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Prefeitura sela acordo para 
instalação de nova empresa e 

construção do teatro municipal

No dia 23 de abril foi assina-
da a escritura que sacra-

mentou o acordo entre a Prefeitura 
de Itajubá e a Plasinco Empreendi-
mentos e Participações S.A. A per-
muta envolve a doação do galpão e 
o terreno onde funcionava a antiga 
Cabelte para o grupo Plasinco, que 
em contrapartida está construindo 
o Teatro Municipal de Itajubá, em 
frente ao Centro Administrativo 
Municipal.

A escritura foi assinada na 
sede da Cabelauto, pelo prefeito 
Rodrigo Riera e pelos diretores 
do grupo Plasinco, Isidro Avarez 
Moreno e Manuel Navarro Cani-
zarez. No evento também estive-
ram presentes o diretor geral da 
Cabelauto, José de Oliveira Jú-
nior, funcionários do grupo Pla-
sinco e secretários municipais.

Os benefícios da
nova empresa

O grupo PLASINCO instalará 
a empresa COBRESUL-ITAJUBÁ. 
A nova empresa produzirá ver-
galhões de cobre, que é a matéria 
prima usada na produção de cabos 
automotivos e elétricos para CABE-
LAUTO. Dessa forma, a expectati-
va é que a CABELAUTO seja ainda 
mais competitiva no mercado, ini-
ciando em breve uma nova unida-
de de produção, cujo novo galpão 
já está em fase final construção.

Inicialmente, somente a CO-
BRESUL-ITAJUBÁ gerará mais de 
200 empregos diretos e cerca de 
300 indiretos. Com o crescimento 
do grupo PLASINCO em Itajubá 
a previsão é que a arrecadação de 
impostos, que hoje é de R$ 90 mi-

lhões aumente significativamente.

O Teatro
Segundo o prefeito Rodrigo 

Riera, assim que assumiu o cargo, 
havia uma ideia de doar o prédio 
para o grupo Plasinco, porém, sa-
bendo da importância estratégica 
do imóvel para a empresa, pe-
sou em pedir uma contrapartida. 
Quando apresentou aos diretores 
da empresa a proposta sobre a 
construção do teatro, eles aceita-
ram de pronto e inclusive partici-
param da elaboração do projeto.

O Espaço Cultural e Educacional 
será composto de um teatro com 
capacidade para 700 expectadores, 
com áreas próprias para exposições 
culturais ou coquetéis, e duas sa-
las de convenções com capacidade 
para 200 pessoas cada uma.

Prefeito Rodrigo Riera, junto dos diretores do grupo Plasinco, Isidro Avarez Moreno e Manuel Navarro 
Canizarez e do diretor geral da Cabelauto, José de Oliveira Júnior
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Prefeitura de Itajubá decreta luto 
oficial pelo falecimento do ex-prefeito 

Benedito Pereira dos Santos

A Prefeitura Municipal de 
Itajubá comunica o fale-

cimento do ex-prefeito, Benedito 
Pereira dos Santos. Seu BPS, como 
era conhecido, tinha 94 anos, estava 
internado com problemas de saú-
de e veio a falecer na madrugada 
desta quarta-feira, dia 07 de maio.

Nascido em 20 de maio de 
1919, Benedito Pereira dos Santos 
fez sua vida como empresário em 
vários ramos de atividade, desde 
construção civil, agropecuária até 
hotelaria. Já realizado na vida pes-
soal, sempre alimentou o sonho 
de contribuir com o progresso de 

Itajubá também na vida pública.
Enquanto político foi filiado 

a ARENA, depois ao PDS, onde 
posteriormente migrou para o PFL 
(hoje, DEM). Nessa legenda tentou 
se eleger prefeito por várias ve-
zes e teve êxito na eleição de 2004.

Como prefeito, BPS governou 
Itajubá de 2005 a 2008 e deixou 
como legado a canalização do fi-
nal da Avenida batizada com seu 
nome, Benedito Pereira dos San-
tos, a idealização e construção do 
Centro Administrativo Municipal e 
sua mais importante obra, o Ater-
ro Sanitário de Itajubá, que hoje é 

referência para o mundo inteiro.
O prefeito Rodrigo Rie-

ra, que era amigo pessoal e 
foi aliado político de BPS, no 
uso de suas atribuições, de-
clarou luto oficial de três dias.

O decreto municipal nº 
5135/2014, que oficializou o luto 
oficial, foi lido pelo prefeito Ro-
drigo Riera no velório da Univer-
sidade Federal de Itajubá, onde o 
corpo do ex-prefeito BPS foi ve-
lado. Após a leitura, o documen-
to foi entregue a família e sobre 
a urna funerária foi estendida a 
bandeira da cidade de Itajubá.
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Praça Pereira dos Santos 
ganha novo contorno

A Praça Pereira dos 
Santos, mais especi-

ficamente a área conhecida 
popularmente como “Praça 
do Soldado”, foi restaura-
da para a melhor organi-
zação do trânsito no local.

O novo contorno da Pra-
ça possibilita uma melhor 
visão para os veículos que 
vêm de quatro sentidos di-
ferentes, das ruas Miguel 
Viana, Avenida dos Ferrovi-
ários, Major Belo e Eugênio 
Sales. O novo formato tornou 
o cruzamento mais seguro 
para motoristas e pedestres.

Distrito do Rio Manso será um 
dos primeiros do estado a ter 

sinal de telefonia celular
O distrito de Rio Manso/

Lourenço Velho foi con-
templado com uma torre de 

telefonia celular. A benfeitoria 
foi obtida por meio de cadas-
tro no Programa Minas Comu-

nica II, lançado pelo Governo 
de Minas em janeiro de 2014.

O Programa Minas Comu-
nica levou sinal de telefonia ce-
lular a 100% dos municípios 
mineiros e a segunda etapa do 
programa visa implantar o ser-
viço em 692 distritos de 359 mu-
nicípios mineiros, onde vivem 
cerca de 1,17 milhão de pessoas.

O distrito do Rio Manso foi 
um dos primeiros do estado a 
receberem a benfeitoria, sendo 
que a meta do Governo do Esta-
do é levar o serviço de telefonia 
celular a 50% dos distritos até 
o fim de 2014. O projeto deve-
rá ser concluído até fevereiro de 
2016, ou seja, 24 meses após a 
assinatura do termo de compro-
misso com o vencedor do cha-
mamento, em fevereiro de 2014.
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Prefeitura segue atendendo 
demandas levantadas por 

meio do Fala Cidadão
A Prefeitura de Itajubá, por 

meio da Secretaria de 
Obras, tem em andamento diver-
sas frentes de trabalho por toda a 
cidade. São serviços que atendem 
às necessidades da comunidade, 
realizados com recursos próprios.

Ao todo, são mais de 30 
frentes de trabalho toca-
das pela Secretaria de Obras. 

Nota-se a presença de homens 
e máquinas nos seguintes bairros: 
Pedra Preta, Jerivá, Pessegueiro, 
Goiabal, Avenida, Jardim das Co-
linas, Nossa Senhora de Fátima, 
Ano Bom, Imbel, Rebourgeon, 
Santa Luzia, Anhumas, São Judas 
Tadeu, Ilha, Vila Rubens, Cruzeiro, 
Santa Rosa, Nações, Porto Velho, 
Centro, Pinheirinho (BPS), Medi-
cina, Novo Horizonte e Boa Vista. 

Os principais trabalhos são de 

construção de calçadas, calçamento 
de ruas, reparos de estradas rurais, 
recomposição de pavimento de 
bloquetes e tapa buraco de asfalto, 
drenagem, limpeza de fossas, casca-
lhamento e instalação de manilhas. 

O Fala Cidadão é o caminho 
mais fácil para que a comunidade 
seja atendida, pois o cronograma 
de necessidades é elaborado com 

as demandas que chegam por 
esse importante serviço pres-
tado da Prefeitura de Itajubá. 

A Prefeitura pede aos mu-
nícipes que continuem em con-
tato por meio do fala cidadão 
(0800 035 1788), pois as equi-
pes de trabalho estão avan-
çando e quem ainda não foi 
atendido certamente logo será.

Após licitação população terá 
mais táxis a disposição

Foi concluído no mês de 
abril o processo de licita-

ção para a permissão de serviço 
de transporte individual de pas-
sageiros através de aluguel de 
taxi. A Homologação do resulta-
do aconteceu no dia 22 de abril.

A comissão de licitação apre-
sentou aos concorrentes a relação 
de vagas e em seguida realizou o 
sorteio, para distribuição de 14 va-
gas em novos pontos criados e em 
pontos já existentes, nos quais ain-
da havia demanda para mais táxis.

Com o acréscimo de 14 va-
gas a cidade totalizará 68 táxis, 
com pontos em região da ci-
dade em que o serviço não era 
oferecido. Confira na ilustração 
a relação das 14 novas permis-
sões e seus respectivos pontos.
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Com o apoio da Prefeitura 
Expo Itajubá movimentou a 

cultura e os negócios do campo

A 33ª Exposição Agropecu-
ária de Itajubá, realizada 

pelo Sindicato dos Produtores 
Rurais de Itajubá em parceria 
com a Prefeitura, movimentou 
o comércio local, proporcionou 
um ambiente de negócios para 
o homem do campo e atraiu 
um grande público nos grandes 
shows, exposições e torneios.

A Expo Itajubá 2014 teve por-
tões abertos para visitação durante 
todos os dias, com cerca de 80% 
dos eventos com entrada franca. 
Apenas os shows musicais, reali-
zados no período noturno nos dias 
30 de abril e 01, 02 e 03 de maio, 
foram com portões fechados.

A grade de shows foi aberta 

com a banda Capital Inicial no 
dia 30, depois a nova sensação 
da música sertaneja, Lucas Luc-
co, no dia 01. No fim de sema-
na teve Monhoz e Mariano, na 
sexta-feira, dia 02 e Taeme e 
Tiago, no sábado, dia03. Em to-
dos os dias o Parque de Exposi-
ções recebeu um grande público.

Na parte da programação vol-
tada para os produtores, os prin-
cipais eventos foram a Exposição 
Nacional do Girolando Jovem, Ex-
posição do Cavalo Manga Larga 
Marchador e Exposição do Gado 
Jersey. Todos os eventos contaram 
pontos para o ranking nacional.

A criançada, além de po-
der conhecer os animais da ex-

posição, tiveram uma atração 
preparada especialmente para 
elas, a Fazendinha. A exposi-
ção de mini pôneis, mini bo-
vinos, lhama, coelhos, entre 
outros animais era gratuita. Ao 
longo da exposição crianças de 
todos os bairros da cidade fo-
ram visitar os animaizinhos.

Os produtores que frequen-
taram a exposição tiveram o 
respaldo da Secretaria Munici-
pal de Agricultura, que duran-
te o evento teve parte de sua 
estrutura operando no estan-
de montado dentro do parque.

A Expo Itajubá foi encer-
rada no domingo com o tor-
neio de cavalos marchadores. 
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Impacto de Gestão vai 
revolucionar a administração 

pública municipal
No dia 22 de abril o prefeito 

realizou uma reunião com 
todos os secretários municipais. A 
partir de então as reuniões de secre-
tariado, que tinham periodicidade 
mensal, passarão a ser semanais.

Nessas reuniões o prefeito repassa 
as diretrizes do governo e os secretá-

rios atualizam para ele e para os cole-
gas as ações de suas respectivas pastas. 

 Sobre a decisão de aumen-
tar a frequência de reuniões com o 
corpo de secretários, o prefeito pon-
derou que ele, individualmente já 
fala com cada secretário ao menos 
uma vez por semana; no entanto, 

ele considera importante que to-
dos se reúnam para que os gestores 
das secretarias se inteirem do tra-
balho dos colegas e colaborem uns 
com os outros. Na visão do prefei-
to, essa colaboração pode ser tanto 
usando a estrutura de uma secretaria 
para auxiliar a outra, como dando 
sugestões de como solucionar uma 
dificuldade ou alcançar uma meta.

 O prefeito se disse muito 
satisfeito com o resultado da reu-
nião, pois ele pôde confirmar a 
expectativa que tinha de que os di-
versos planos traçados e iniciados 
em 2013 estão entrando em fase de 
execução agora. “Além das mais 
de 30 frentes de trabalho em anda-
mento na cidade, há várias outras 
obras de grande porte que serão 
iniciadas ainda este ano”, declara.

Antes mensais, reunião com os 
secretários passam a ser semanais

No dia 22 de abril o prefeito 
realizou uma reunião com 

todos os secretários municipais. A 
partir de então as reuniões de secre-
tariado, que tinham periodicidade 
mensal, passarão a ser semanais.

Nessas reuniões o prefeito repassa 
as diretrizes do governo e os secretá-
rios atualizam para ele e para os cole-
gas as ações de suas respectivas pastas. 

Sobre a decisão de aumentar a 
frequência de reuniões com o cor-
po de secretários, o prefeito pon-
derou que ele, individualmente já 
fala com cada secretário ao menos 
uma vez por semana; no entanto, 
ele considera importante que to-
dos se reúnam para que os gestores 
das secretarias se inteirem do tra-
balho dos colegas e colaborem uns 

com os outros. Na visão do prefei-
to, essa colaboração pode ser tanto 
usando a estrutura de uma secretaria 
para auxiliar a outra, como dando 
sugestões de como solucionar uma 
dificuldade ou alcançar uma meta.

O prefeito se disse muito satisfeito 
com o resultado da reunião, pois ele 

pôde confirmar a expectativa que ti-
nha de que os diversos planos traça-
dos e iniciados em 2013 estão entran-
do em fase de execução agora. “Além 
das mais de 30 frentes de trabalho em 
andamento na cidade, há várias ou-
tras obras de grande porte que serão 
iniciadas ainda este ano”, declara.
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Reparos na E. M. Wenceslau 
Neto dão início a reformas em 

toda rede municipal
A Prefeitura de Itajubá con-

cluiu a reforma na Escola 
Municipal Wenceslau Neto, do 
bairro Vila Poddis. O trabalho 
sanou vários problemas que gera-
vam transtornos há muito tempo.

As necessidades foram levan-
tadas pelo departamento adminis-
trativo da Secretaria de Educação.

Confira a lista de itens con-
templados pela reforma: Capina 

e limpeza do terreno; pintura das 
salas de aula; pintura dos corre-
dores; pintura dos muros inter-
no e externo; pintura das portas; 
pintura dos armários; pintura dos 
portões; troca do revestimento 
do tanque da cozinha; conserto 
do bebedouro; instalação de la-
vatórios nos banheiros; reforma 
do refeitório; limpeza de cana-
letas; troca de telhas quebradas 

no refeitório; instalação de um 
portão de acesso aos fundos 
da escola; reparos no telhado; 
construção de nova caixa e tu-
bulação de esgoto; Instalação 
de tanque para serviços gerais; 
substituição de filtros dos bebe-
douros; substituição de fechadu-
ra de portas; troca de lâmpadas; 
substituição de ventiladores; 
instalação de novas tomadas.

Lixo depositado em local inadequado 
estraga trabalho de revitalização

A Prefeitura está realizando um 
trabalho de revitalização das 

praças e canteiros da cidade, como é 
o caso da Avenida Silvestre Antônio 
Junqueira Ferraz, no bairro Boa Vis-
ta. No local, além da reforma dos can-
teiros centrais, o mato alto está sen-
do substituído por grama esmeralda.

A avenida já é uma das entra-
das da cidade para quem entra pela 
ponte do Santos Dumont e agora 
com a nova ponte que liga o bairro 
São Judas Tadeu à Boa Vista rece-
berá ainda mais fluxo de veículos.

O problema é que todo o traba-
lho de embelezamento está sendo 

em vão, pois os moradores das ime-
diações estão depositando os sacos 
de lixo no canteiro central, quando 

a orientação é que ele seja coloca-
do em frente às residência e con-
domínios em suportes adequados. 



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        9

Secretaria de Agricultura unifica 
serviços em nova sede

A Prefeitura Municipal de 
Itajubá informa que a Se-

cretaria Municipal de Agricultura 
já está funcionando em sua nova 
sede, a Casa do Produtor Rural, 
que fica cerca de 200 metros a 
frente do Centro Administrativo.

Com a mudança os servi-
ços prestados na Casa do Pro-
dutor Rural e na Secretaria de 
Agricultura foram unificados. 
O objetivo é facilitar o atendi-
mento do produtor rural, que an-
tes tinha que se deslocar de um 
lugar para o outro quando ne-
cessitava de serviços distintos.

Os telefones para aten-
dimento são: (35) 3692-
1779 e (35) 3692-1711. 

Confira a lista de serviços 
prestados na nova sede da Secre-
taria Municipal de Agricultura:

• Solicitação de trator agrícola;
• Emissão de documentos para 

liberação de animais apreendidos;
• Agendamento de vacinação;
• Atendimento da unidade mu-

nicipal do Instituto de Coloniza-

ção e Reforma Agrária – Incra;
• Atendimento de solicita-

ção de vaga nas feiras livres;
• Atendimento de solici-

tações referentes ao Merca-
do Municipal e CEASA. 

Prefeitura homenageia mães
com atividades culturais na
Praça Theodomiro Santiago

O sábado, dia 10 de maio, na 
Praça Theodomiro Santia-

go, foi marcado pela homenagem às 
mães, preparada pela Prefeitura de 
Itajubá. O evento intitulado “Dia das 
Mães – O maior presente é sua feli-
cidade”, foi organizado pela Secreta-
ria Municipal de Cultura e Turismo.

Durante todo o dia, além da exposi-
ção de artesanato e estande da biblio-
teca Infanto-juvenil, na Praça, acon-
teceram várias atividades culturais.

Às 10h teve aula gratuita de Zum-
ba com o professor Leandro Lima e 
em seguida os músicos Marco Cou-
tinho e João Marcelo apresentaram o 
melhor da MPB. No período da tar-
de aconteceu um recital de poesia e 
o dia foi encerrado com som de DJ.
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Itajubá é campeã geral dos 
Jogos de Minas - Região Sul
A cidade de Itajubá obteve o seu 

melhor desempenho na etapa 
microrregional dos Jogos de Minas, 
sagrando-se campeã geral. Além do 
excelente desempenho nas quadras, 
a Prefeitura de Itajubá, por meio da 
equipe da Secretaria de Esportes e 
Lazer foi muito elogiada pela organi-
zação das partidas, alojamentos e re-
ceptividade das delegações visitantes.

Estavam em disputas sete moda-
lidades esportivas e Itajubá chegou 
à final de seis delas, sagrando-se 
campeã em três e obtendo segundos 
lugares em outras três. Os resultados 
classificam as seis equipes finalistas para 
a etapa regional dos Jogos de Minas, 
que será disputada na cidade de Lavras.

Os Jogos de Minas foram disputados 
do dia 30 de abril ao dia 04 de maio em 
cinco ginásios poliesportivos: Tigrão, 
Unifei, Clube Itajubense, Mahle e Sesi.

Confira os 10 
primeiros colocados 

da competição:

1º - ITAJUBÁ 
2º - VARGINHA 
3º - PASSOS 
4º - LAVRAS 
5º - SÃO LOURENÇO 
6º - ITAMONTE 
7º - GUAXUPÉ 
8º - EXTREMA 
9º - CAPITÓLIO 
10º - ITANHANDU 

Equipe itajubense, campeã do Handebol Masculino

Equipe itajubense, campeã do Basquetebol Masculino

Equipe itajubense, campeã do Futsal Masculino



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        11

Guarda Municipal passa a 
atender pelo telefone 153
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A Guarda Municipal de 
Itajubá agora tem um 

novo telefone para atendimen-
to à população, o 153. O novo 
contato está incluído na Lista 
de Telefones de Emergência 
e Serviços Públicos Nacional, 

que tem como principal be-
nefício possibilitar chamadas 
gratuitas, mesmo feitas de ce-
lulares pré-pagos sem crédi-
to.    Com inclusão nessa 
lista, todas as ligações para o 
número 153, feitas de Itajubá 

serão automaticamente di-
recionadas para a central de 
atendimento. O sistema fun-
cionará exatamente como o 
da Polícia Militar como o nú-
mero 190 ou o 193 do Corpo 
de Bombeiros.


