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Prédio da cadeia 
municipal é demolido 

para dar lugar a um novo 
posto de sáude

Momento da demolição da antiga cadeia no Bairro Boa Vista. No detalhe, o terreno após a demolição completa

APrefeitura demoliu o antigo 
prédio da cadeia municipal, 

que durante décadas gerou trans�
tornos, insegurança e até mesmo 
a desvalorização dos imóveis do 
bairro Boa Vista. O antigo cárcere 
dará lugar a um posto de saúde, 
cuja construção será iniciada tão 
logo seja concluída a limpeza do 
terreno.

O início da demolição ocor� início da demolição ocor�
reu na véspera do aniversário 
de Itajubá, com a presença de 

autoridades municipais e da co�
munidade do bairro. Moradores 
vizinhos do local manifestaram 
sua satisfação pela substituição 
da antiga cadeia por uma uni�
dade de saúde, com médicos e 
outros profissionais da área para 
atender à população.

O prefeito Rodrigo Riera de�
clarou que o antigo prédio da 
cadeia não poderia ter melhor 
destino do que dar lugar a uma 
moderna Unidade Básica de 

Saúde – UBS, onde haverá aten�
dimento médico, odontológico, 
distribuição de medicamentos, 
enfim, que suprirá as necessi�
dades da comunidade.

Cumprimentado pelo prefeito 
por causa trabalho para a viabi�
lização da construção da UBS, 
o secretário de Saúde, Ricardo 
Zambrana, lembrou que outras 
quatro unidades terão a con�
strução iniciada ainda esse ano.



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        3

Prefeitura investirá
R$14 milhões asfaltando 

50 ruas em 22
 bairros de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá está 
investindo, de uma só 

vez, cerca de R$ 14 milhões em 
asfaltamento de ruas da cida�
de. O montante será suficiente 
para atender 50 ruas e avenidas.

Trata�se do maior investimen�
to em pavimentação de vias já 
realizado em Itajubá. Para se ter 
uma ideia da amplitude do pro�

jeto, as cerca de 50 ruas estão es�
palhadas por 22 bairros urbanos.

O projeto prevê a pavi�
mentação de vias em bairros 
urbanos que ainda eram de 
terra e o asfaltamento de impor�
tantes corredores da cidade, que 
tinham piso de bloquete, parale�
lepípedo ou asfalto danificado. 

 Para que não se repita um 

problema ocorrido em gestões 
passadas, a Prefeitura de Itajubá 
já passou para a Copasa a rela�
ção das vias a serem asfaltadas. 
Na correspondência, foi solicita�
do que a concessionária realize 
todas as obras de esgoto e distri�
buição de água nas ruas citadas, 
para que não seja preciso quebrar 
o piso novo que será  implantado.
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Prefeitura libera parcialmente 
o trânsito na nova 
Ponte da Boa Vista

A Prefeitura liberou par�
cialmente o trânsito na 

ponte que liga os bairros São Ju�
das Tadeu e Boa Vista. No mo�
mento, o tráfego é permitido so�
mente para carros de passeio e 
motocicletas. Caminhões e ônibus 
ainda não podem usar a ponte.

Mesmo com a restrição e com 
poucos condutores habituados 
com o novo caminho, já é pos�
sível perceber uma melhora no 
fluxo de veículos nas imediações.

A decisão da Secretaria Mu�
nicipal de Obras em liberar o 
trânsito foi tomada após todas as 

questões relativas às desapropria�
ções dos imóveis próximos ao lo�
cal terem sido resolvidas; porém, 
como o pedido à Cemig para a 
realocação da rede de transmis�
são de energia ainda não foi aten�
dido, o trânsito de caminhões e 
ônibus ainda não foi liberado.
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Prefeitura de Itajubá promove 
alterações no secretariado

Sinal de internet Wi-Fi há anos 
desativado, é restabelecido na 

Praça Central e Rodoviária

No início desse mês de 
abril, a equipe de go�

verno da Prefeitura de Ita�
jubá passou por alterações 
em seu grupo de secretários.

As primeiras mudanças acon�
teceram nas pastas geridas pelo 
vice�prefeito, Christian Gonçal�
ves, Secretaria de Cultura e Turis�
mo e Secretaria de Esporte e La�
zer. Para cumprir exigências do 
calendário eleitoral, ele, que é pré�
candidato a deputado estadual, 
teve que se descompatibilizar dos 
cargos de secretário no dia 06 de 
abril. Para substituí�lo foram no�
meados, Júnior Fraga Bastos para 
o Esporte e Lazer e Massoud Nas�
sar Neto para a Cultura e Turismo.

Os dois novos secretários, 
que já eram diretores das pastas 
que assumiram têm a missão de 
dar continuidade ao trabalho que 
eles próprios já desempenha�
vam sob a orientação do vice�
prefeito, Christian Gonçalves.

A outra alteração no secre�
tariado, que teve um cunho es�
tratégico envolveu as secretarias 
de Comunicação, Coordenação 
Geral e Gestão e de Informática. 

O secretário de Comunicação, 
Antônio Benedito Rosa, assumiu 
a pasta de Coordenação Geral 
e Gestão, que era ocupada in�
terinamente pelo Secretário de 
Administração, Rodrigo Melo. 
Para a pasta da Comunicação foi 
chamado o secretário de Infor�
mática, Solano Pierini Loureiro, 
que permanecerá interinamen�
te na secretaria que já ocupava.

A missão de Antônio Be�
nedito Rosa é contribuir para o 
projeto de Impacto de Gestão, 
junto ao Secretário de Adminis�
tração, Rodrigo Melo e o Insti�

tuto Áquila, empresa de consul�
toria que implantou o Choque 
de Gestão no governo mineiro.

Enquanto Solano Pierini Lou�
reiro, que é graduado em Marke�
ting e Administração de Empre�
sas assume com o intuito de dar 
mais dinamismo aos planos estra�
tégicos já traçados em conjunto.

O anúncio oficial aconteceu 
na manhã de quarta�feira, dia 
09, quando o Prefeito Rodrigo 
Riêra reuniu toda a equipe de 
secretários e diretores munici�
pais no Centro Administrativo. 

A Prefeitura de Itajubá, 
por meio da Secre-

taria Municipal de Informá-
tica – SEMIN, restabeleceu 
o serviço de internet WI-FI 
na Praça Theodomiro Santia-

go e na Estação Rodoviária.
O antigo sistema, obsole-

to, estava desativado há al-
guns anos. O novo sistema 
ira possibilitar um sinal de 
maior intensidade e alcance.
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Prefeitura tem mais de 
30 frentes de trabalho 

espalhadas por toda a cidade

A Prefeitura tem grandes 
projetos e várias obras em 

andamento para Itajubá, como é o 
caso do aeroporto, posto de saúde 
da Boa Vista, creches da Vargi-
nha e do Cruzeiro, teatro muni-
cipal, tudo realizado por meio de 
contratos licitados. O grande em-
penho em realizar obras de por-
te não significa que há descuido 
com os pequenos, porém, impor-
tantes problemas da comunidade.

No momento, a Secretaria de 
Obras tem mais de 30 frentes de 
trabalho em andamento, sendo 
as principais delas, de calçamen-
tos, reparos de estradas rurais, 

recomposição de pavimento de 
bloquetes e tapa buraco de asfal-
to, limpeza de fossas, cascalha-
mento e instalação de manilhas.

Em todas as regiões da cida-
de, sejam rurais ou urbanas, há a 
presença da Prefeitura trabalhan-
do para a melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos. Confira os 
bairros com obras em andamen-
to: Pedra Preta, Jerivá, Pesse-
gueiro, Goiabal, Avenida, Jardim 
das Colinas, Nossa Senhora de 
Fátima, Ano Bom, Imbel, Re-
bourgeon, Vila Rubens, Cruzeiro, 
Santa Rosa, Nações, Porto Ve-
lho, Centro, Pinheirinho (BPS), 

Medicina, Novo Horizonte, Boa 
Vista, Ilha, Varginha, São Judas 
Tadeu, Santa Luzia, Vila Poddis.

O trabalho é organizado por 
um cronograma de necessidades 
levantadas junto à comunidade 
por meio do fala cidadão e/ou 
atendimento de problemas ur-
gentes causados por chuvas ou 
outro fator externo. A Prefeitura 
pede aos munícipes que conti-
nuem em contato por meio do 
fala cidadão (0800 035 1788), 
pois as equipes de trabalho estão 
avançando, e quem ainda não foi 
atendido certamente logo será.
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Prefeitura investe mais de
 R$ 5 milhões em obras da Saúde

Já estão em andamento as 

obras de ampliação dos 

postos de saúde do bairro Santa 

Rosa e da Vila Poddis e de refor-

ma da parte antiga dos prédios 

dessas mesmas unidades. A Pre-

feitura está investindo em tor-
no de R$ 1 milhão nessas obras.

Considerando reformas, am-
pliação e aquisição de equipa-
mentos em outras unidades, 
o valor chega a mais de R$ 
2 milhões em investimentos.
Construção de novos postos

Na construção de quatro novos 
postos de saúde serão investidos 

mais R$ 3 milhões. Com a conclu-
são dessas obras, restarão na cida-

de apenas três postos de saúde fun-
cionando em imóveis alugados.

Programa Saúde da Família de 
Itajubá passa por avaliação de 
qualidade e conceito deve subir

No mês de fevereiro, as 
equipes de Estratégia de 

Saúde da Família – ESF (antigo 
PSF) de Itajubá passaram pela 
avaliação do Programa Nacio-
nal de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica – 
PMAQ. As unidades, que já ha-
viam realizado a autoavaliação, 
receberam a visita dos avaliadores 
designados pelo Governo Federal.

A equipe de avaliadores que 
esteve em Itajubá era formada 
por uma coordenadora, Daniela 
Maria Comunian e dois entrevis-
tadores, Gilper de Souza Santos e 
Juliana Aguiar. O trabalho deles 
consistiu em avaliar as condições 
físicas das unidades de saúde e 

fazer entrevistas com usuários e 
funcionários das equipes de ESF.

Não foi possível obter um pa-
recer dos avaliadores sobre as 
unidades, pois as informações 
colhidas só são computadas pelo 
Ministério da Saúde. Eles só pu-
deram garantir que a opinião dos 
usuários, via de regra, condiz 
com a observação que eles fazem.

A expectativa da Secretaria de 
Saúde é que a avaliação deste ano 
seja melhor do que a realizada em 
2012, quando a maioria das uni-
dades recebeu conceito de Bom a 
Ótimo. Segundo os profissionais 
da Secretaria de Saúde, de lá para 
cá, algumas unidades que estavam 
sem médicos agora estão comple-

tas e as estruturas físicas foram 
melhoradas; portanto, a tendên-
cia é que os conceitos subam.

A avaliação do PMAQ
O programa de qualidade ofe-

rece um incentivo financeiro para 
os municípios que cumprem as 
orientações para melhoria da 
atenção básica de saúde. Esses re-
cursos são aplicados nas equipes 
de Estratégia de Saúde da Famí-
lia – ESF, e parte deles é rateada 
entre os integrantes da equipe, 
como premiação pelo bom ser-
viço realizado. Em Itajubá, os 
funcionários já recebem esse 
incentivo desde o ano de 2013.
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195 anos de Itajubá
Cerca de 25 mil pessoas cantam, em 

coro, parabéns a Itajubá em show 
histórico de Chitãozinho & Xororó

A principal atração das co-
memorações do aniver-

sário de 195 anos de Itajubá, o 
show da dupla sertaneja Chitão-
zinho & Xororó, reuniu cerca de 
25 mil pessoas no Sambódromo.

Pouco antes do início, quando 
o prefeito Rodrigo Riera e o vice-
prefeito Christian Gonçalves fo-
ram saudar a população presente, 
a avenida já estava tomada, desde 
o palco até a Praça do Soldado.

No meio da apresentação os 
artistas tiveram o carinho de in-
terromper o show para chamar o 
prefeito Rodrigo Riera e o vice-

prefeito, Christian Gonlçalves 
ao palco para cantar os parabéns 
a Itajubá, junto ao coro de 25 
mil itajubenses, com direito a 
bolo com as velas dos 195 anos.

Emocionado, o prefeito agra-
deceu o empenho de Xororó, que 
antecipou a volta de sua viagem 
aos EUA, para se apresentar em 
Itajubá na data do aniversário 
da cidade. Rodrigo Riera agra-
deceu ao seu amigo Christian 
Gonçalves, que é o secretário 
das pastas de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, pela organiza-
ção dos eventos das festividades.

O espetáculo contou com se-
gurança total, garantida pela Polí-
cia Militar, Polícia Civil, empresa 
de segurança particular e Guarda 
Municipal. As equipes estavam 
todas preparadas, porém, feliz-
mente, como tem se tornado pra-
xe nos eventos da Prefeitura de 
Itajubá, o ambiente familiar per-
maneceu do início ao fim e garan-
tiu a diversão dos participantes.

A noite foi fechada com uma 
belíssima queima de fogos, que o 
público acompanhou enquanto dei-
xava calmamente o local do show.
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Motocross Itajubá: infraestrutura 
impecável e show na pista

Como parte dos festejos do 
aniversário da cidade, foi re-

alizada no sábado e domingo, 16 e 
17 de março, a 1ª etapa da Copa In-
terestadual de MotoCross. O evento 
aconteceu no motódromo, próximo 
ao Centro Administrativo Tancre-
do de Almeida Neves. Em torno de 
oito mil pessoas acompanharam, ao 
longo do final de semana, o espetá-
culo proporcionado pelos pilotos.

O hexacampeão brasileiro de 
MotoCross, Massoud Nassar Neto, 
que estava sem competir desde o 
evento de 2013, quando sua moto 
quebrou, dessa vez venceu as duas 
principais categorias. O público 
aplaudiu de pé as duas performan-
ces impecáveis, sendo a última 
delas, com um ‘pega’ incrível nas 
últimas voltas contra o atual cam-
peão brasileiro, Marcos Moraes.

Uma geração inteira de pilotos 
de Itajubá, influenciados pelo multi-
campeão Massoud Nassar Neto, cor-

reu em várias categorias e alcançou 
excelentes resultados, com itajuben-
ses em todos os pódios. Nos treinos 
livres, um dos mais promissores pi-
lotos da nova geração, o ‘GUI’, so-
freu uma queda após um salto. Ele 
não pôde participar da corrida, mas 
foi atendido e está bem de saúde.

Outra atração do evento foi a 
exibição de Freestyle, com as pre-
senças de Fred Kyrillos, vence-
dor da Copa Brasil de Freetyle, e 
Cainã Silva. O publico aplaudiu 
de pé as manobras ousadas, entre 

elas a mais difícil da modalida-
de, o backflip (cambalhota no ar).

Os organizadores da Copa Inte-
restadual de Motocross elogiaram 
muito a infraestrutura montada para 
o evento, que segundo eles, é superior 
a muitas etapas do campeonato brasi-
leiro de Motocross. As arquibancadas 
cobertas, com capacidade para cinco 
mil pessoas, banheiros em número 
suficiente e praça de alimentação 
com várias opções, garantiram con-
forto ao público durante todo o dia.

2º Encontro de Bandas abre com 
brilhantismo as comemorações dos 

195 anos de Itajubá

O primeiro evento da rechea-
da grade de programação de 

eventos em comemoração ao aniver-
sário de 195 anos de Itajubá, que ocor-
reu durante todo o mês de março e iní-
cio de abril, foi o Encontro de Bandas, 
ocorrido no sábado, dia 15 de março.

Em sua segunda edição, a apresen-
tação cultural recebeu um excelente 
público na Praça Theodomiro Santia-
go, com destaque para os moradores 
do Lar da Providência e Asilo São Vi-
cente de Paulo, convidados especiais. 

A Prefeitura de Itajubá agrade-
ce aos músicos e maestros das ban-
das Emosol, de Soledade de Minas, 

do 20º Batalhão de Polícia Militar 
de Pouso Alegre e da banda mar-
cial Padre Laureano, de Piranguçu.
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Museu de Ciência e Tecnologia 
será criado em Itajubá

Expediente: O Informativo Itajubá Hoje é uma produção
da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
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A Prefeitura de Itajubá conse�
guiu junto ao Ministério de 

Ciência e Tecnologia e CNPq/SECIS 
a implantação, na cidade, do Museu 
de Ciência e Tecnologia. Os recursos 
da ordem de R$ 650 mil serão aplica�
dos no desenvolvimento do projeto, 
pagamento de bolsa para equipe de 
trabalho, aquisição de equipamen�
tos e demais despesas para colocar o 
museu em funcionamento. 

A qualificação técnica da equipe 
que elaborou o projeto, composta 

por professores�doutores da Univer�
sidade Federal de Itajubá � Unifei e 
técnicos da Prefeitura de Itajubá, so�
mada ao prestígio político da Admi�
nistração Municipal, com apoio da 
Câmara dos Vereadores e da Secre�
taria de Estado de Educação de Mi�
nas Gerais ( SER�Itajubá), garantiu a 
aprovação de Itajubá como uma das 
cidades beneficiadas com recurso 
para a criação do museu. 

Trata�se de um projeto institucio�
nal com intuito de reforçar a preser�

vação do Laboratório Thermo�hidro�
elétrico � LTHE da Unifei, mediante 
a criação de um espaço científico-
cultural interativo e temático na área 
de energia. O espaço contará com 
uma parede digital multitoque, me�
sas digitais multitoque, além de ré�
plicas virtuais dos bancos e circuitos 
do LTHE para atender alunos de 
ensino fundamental e médio, dos 
cursos de engenharia de graduação, 
pós�graduação e especialização.


