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Frentes de trabalho avançam 
atendendo solicitações 

do Fala Cidadão
A Prefeitura de Itajubá segue 

atendendo as demandas da po-
pulação por meio do serviço Fala 
Cidadão. A Secretaria de Obras 
elabora o cronograma de obras 
semanal, com boa parte das ações 
baseadas nas solicitações feitas 
pelo Fala Cidadão.

Na segunda quinzena de maio 
foram realizados os seguintes 
trabalhos:

• No bairro Imbel, mais uma 
rua de terra está sendo calçada e 
o trabalho seguirá até a conclu-
são dos calçamentos necessários 
no bairro;

• Dando prosseguimento ao 
projeto de calçar os núcleos de 
maior densidade populacional 
dos bairros rurais, mais um tre-
cho do bairro Juru recebeu calça-
mento;

• O mutirão da limpeza pas-
sou pelo bairro Cruzeiro e deu 
uma cara nova às ruas do lugar;

• O bairro Santos Dumont 
passou por capina e varrição;

• As margens do Rio Sapu-
caí na Avenida Dr. Antônio Bra-
ga Filho, onde recentemente foi 
construída calçada, passou por 
limpeza e jardinagem;

• No bairro Varginha, na saí-
da para Maria da Fé, um terreno 
onde o mato estava muito alto 
passou por limpeza realizada 
com máquinas e caminhões;

• No bairro Porto Velho dois 
terrenos próximo a várias resi-
dências, um deles usado pelas 
crianças do local como campinho 
de futebol, passaram por limpe-
za.

• A Praça Jornalista Sebastião 
Inocêncio passou por trabalho de 
jardinagem;

• A ponte do bairro Estância, 
para a qual a população há vários 
anos solicitava uma reforma e 
construção de proteção lateral, re-
cebeu as benfeitorias solicitadas;

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 prestado da 
Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura pede aos muní-
cipes que continuem 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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Trânsito na Ponte da Boa Vista é 
liberado também para veículos pesados

O trânsito na nova ponte 
que liga os bairros Boa 

Vista e São Judas Tadeu, pela rua 
Brasópolis, que estava liberado 
apenas para carros de passeio, 
agora foi liberado também para 
veículos de grande porte, como 
caminhões, carretas e ônibus.

A liberação do tráfego de 
veículos maiores dependia da 
mudança da posição dos ca-
bos da rede de energia elétri-
ca, que estavam muito baixos 
e corria-se o risco de algum 
veículo esbarrar neles. Com a 
situação regularizada, o trân-
sito foi liberado integralmente.

O próximo passo para que 
a ponte seja utilizada com mais 
segurança e se tenha melhor 
fluidez do trânsito é a constru-
ção da rotatória na BR-459 e a 
regulamentação do estaciona-
mento na rua Brasópolis, sinali-
zando a proibição do estaciona-
mento em um dos lados da via. 

Obra do Teatro Municipal está
 em ritmo acelerado

O serviço de terraplenagem 
da obra de construção do 

Espaço Cultural e Educacional, 
que abrigará o Teatro Munici-
pal de Itajubá, já foi concluído 
e a fase de bate-estacas e arma-
ções metálicas já foi iniciada.

A empreiteira responsá-
vel pela obra está trabalhando 
em ritmo acelerado, inclusive 
com expediente aos sábados.

O Teatro Municipal

O Espaço Cultural e Edu-
cacional será composto de um 
teatro com capacidade para 
700 expectadores, com áreas 

próprias para exposições cultu-
rais ou coquetéis, e duas salas 

de convenções com capacida-
de para 200 pessoas cada uma. 
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Máquina de pintura de sinalização viária 
dará mais agilidade ao setor de trânsito

A Prefeitura de Itajubá ad-
quiriu, por meio do De-

partamento de Trânsito, uma má-
quina de pintura de sinalização 
viária. O novo equipamento otimiza 
o trabalho da equipe de sinaliza-
ção, tornando-o mais rápido, com 
melhor acabamento e com me-
lhores condições ergonômicas aos 
funcionários do setor de trânsito.

A máquina possibilita a pintura 
de faixas de pedestre, lombadas, fai-
xas tracejadas e contínuas, meios-fios, 
símbolos, divisão de fluxo de tráfego, 
faixas de retenção, faixas de apro-
ximação, entre outras sinalizações.

O equipamento que já está em 
operação realiza o trabalho de pintu-
ra de meios-fios e faixas de divisão 
de fluxo de tráfego mais de dez ve-
zes mais rápido do que um homem 
fazendo o trabalho com um pincel. 
Outra vantagem é a economia de 
material, pois a máquina consome 

bem menos tinta do que a pintura 
convencional, com pincel ou rolo.

Segundo o diretor de trânsito, 
Renato Moraes, o novo equipamen-

to possibilitará que a as alterações 
previstas no Plano Municipal de 
Trânsito sejam implementadas com 
mais agilidade e com menos custo. 

Novo serviço Fala Cidadão permitirá
inclusão de fotos, entre outras melhorias

A Prefeitura de Itajubá, por meio 
de parceria entre a Secretaria 

de Comunicação Social e Secretaria de 
Informática, está reformulando o ser-
viço Fala Cidadão. O novo sistema in-
cluirá tanto alterações no atendimento 
aos usuários, tais como encaminha-
mentos das solicitações e retorno aos 
usuários, como modificações no apli-
cativo de gestão (interface) do serviço.

O novo horário de atendimen-
to, das 8h às 18h, sem pausa para 
o almoço, já está em operação.

Para quem não tem acesso à inter-
net, o atendimento pode ser presen-
cial, na Secretaria de Comunicação 
Social ou pelo telefone 0800 035 1788.

Para quem prefere fazer tudo 
pelo computador, a novidade é 
que o novo sistema em constru-
ção terá a opção de incluir ima-
gens do problema apresentado.

Quanto à gestão do sistema, a 
novidade é que em cada secretaria 
terá apenas duas pessoas respon-
sáveis por receber e encaminhar as 

demandas para os setores corretos. 
Uma das pessoas responsáveis é o 
próprio secretário da pasta e a outra 
é um funcionário indicado por ele.

O retorno é dado pelo responsável 
do setor ao qual cabe o assunto e fica dis-
ponível para que o reclamante consul-
te usando o seu número de protocolo. 
Essa medida foi adotada para melhorar 
o controle sobre os protocolos de recla-
mações, na medida em que os atenden-
tes do Fala Cidadão têm a quem cobrar.

Além do prazo de dez dias úteis 
para que o cidadão receba uma po-
sição sobre sua reclamação, agora 
foi estabelecido um prazo de 60 dias 
para que o problema seja sanado, isso 
é claro quando se tratar de proble-
mas do dia a dia, como buracos, falta 

de capina, pedidos de medicamentos 
da cesta básica, entre outras questões.

Se o problema não for sanado 
dentro de 60 dias o protocolo é fina-
lizado, porém com uma ressalva de 
que não houve solução, Constará tam-
bém do nome do responsável pelo 
setor que caberia dar solução ao caso.

O responsável pela administra-
ção do Fala Cidadão, dentro da Se-
cretaria de Comunicação é o assis-
tente administrativo, Tiago Antunes. 
Na Secretaria de Informática, a par-
te técnica das operações está a car-
go do analista de sistemas, Alysson.

A previsão é que o novo aplicativo 
de gestão esteja em operação dentro 
de 60 dias, porém as diretrizes ad-
ministrativas já foram implantadas. 
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Prefeitura de Itajubá implantará 
ambiente 100% livre de tabaco 

em mais sete unidades de saúde
Aconteceu de 26 a 30 de 

maio a campanha de sen-
sibilização da população para a 
implantação do ambiente 100% 
livre do tabaco nas unidades de 
saúde dos bairros, Santos Du-
mont e Santa Rita de Cassia e 
nas Estratégias de Saúde da Fa-
mília dos bairros Santa Rosa, 

Novo Horizonte, Jardim das Co-
linas e Zona Rural. O trabalho 
terá a supervisão da psicóloga 
Magna Santos Costa, responsá-
vel pelo Programa de Combate 
ao Fumo “Deixando de Fumar 
Sem Mistérios”, que coordena-
rá as enfermeiras das referidas 
unidades, Vera, Helenice, Ju-

liana, Flávia, Luiza e Mariana.
Além das unidades mencio-

nadas, já são ambientes 100% li-
vre de tabaco as unidades de ESF 
da Piedade, Medicina, Avenida, 
Boa Vista, Cruzeiro, Santa Luzia 
e Policlínica Dr. Gaspar Lisboa 
(Varginha), UBS Nossa Senhora 
de Lourdes e UBS Vila Rubens.

O objetivo da semana é cons-
cientizar a população dos ma-
lefícios do tabaco, que a vida é 
mais saudável sem o uso dele 
e que parar de fumar é possí-
vel, com ajuda e determinação.

A implantação do ambiente 
100% livre de tabaco ocorrerá em 
todas as unidades de saúde até 
final de 2014. Após a conclusão 
dessa meta iniciará a implantação 
em outros ambientes públicos e 
privados de assistência à saúde. 

Com apoio da Prefeitura, Centenário do 
Santuário da Piedade é comemorado em
Missa Campal com o Padre Antônio Maria

Dia 15 de maio, a Paróquia 
Sagrada Família comemo-

rou os cem anos do encontro da 
Imagem de Nossa Senhora da Pie-
dade, que dá nome ao santuário e 
ao bairro onde está a capela erguida 
em louvor à santa. Os festejos foram 
marcados por uma missa campal 
rezada pelo reitor, Padre Mauro e 
por um convidado especial, o padre 
Antônio Maria, que após a celebra-
ção cantou para os fiéis que lota-
ram a rua em frente ao Santuário.

A Prefeitura de Itajubá, por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, apoiou a realização do 
evento, providenciando a logísti-
ca necessária para a missa campal.

Logo após a Missa e o show 

do padre cantor, Antônio Ma-
ria, houve quermesse no salão 
paroquial, com muito pastel de 
milho, batata frita, pipoca, refri-
gerante e outros comes e bebes.

O evento foi prestigiado pelo 

secretário municipal de Cultu-
ra e Tursimo, Massoud Nassar 
Neto, pela diretora de cultura, 
Denise Maria Ferreira, pelo vere-
ador José Maria Silva e pelo vice-
prefeito, Christian Gonçalves.
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Secretaria de Educação premiará 
escolas pelo desempenho no Ideb

A Secretaria Municipal de 
Educação está elabo-

rando um projeto de lei para 
premiar as escolas municipais 
que se destacarem na avaliação 
do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica – Ideb.

O Secretário Municipal de 
Educação, Robson Vaz de Lima, 
explicou que apesar dos índices 
de Itajubá estarem dentro das 
metas estabelecidas pelo Minis-
tério da Educação, ele entende 
que a cidade tem que estar entre 
as melhores do país. “Itajubá é 
uma cidade com grande tradi-
ção na educação e não podemos 
nos contentar com a média, te-
mos que ser referência desde o 
ensino fundamental”, declarou.

A lei, em fase de elabora-
ção, prevê uma premiação em 
dinheiro a ser dividida entre 
a equipe da escola que obtiver 
o maior índice no Ideb e para 
as duas escolas que mais evo-

luírem percentualmente com 
relação a ultima avaliação.

Está prevista também uma 
premiação para as escolas que 
se consolirarem (atingirem ín-
dice de excelência) conforme a 

avaliação do governo mineiro.
Assim que estiver concluído 

o projeto será enviado para a 
apreciação da Câmara Municipal 
de Itajubá e se aprovado, já será 
colocado em prática em 2014. 

Prefeitura instalará centenas de 
lixeiras nas praças e ruas da cidade

A Prefeitura de Itajubá aca-
ba de concluir a licita-

ção, pela qual foram adquiridas 
480 lixeiras, que serão instala-
das em praças e ruas da cidade.

A vencedora da licitação foi a 
Construtora Macera Ltda – ME, 
que apresentou o menor valor na 
concorrência. O processo já está 
no setor de contabilidade e den-
tro dos próximos dias as lixeiras 
já começarão a ser instaladas.

As lixeiras terão dois mo-
delos similares, porém um de-
les duplo, com dois recipientes 
em um suporte e outro com 
um recipiente por suporte.
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Procon Itajubá encerra 2º etapa 
de fiscalização em bancos

O Procon encerrou mais 
uma etapa de fiscaliza-

ção nas agências bancárias da 
cidade. O foco dos trabalhos foi 
o cumprimento das legislações 
municipais e estaduais que tra-
tam de atendimento bancário.

Dentre as normas estão o 
tempo máximo de atendimen-
to, o fornecimento e controle 
de senhas, o biombo entre a 
fila e o caixa, banheiros e be-
bedouros em funcionamento, 
o sistemas de segurança da 
agência com câmeras de vide-
omonitoramento e a porta gi-
ratória com detector de metal.

A segunda ação retornou 
às 12 agências fiscalizadas na 
primeira etapa e verificou que 
apenas as agências do Banco 
Mercantil do Brasil e da Uni-
cred Itajubá, cumpriam todas as 
exigências legais no momento 
da fiscalização. Todas as outras 
10 agências foram autuadas.

Todo o trabalho realizado, 
teve como base a legislação 
municipal (Lei 2.885/11) que 
exige a presença do biombo e 
do painel eletrônico, a estru-
tura de segurança através de 
vídeo monitoramento dentro e 
fora da agência e da porta gi-
ratória com detector de metais, 
sendo esta última, fruto de lei 
estadual (Lei MG 12.971/98).

Penalidades aplicadas 
e outras medidas

Somadas, as dez multas atingem 
a soma de R$ 94mil (noventa e 

quatro mil reais).
Em ação já agendada para o 

2º semestre de 2014, as agências 
bancárias sofrerão uma Fisca-
lização Orientadora, ou seja, 
serão chamadas pelo Procon e 
receberão novamente as orien-
tações de regularização e deve-
rão apresentar um plano de tra-
balho para as irregularidades 
ainda não sanadas.

No balanço geral (1º e 2º 
etapas), foram realizadas pela 
fiscalização 50 inserções que to-

talizaram mais R$ 156 mil em 
multas.

Segundo a direção do Pro-
con, as multas aplicadas não 
possuem caráter arrecadatório, 
mas sim educacional junto às 
empresas, protegendo a coleti-
vidade e censurando a conduta 
irregular dos fornecedores. O 
mais importante é que as agên-
cias bancárias se adequem as le-
gislações e assim garantam um 
serviço de mais qualidade aos 
consumidores. 
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Prefeitura de Itajubá será pioneira em 
Minas na implantação do Café Social 
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A Prefeitura de Itajubá, 
por meio da secretaria 

Municipal de Assistência So-
cial, está elaborando o projeto 
do Café Social. A ideia é montar 
um quiosque numa das praças 
centrais da cidade para servir o 
desjejum a um custo aproxima-
do de R$0,50.

O Secretário Municipal de 
Assistência Social, André Alves, 
explicou que a ideia é baseada 

na experiência bem sucedida da 
cidade fluminense de São Gon-
çalo. “Conheço o Café Social de 
lá e funciona muito bem, quan-
do implantarmos aqui seremos 
os pioneiros em Minas Gerais. 
O Café Social visa oferecer um 
desjejum a um preço acessível 
para pessoas que por diversos 
fatores, tais como, financeiro, 
falta de tempo ou mesmo falta 
de fome logo de manhã, saem 

de casa sem se alimentar e ini-
ciam a jornada de trabalho de 
estomago vazio”.

Segundo o projeto, a ideia 
inicial é servir pão francês com 
margarina e café com leite ao 
custo de R$0,50.

Quanto ao local, o mais pro-
vável é que o quiosque seja ins-
talado na Praça Pereira dos San-
tos (Praça do Soldado). 

Quiosque do Café Social de São Gonçalo - RJ


