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Foi iniciada, dia 21, a obra que 
visa a minimizar os impactos 

das cheias do Ribeirão Anhu-
mas, responsáveis por transtor-
nos nos bairros Medicina, São 
Vicente de Paulo, Avenida, Vila 
Poddis e São Judas Tadeu. 

A obra consiste na constru-
ção de uma nova canalização 
do Ribeirão Anhumas sob a BR 
– 459, no bairro São Judas Ta-
deu. 

Os dois tubos que hoje exis-
tem estão muito acima do fundo 
e do próprio leito do ribeirão. 

Isso provoca o represamento 
das águas até que elas alcancem 
o nível dos tubos e, então, pos-
sam escoar para o Rio Sapucaí. 

A nova canalização será feita 
no nível do ribeirão, aumentan-
do a capacidade e velocidade 
da vazão. A medida também 
permitirá que seja realizado o 
aprofundamento da calha do 
curso d´água.

A previsão da Secretaria 
Municipal de Obras é que o tra-
balho seja concluído dentro de 
aproximadamente 45 dias. 

Para não impedir totalmen-
te o trânsito da BR-459, a obra 
será realizada em duas etapas; 
a primeira abrirá a pista no sen-
tido da Fernão Dias, dividindo 
a outra pista em duas mãos. Na 
segunda, será realizado o opos-
to, no sentido Via Dutra. 

O departamento de trânsi-
to orienta os motoristas para, 
sempre que possível, utilizarem 
caminhos alternativos, como a 
ponte do bairro Santos Dumont 
ou o bairro Piedade. 

Obra sob a BR-459 
vai reduzir cheias do 

Ribeirão Anhumas

Retroescavadeira cava o local onde passará a nova 
canalização
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Veículos trafegam em meia pista

Retroescavadeira na preparação do solo para canalização

Máquina promove limpeza da margem do ribeirão
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Bairro Varginha ganha 
obras de drenagem

A Secretaria Municipal de 
Obras está realizando uma 

grande obra de drenagem no 
bairro Varginha, na rua Isaura 
Carneiro Pereira, próxima a saí-
da para Maria da Fé. O objetivo é 

sanar os problemas dos constan-
tes alagamentos na região baixa 
do bairro. 

Primeiramente, foi realizado 
o levantamento topográfico para 
avaliar a melhor solução para o 

problema. Foi definido que de-
veria ser feita a troca das mani-
lhas por outras maiores, para dar 
mais vazão às águas pluviais. O 
trabalho já está em fase de con-
clusão.

Levantamento topográfico Abertura do solo para colocação de manilhas
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Compactação do cascalho na estrada do Rio Manso

Estrada do Rio Manso está 
em fase final de obras

J á estão em fase final as obras de 
reparo da estrada rural de acesso 

ao bairro do Rio Manso, essas obras 
devem ser concluídas antes do início 

do período das chuvas. 

A via, que estava em péssimas 
condições, passou por um trabalho 
completo em toda a sua extensão, 

com obras de drenagem, reconfor-
mação de barranco, recomposição 
e nivelamento de solo, aplicação e 
compactação de cascalho. 

Máquinas trabalham na estrada do Rio Manso

Secretaria de Obras 
promove melhorias na 
estrada dos Ambrósios 

Na segunda quinzena de se-
tembro, a Secretaria Muni-

cipal de Obras realizou reparos 
na estrada rural do bairro dos 
Ambrósios. 

O trabalho consistiu na recon-
formação de alguns barrancos, 
recomposição e nivelamento do 
solo, aplicação e compactação 
de cascalho. O atendimento à so-
licitação da comunidade rural foi 
realizado de forma a garantir a 
qualidade do piso da via por um 
longo tempo. Manutenção da estrada dos Ambrósios
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Prefeitura realiza
obras de drenagem no 

Bairro Pessegueiro 
A Secretaria Municipal de Obras 

está realizando serviço para 
drenagem na estrada vicinal do bair-
ro Pessegueiro. 

O trabalho consiste na limpeza 
e desentupimento das valetas, além 
da colocação de manilhas de escoa-
mento de águas pluviais. Com a 
proximidade do período das chuvas, 
a drenagem nas estradas rurais é 
muito importante, pois quando bem 
feita garante o bom estado de con-
servação das estradas até o próximo 
período de estiagem. 

Recursos para quatro 
passarelas sobre o 

Rio Sapucaí estão garantidos 

Obras de drenagem na estrada do Pessegueiro

O       prefeito Rodrigo Riera esteve 
no lançamento regional do pro-

grama pró-município, do Governo 
Estadual, realizado na cidade de La-
vras no dia 18 de outubro. 

Na ocasião, ele se reuniu com os 
secretários de estado Bilac Pinto (De-
senvolvimento Regional e Política 
Urbana), Danilo de Castro (Gover-
no) e com o vice-governador Alber-

to Pinto Coelho. No evento, foram 
apresentadas as regras para que os 
municípios façam adesão ao progra-
ma, que deverá investir, ainda neste 
ano, R$ 2,1 bilhões em infraestrutura 
viária, máquinas e equipamentos ro-
doviários, veículos e ações de saúde 
e educação. 

Os representantes do governo es-
tadual aproveitaram a oportunidade 
para informar ao prefeito de Itajubá 
que estão garantidos os recursos 
para a construção de quatro pas-
sarelas sobre o Rio Sapucaí. Essas 
estruturas facilitarão a circulação de 
pedestres e ciclistas, fato que trará 
também reflexos no trânsito, na me-
dida em que as pessoas optarão por 
deixar seus veículos em casa devido 
ao encurtamento das distâncias en-
tre os bairros e o centro. Autoridades acompanham o anúncio do lançamento do Progama Pró-município
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Força-tarefa promove
limpeza do Rio Sapucaí

A Prefeitura Municipal de Itajubá, 
por meio das secretarias de De-

fesa Social, Meio Ambiente e Obras, 
em parceria com o 4º Batalhão de 
Engenharia de Combate, Corpo de 
Bombeiros e o presídio, promoveu, 
nos dias 7 e 8, uma força tarefa para 
limpeza do Rio Sapucaí. 

O objetivo é evitar que entulho 
de toda sorte, como sofás, geladei-
ras, guarda-roupas, restos de mate-
rial de construção, galhos de árvores 
e outras coisas jogadas no leito do 
Rio se acumulem nas cabeceiras de 
pontes, reduzindo a vazão do curso 
d’água. 

Ao todo, cerca de cem pessoas, 
utilizando-se de seis barcos, dois 
caminhões, uma retroescavadeira e 
outros equipamentos, participaram 
do trabalho. 

A limpeza foi realizada em todo 
o trecho urbano do Rio Sapucaí, ou 
seja, do bairro Santa Rosa ao Jardim 
das Colinas. Lixo acumulado nas margens foi recolhido

Defesa Civil e recrutas do 4º Batalhão de 
Engenharia de Combate retiram troncos

 e entulho presos a eles

Recursos para quatro 
passarelas sobre o 

Rio Sapucaí estão garantidos 

Recrutas retiram lixo das margens do Rio Sapucaí
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Frota de 20 veículos novos 
apresentados pela Prefeitura

Veículos novos expostos no sambodromo

A pós ter exposto na Avenida 
dos Ferroviários (Sambódro-

mo), em janeiro deste ano, uma 
parte considerável da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal, 
sem condições de uso, a admins-
tração municipal fez o mesmo 
com a frota renovada. No final de 
semana de 05 e 06 de agosto, fo-
ram apresentados à população 20 
veículos zero km adquiridos para 
servir à população da cidade. 

Para o setor de Educação, mais 
especificamente para o transporte 
escolar, foram adquiridas sete 
vans Mercedes modelo Sprinter 
515, com capacidade de trans-
porte de 23 pessoas. O modelo 

possui teto panorâmico, ar condi-
cionado e sistema de abertura e 
fechamento da porta de passage-
iros eletrônico, com comando do 
motorista. 

Foi adquirida também uma 
retroescavadeira Rondon 406, 
para ser usada na manutenção de 
estradas rurais. 

A Defesa Social agora conta 
com mais um veículo, uma Fiat 
Dobló 1.4 Atractive. 

O setor de Saúde, que era o 
que tinha a frota mais compro-
metida, foi o que mais recebeu 
novos veículos, conforme rela-
ção abaixo que indica em que 

atividade cada veículo será em-
pregado: Tratamento Fora do 
Domicílio- TFD, Boxer/Peugeot 
OPX 4483, Doblô/Ambulância 
OPY 9050, doblô/ambulância 
OPS 2959; Carro cedido para 
Santa Casa, Doblô/Ambulância 
OPS 2954; Vigilância Sanitária, 
Nissan Livina OPZ 4451, Doblô 
OPO 3019; Centro de Atenção e 
Prevenção à Aids, Nissan Livina 
OPZ 4434; Vigilância Epidemi-
ológica, Pálio OPZ 4438; Estra-
tégia de Saúde da Família -ESF, 
Pálio OPD 0797, Uno Vivace 
OQC 1518; Programa de Atenção 
Básica, Mille OPI 9032. 
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Frota de 20 veículos novos 
apresentados pela Prefeitura

Itajubá inaugurou, dia 14, mais 
uma grande empresa do ramo de 

produtos elétricos: trata-se da nova 
planta da Balteau , que passa a ope-
rar numa área de 11.000m² e gerar 
150 novos empregos diretos. 

Para se ter uma ideia da impor-
tância do novo empreendimento 
instalado na cidade, a cerimônia de 
inauguração foi prestigiada pela pre-
sidente da república, Dilma Roussef, 
e pelo governador de Minas Gerais, 
Antônio Anastasia. 

Também prestigiaram o evento 
o vice-governador mineiro, Alberto 
Pinto Coelho, o ministro da Agricul-
tura, Antônio Andrade, o ministro 
de Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Fernando Pimentel, 
que foram recebidos pelos diretores 
da Balteau, Robson Andrade, Ricar-
do Vinhas e pelo prefeito de Itajubá, 
Rodrigo Riera. 

O primeiro a se manifestar e dar 
as boas vindas aos ilustres visitan-
tes foi o prefeito Rodrigo Riera, que 
após parabenizar os empresários, 
governantes e falar sobre a impor-
tância desse novo investimento para 
a cidade, a região, o estado e o país, 
pediu licença para quebrar o proto-
colo. Ele solicitou que a presidente 
interviesse para viabilizar recursos 
para a construção do barramento vi-
sando a proteger Itajubá e as cidades 
vizinhas das enchentes. Ainda no 
palco, o prefeito entregou um docu-
mento explicando detalhes sobre o 
barramento e, após a cerimônia, dei-
xou também uma cópia completa de 
todo o projeto. 

O projeto do barramento, que já 
passou por todas as etapas de apro-
vação, inclusive dos órgão ambien-
tais, foi orçado em R$ 180 milhões. 
Bem humorada, ao se pronunciar, a 
presidente disse ao prefeito que ele 

estava correto, que é “assim mesmo 
que funciona, depois de cada inau-
guração se apresenta um novo plei-
to”. 

Foram investidos R$ 50 milhões, 
dos quais R$ 30 milhões por meio 
de financiamento do BDMG e R$ 5 
milhões pelo Finep. A empresa am-
pliou o portifólio de produtos, pas-
sando a produzir transformadores 
de corrente e de potencial até 550 
KV. A unidade também conta com 
um laboratório de ensaios de alta e 
extra tensão, equipado com um ge-
rador de 800 KV e 4800 KVA para 
ensaios dielétricos e um gerador de 
impulso atmosférico de 2.200KV e 
110 kilojoule. 

A inauguraração dessa nova uni-
dade Balteau representa um passo 
decisivo na geração de emprego para 
mão-de-obra qualificada em Itajubá. 

Veículos novos expostos no sambodromo

Prefeito Rodrigo Riera conversa com a presidenta 
Dilma Roussef sobre as demandas da região

Prefeito pede apoio da presidente 
Dilma para construção de 

barramentos contra enchentes



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        10

Por iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social, a Pre-

feitura de Itajubá criou, em parceria 
com a Polícia Militar e o Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas e de Material Elétrico de Itaju-
bá (SIMMMEI), a Rede de Indústrias 

Protegidas. O lançamento oficial 
aconteceu dia 08, na sede social do 
Clube Itajubense. 

O intuito é prevenir crimes nas 
empresas do município por meio 
da troca de informações entre as 
empresas e destas com as forças de 

segurança, tendo como subsídio as 
estatísticas de crimes ocorridos e no-
vas tecnologias de proteção. 

O prefeito Rodrigo Riera falou 
da importância da interação entre as 
empresas e as forças de segurança, o 
que certamente resultará num ambi-
ente mais seguro para as indústrias 
da cidade. “Itajubá tem todos os 
pré-requisitos para bem atender às 
indústrias, mão de obra qualificada, 
excelente localização pela proximi-
dade com as principais rodovias 
do país e também uma segurança 
pública de qualidade, mas que sem-
pre pode ser melhorada e é isso que 
estamos propondo. Além de garan-
tir a tranquilidade dos empresários 
da cidade, a Rede de Indústrias Pro-
tegidas é mais um benefício para 
atrairmos novos investimentos para 
Itajubá”, conclui. Autoridades prestigiam o evento

Prefeitura, SIMMMEI e 
Polícia Militar criam Rede 
de Indústrias Protegidas 



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        11

Prefeitura de Itajubá 
fará ‘mutirão de cirurgias’

A Prefeitura de Itajubá, por meio 
da Secretaria Municipal de Saú-

de, aderiu à portaria 1557/ 31 de 
julho de 2013 do Governo Federal. 
Trata-se de uma medida instituída 
pelo governo federal para diminuir 
a fila de espera por cirurgias eleti-
vas, para a qual o governo destina-
rá mais de meio bilhão de reais (R$ 
579.129.697,89) para o fim de 2013 e 
ano de 2014. 

Na prática, a portaria prevê uma 
majoração no valor do procedimento 
cirúrgico da tabela SUS. O aumento 
do valor fará com que os serviços de 
saúde ofereçam mais cirurgias, pois 
alguns valores da tabela tornavam 

inviável economicamente a realiza-
ção dos procedimentos. 

As cirurgias serão realizadas no 
Hospital Escola e na Santa Casa de 
Misericórdia de Itajubá, que apre-
sentaram uma lista de procedimen-
tos para os quais estão capacitados e 
a quantidade. 

Além dos pacientes de Itajubá, 
cabe à Secretaria Municipal de Saúde 
atender a solicitações de cirurgias de 
pacientes de todo o Estado de Minas 
Gerais, por meio de um programa 
no site do SUS e liberá-los de acordo 
com a oferta de cirurgias apresenta-
das pelos hospitais da cidade. Até o 
momento, já foram solicitadas 3.819 

cirurgias aos prestadores de serviço 
credenciados pelo SUS de Itajubá. 

Hospital Escola e Santa Casa, 
dando mostras de que o acordo de 
cooperação entre as duas entidades e 
destas com a Prefeitura Municipal de 
Itajubá é uma realidade, reuniram-se 
com profissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde para estabelecer os 
valores pelos quais pretendem ofer-
tar os procedimentos eletivos. 

Após a fase de solicitação de va-
gas, o Governo Federal verifica os 
valores apresentados pelos presta-
dores de serviço e libera o início das 
cirurgias. 

Varal fotográfico retrata o 
Lar da Providência

Dia 28 de setembro, o Lar da 
Providência realizou um 

Varal Fotográfico na Praça Theo-
domiro Santiago. 

O evento foi uma ação solidá-
ria idealizada e organizada pela 
Sara Marques (secretária volun-
tária do Lar da Providência) e 
realizada com o apoio de vários 
colaboradores, entre eles os alu-
nos do “Curso Saindo do Auto-
mático” da Professora Belmira 
McLeod e Unimed Itajubá. As 
fotos retratavam os idosos do lar 
da providência e todo o trabalho 
realizado lá. 

Diante do belo resultado e 
com apoio da Secretaria Munici-
pal de Cultura, essas fotos serão 
expostas em breve na Biblioteca 
Municipal de Itajubá, onde serão 
comercializadas e a renda será 
integralmente revertida para o 
Lar da Providência. Foto exposta no varal fotográfico

Prefeitura, SIMMMEI e 
Polícia Militar criam Rede 
de Indústrias Protegidas 
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A Secretaria Municipal de Agri-
cultura, em parceria com o 

curso de veterinária da Fepi, criou 
o Programa de Bovinocultura Lei-
teira, por meio do qual produtores 
rurais são orientados e assistidos 
por professores visando a melho-
rar a produtividade. 

Um dos primeiros produtores 
a participar do programa é o se-
nhor Antônio Márcio Ribeiro, que 

produz leite a partir de um plantel 
formado por ¾ Holandez e Giro-
lando. 

No convênio, a Prefeitura é res-
ponsável pela logística no atendi-
mento aos produtores, incluindo o 
transporte da equipe de trabalho, 
e a Fepi oferece o trabalho de seu 
corpo docente de veterinária, que é 
acompanhado por estagiários. 

Os professores envolvidos no 

projeto e as áreas de atuação res-
pectivas são: Manoel de Castro, 
titular da cadeira de Clínica e Obs-
tetrícia - acompanha as gestações e 
o parto das vacas; Délcio Bueno da 
Silva, titular da cadeira de Bovino-
cultura - orienta e acompanha o 
desenvolvimento do plantel; Leo-
nardo José Rennó Siqueira, titular 
da cadeira de Fisiologia da Lacta-
ção e Extensão Rural - acompanha 
a qualidade do leite; e Pedro Silva 
de Oliveira, titular da cadeira de 
Nutrição e Forragem, responsável 
pela qualidade da pastagem e ra-
ção complementar (alimentação). 

Cada produtor que adere ao 
programa estipula quais resulta-
dos pretende alcançar e, de acor-
do com os recursos disponíveis, 
é estabelecido um planejamento 
para que o objetivo seja atingido. 
A previsão é que o trabalho gere 
os primeiros resultados dentro de 
seis meses.

Equipe do Programa de Bovinocultura Leiteira e 
produtor registram a visita

Técnicos e professores reunidos

Prefeitura e Fepi 
criam Programa de 

Bovinocultura Leiteira
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No Dia das Crianças 
Prefeitura promove

o Brincando no Calçadão
No domingo, dia 13, a Prefeitu-

ra Municipal de Itajubá, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 
promoveu um dia repleto de ativi-
dades aberto a todas as crianças da 
cidade, em comemoração ao Dia 
das Crianças. 

O evento chamado Brincando no 
Calçadão foi realizado na Praça The-
odomiro Santiago. 

No local foram instalados brin-
quedos, como cama elástica, piscina 
de bolinhas, castelos infláveis, entre 
outros, sempre com o acompanha-
mento de monitores. Também havia 

uma equipe de animação, que reali-
zou gincanas durante todo o dia. 

Para alegrar ainda mais a garota-
da havia tendas distribuindo algo-

dão doce e pipoca. 

Houve ainda a apresentação dos 
cães do grupo Roca, da Polícia Mi-
litar.

Animador brinca com as crianças na Praça Theodomiro Santiago

Crianças brincam em cama elástica na Praça Theodomiro Santiago
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Horto Florestal Anhumas recebeu 
alunos de toda a cidade em 

comemoração ao Dia da Árvore

Durante o mês de setembro, em 
comemoração ao dia da Árvore, 

a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente realizou atividades de edu-
cação ambiental no Horto Florestal 
Anhumas, das quais participaram 
alunos de diversas escolas da rede 
pública e privada do Município. 

As atividades incluíram pales-
tras, trilhas ecológicas, teatro e plan-
tio de mudas, com a finalidade de 
levar às crianças e adolescentes co-
nhecimentos sobre a importância de 
se preservar o meio e suas relações. 

A Secretaria de Meio Ambiente 
contou com a presença dos estagi-
ários do curso de Ciências Biológi-
cas da FEPI, que contribuíram mi-
nistrando palestras sobre diversos 
temas e realizando dinâmicas em 
campo. 

As escolas que estiveram presen-
tes no Horto, neste mês de setembro, 
participando destes eventos, foram: 
Colégio Aquarela, Colégio XIX de 

Março, Escola Estadual Professor 
Antônio Rodrigues de Oliveira (EE-
PARO), Curso G9, Colégio Anglo, 
Colégio Pingo de Gente (Múltipla 
Escolha) e Colégio Sucesso. 

Além dessas escolas, o Horto Flo-
restal Anhumas habitualmente rece-
be em suas instalações grupos que 

têm interesse em compartilhar des-
se espaço natural preservado para a 
prática esportiva e de aprendizado, 
como grupo de escoteiros e de ginás-
tica. 

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente está à disposição para 
agendamento de visitas ao Horto 
Florestal Anhumas. 

Crianças se divertem no Horto Florestal

Futsal feminino é campeão da 
8ª Copa Semesp em São Lourenço

A equipe da Prefeitura Munici-
pal de Itajubá/Semel sagrou-se 

campeã da 8ª Copa SEMESP de fut-
sal feminino na categoria sub-15. 

Os jogos foram realizados em 
São Lourenço/MG, de 27 a 29 de se-
tembro. Estiveram presentes nesta 
categoria 07 equipes: São Lourenço, 
Varginha, Itajubá, Carmo de Minas, 
Baependi, Alfenas e Cometa F.C. 
(São Paulo/SP). 

A campanha de Itajubá foi a se-
guinte: Itajubá 1 x 0 Cometa F.C; Ita-
jubá 2 x 0 Alfenas; Itajuba 3 x 2 Var-
ginha; Itajubá 6 x 0 Carmo de Minas 
(Final). 

A equipe de Itajubá é formada 
pelas seguintes atletas: Irys Mara, 
Anna Eliza, Jadh, Susan, Lysa, Mar-

cela, Thais, Carla, Thyffanny, Bruna, 
Julia. Técnico: Prof. Marcos. Aux. 
Técnica: Anna Gabriela. 

Time de futsal feminino sub-15: Irys Mara, Anna Eliza, Jadh, Susan, Lysa, Marcela, Thais, Carla, 
Thyffanny, Bruna, Julia. Técnico: Prof. Marcos. Aux. Técnica: Anna Gabriela.
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Horto Florestal Anhumas recebeu 
alunos de toda a cidade em 

comemoração ao Dia da Árvore

E.M. São Vicente de Paulo 
comemora aniversário com 

Cantata Viniciana
A E.M. São Vicente de Paulo co-

memorou seus 21 anos, com-
pletados em 15 de setembro, com 
uma Noite Cultural realizada no dia 
05 de outubro. 

Em comemoração ao centenário 

de Vinícius de Moraes, a escola ha-
via trabalhado com seus alunos a 
história e a obra do poeta. Dado o 
excelente resultado dos trabalhos de 
pesquisas sobre o artista, a direção 
resolveu comemorar o aniversário 
da escola com uma Cantata Vinicia-

na. 

A diretora Magna Aparecida Oli-
veira de Almeida explicou que as 
apresentações culturais envolveram 
os alunos de toda a escola, ou seja, 
da educação infantil ao 5º ano do en-
sino fundamental. 

Houve também a apresentação 
do coral da escola “Vozes da Ale-
gria”, regido pelo maestro Paulinho. 

O prefeito Rodrigo Riera presti-
giou o evento e fez questão de para-
benizar toda a comunidade escolar 
pelo aniversário e pelo lindo espetá-
culo apresentado. Ele lembrou que 
a escola é uma referência no ensino 
fundamental na cidade (2º maior 
Ideb entre as escolas municipais) e 
anunciou os diversos investimentos 
que vêm sendo feitos na educação 
pública municipal. 

Futsal feminino é campeão da 
8ª Copa Semesp em São Lourenço

Apresentação do Coral Vozes da Alegria

Itajubá tem propostas 
aprovadas na Conferência 

Estadual de Cultura
Representantes de Itajubá par-

ticiparam da 3ª Conferência 
Estadual de Cultura de Minas 
Gerais, realizada no final de se-
tembro de 2013 no Plenário da 
Assembleia Legislativa do Esta-
do, em Belo Horizonte. Dentre as 
várias propostas discutidas pelos 
cerca de 300 participantes, seis 
foram levantadas na Conferência 
Municipal realizada no início de 
setembro em Itajubá. 

O evento estadual contou com 
a presença do secretário de Ar-
ticulação Institucional, Bernardo 

da Mata Machado, da secretária 
Elaine Parreiras, Deputado Di-
niz Pinheiro e Deputado Elismar 
Prado, presidente da comissão 
de Cultura. 

Itajubá foi representada por 
Thânia Machado (sociedade civil) 
e pela diretora de Cultura Denise 
Maria Ferreira. Elas participaram 
das discussões do Eixo I, Imple-
mentação do Sistema Nacional 
de Cultura - SNC, onde o foco é 
o impacto da Emenda Constitu-
cional do SNC na organização da 
gestão cultural e na participação 

social nos três níveis de governo 
(União, Estados, Distrito Federal, 
e Municipal). Esse eixo surgiu em 
2010, quando foi a proposta mais 
votada na II Conferência Nacio-
nal de Cultura. 

O Município de Itajubá fez a 
adesão para o cadastramento do 
SNC, que já está em fase de con-
clusão. 

A Secretaria Municipal de 
Cultura conseguiu a aprovação 
da lei do Sistema Municipal de 
Cultura. 
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Reedição dos Jogos da Primavera 
anunciada pelos Poderes 
Executivo e Legislativo

A Prefeitura de Itajubá, em par-
ceria com a Câmara Municipal, 

anunciou no dia 01 de outubro, em 
cerimônia realizada na sede do Le-
gislativo, a reedição dos Jogos da 
Primavera. 

Esse evento esportivo integrará 
várias outras competições, tais como 
seletiva dos Jogos Escolares de Mi-
nas Gerais (JEMG), Jogos Universi-
tários, Olimpíadas Rurais e Festival 
Esportivo das Escolas Municipais de 
Itajubá (FEEMI). 

Serão várias modalidades es-
portivas em disputa, reunindo di-
versos setores da educação e da so-
ciedade. A expectativa é que cerca 
de 2.500 atletas participem. 

Na ocasião do lançamento dos jo-
gos, estiveram presentes o Vereador 
Rui Martins, presidente da Comissão 
de Esportes da Câmara; Vereador Ri-

cardo Mello, membro da Comissão; 
Vereador Joel da Guadalupe, relator 
da Comissão e o Diretor de Esporte, 
Junior Fraga Bastos (Juninho). 

Diretor de Esportes, Junior Fraga Bastos, apresenta o projeto dos Jogos da Primavera
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Reedição dos Jogos da Primavera 
anunciada pelos Poderes 
Executivo e Legislativo

Unifei declara apoio ao aeroporto

A Prefeitura Municipal de 
Itajubá recebeu da Univer-

sidade Federal de Itajubá – Uni-
fei, através de seu ilustre reitor, 
prof. Dagoberto Alves de Almei-

da, uma nota oficial declarando 
apoio às obras do aeroporto. 

O prefeito ficou muito fe-
liz por esta importante Universi-
dade estar de mãos dadas com o 

progresso de nossa cidade. 

Ficou bem claro na nota, que 
segue abaixo, este apoio a esta tão 
importante obra para a cidade. 
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que alunos de Itajubá
conquistaram 45 medalhas na 

Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astrofísica
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Os alunos do ensino fundamen-
tal de Itajubá tiveram uma ex-

celente participação na Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astrofí-
sica – OBA, com a conquista de 45 
medalhas. 

O destaque maior foi do Centro 
Integrado de Educação Municipal 
Desembargador Francisco Pereira 
Rosa, do bairro Rebourgeon, cujos 
alunos conquistaram 36 medalhas, 
sendo 10 de ouro, 13 de prata e 13 
de bronze. 

Também ganharam medalhas 
alunos da Escola Municipal Santo 
Agostinho, Colégio G9, Colégio XIX 
de Março, Escola Municipal São Vi-

cente de Paulo, Escola Municipal 
Francisco Pereira Coutinho e Escola 
Estadual Antônio Rodrigues de Oli-
veira. 

A solenidade de entrega oficial 
das medalhas para os alunos da rede 
municipal de ensino premiados se 
deu no saguão do Centro Adminis-
trativo, no dia 11 de outubro, com a 
presença do prefeito e do secretaria-
do.

Segundo a vice-diretora do Cen-
tro Integrado de Educação Munici-
pal Desembargador Francisco Perei-
ra Rosa, Suely Aparecida Custódio 
Kostwk Goulart, os professores da 
escola desenvolvem um trabalho 

muito forte sobre astronomia e as-
trofísica com as crianças, que inclui 
visitas ao Laboratório Nacional de 
Astrofísica e ao Observatório Nacio-
nal, bem como trabalhos em sala de 
aula sobre os astros. 

Concorrendo com alunos de es-
colas particulares tradicionais da 
cidade, os alunos da rede municipal 
laureados revelaram que o traba-
lho das nossas escolas públicas é da 
mais alta qualidade. Isso corrobora 
o fato de que o índice de qualidade 
de vida alcançado por Itajubá muito 
deve ao desempenho da educação 
no município. 


