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Prêmio do governo de Minas coloca Itajubá 
entre as 23 melhores prefeituras do estado

A Prefeitura de Itajubá está 
entre as 23 melhores de 

Minas Gerais em gestão de re-
cursos públicos, é o que atesta o 
Prêmio Mineiro de Empreende-
dorismo e Gestão para Resultados 
Municipais. O prêmio faz parte do 
Programa Mineiro de Empreende-
dorismo e Gestão para Resultados 
Municipais, desenvolvido pela Se-
cretaria de Estado de Planejamen-
to e Gestão (Seplag).

A placa alusiva à premiação foi 
recebida pelo secretário municipal 
de Administração, Rodrigo Melo, 
em cerimônia realizada na capital 
mineira, no dia 29 de maio, na Ci-
dade Administrativa.

Itajubá atingiu o nível Ouro 
junto de outros 22 municípios, en-
tre os 420 capacitados na primeira 
edição do Programa Mineiro de 
Gestão para Resultados Munici-
pais. Confira lista divulgada pelo 
organização do Prêmio, em ordem 
aleatória, pois não houve classifi-
cação entre os 23 que atingiram o 
nível Ouro: Sete Lagoas, Carango-

la, Patrocínio, Bom Despacho, Pará 
de Minas, Itaúna, Pompéu, Ibirité, 
Guaxupé, Pirapora, Itabirito, Ja-
naúba, Itajubá, Lavras, Taiobeiras, 
Divinópolis, Mariana, Muriaé, 
Muzambinho, Teófilo Otoni, Con-
ceição do Mato Dentro, Ituiutaba e 
Lagoa Santa.

Outros 10 municípios atingi-
ram o nível Prata e outros 15 foram 
classificados como nível Bronze.

A avaliação do desempenho 
dos municípios foi feita pelo Ins-
tituto de Qualidade de Minas e 
Fundação João Pinheiro. Foram 
avaliadas práticas de gestão em 
11 áreas, entre elas, Finanças Pú-
blicas Municipais, Compras Go-
vernamentais, Gestão de Projetos, 
Captação de Recursos Nacionais e 
Internacionais e Plano de Carreiras 
para servidores.

O prêmio tem como modelo 
referencial o Manual de Excelên-
cia em Gestão Pública Municipal, 
elaborado para orientar os municí-
pios sobre a implantação das práti-

cas já utilizadas com sucesso pelo 
Governo de Minas. Desenvolvido 
pela Subsecretaria de Gestão da 
Estratégia Governamental (Suges) 
e publicado em outubro do ano 
passado, o manual oferece suporte 
para o estudo detalhado e para o 
passo a passo na implantação de 
cada uma das 11 práticas de gestão 
avaliadas pelo prêmio.

O prefeito Rodrigo Riera co-
mentou que a premiação é uma 
prova de que a administração está 
no caminho certo, mas que é pos-
sível melhorar ainda mais e é por 
isso que foi implantado na gestão 
municipal o programa Impacto de 
Gestão. “Estamos com os consulto-
res do Instituto Áquila trabalhando 
junto dos nossos servidores para 
melhorar ainda mais nossos méto-
dos de gestão, economia e aplica-
ção dos recursos públicos. Impor-
tante frisar que entre os municípios 
que atingiram nível Ouro, Itajubá 
foi o único da nossa microrregião 
e dentro do Sul de Minas tivemos 
a companhia apenas de Lavras e 
Guaxupé”, declarou. 
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Prefeitura e Cohab entregam 
escrituras de casas do Rebourgeon

No dia 30 de maio, foi rea-
lizada na sede da Prefei-

tura Municipal de Itajubá, a ceri-
mônia de entrega das escrituras 
das casas financiadas pela Cohab 
no bairro Rebourgeon. Na oca-
sião 48 famílias receberam as es-
crituras para registrarem em seus 
nomes os respectivos imóveis.

Para a solenidade, o prefeito 
Rodrigo Riera e o vice-prefeito 
Christian Gonçalves receberam, 
no Centro Administrativo, o 
Deputado Federal, Bilac Pinto 
e o presidente da Cohab/MG, 
Octacílio Machado Júnior. Tam-
bém participaram do evento 
os vereadores, Luiz Fernandes 
Gonzaga, Wilson Marins e o re-
presentante do bairro Rebour-
geon, vereador José Maria Silva.

Em seu pronunciamento, o 
vereador José Maria Silva agra-
deceu ao empenho do prefeito 
Rodrigo Riera e do deputado e 
ex-secretário de Estado de De-
senvolvimento Regional e Po-
lítica Urbana, Bilac Pinto, em 
solucionar a burocracia para li-
berar as escrituras das residên-
cias da Cohab no Rebourgeon.

O Deputado Federal, Bi-
lac Pinto, se disse emociona-
do ao ver o resultado do tra-
balho sério e bem planejado, 
focado em atender a popula-
ção, desenvolvido enquanto 
esteve a frente da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Regional e Política Urbana.

O Prefeito Rodrigo Riera res-
saltou o empenho da Prefeitura 
Municipal em solucionar o pro-
blema das escrituras dos mora-
dores do bairro Rebrourgeon e 
também Jardim das Colinas e 
mais do que isso, na viabilização 
de convênios para construção 
de mais habitações populares. 
“Em breve serão entregues as 
202 casas construídas no bairro 
Moquém e se iniciará a constru-
ção de mais de 600 apartamen-
tos no mesmo bairro”, ressaltou. 
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Nota oficial sobre o risco de 
deslizamento de terra em morro 

do bairro Vila Isabel
Com relação ao problema 

de deslizamento de ter-
ra no talude (barranco) locali-
zado na rua Clemente Teodoro 
da Silva, entre os números 734 
e 868, no bairro Vila Isabel, a 
Prefeitura Municipal de Itajubá 
informa que já tomou providên-
cias para proteção das famílias 
que residem próximo ao local.

No dia 31 de maio, acionada 
por moradores das proximida-
des do talude, que perceberam 
a ruptura do terreno e desli-
zamento de parte do mesmo, 
a Secretaria Municipal de De-
fesa Social, por meio da Co-
ordenação Municipal de Pro-
teção e Defesa Civil, realizou 
uma vistoria técnica in loco.

O terreno em questão há 
vários anos é explorado como 
jazida de argila, normalmente 
utilizada para aterros, mas que 
nos últimos meses tem sido ter-
raplanado, tendo o solo parce-
lado para posterior edificação.

Depois da primeira vistoria o 
terreno continuou sendo monito-
rado até o dia 07 de junho, quan-
do um novo laudo foi confeccio-
nado com as alterações sofridas. 
Foi verificado que o desnível do 
ponto mais alto do morro pas-
sou de um para cinco metros.

A população local foi orien-
tada a informar sobre novas 
alterações no solo, para que 
se necessário um novo lau-
do seja feito pela Defesa Civil.

De posse dos dois laudos téc-
nicos, o prefeito Rodrigo Riera 
determinou à Secretaria Muni-
cipal de Planejamento, que um 
laudo geológico seja feito com 
urgência no local e que seja tam-
bém solicitado o apoio técnico 
da Universidade Federal de Ita-
jubá. Determinou também, que 
fosse proibida qualquer opera-
ção com máquinas no local an-
tes do laudo e que o proprietá-
rio do terreno fosse notificado.

Sob a orientação do enge-

nheiro civil da Prefeitura Mu-
nicipal de Itajubá, Antônio 
Raimundo Ribeiro, medidas 
paliativas foram tomadas para 
garantir a segurança dos mo-
radores vizinhos ao local. Uma 
vala foi feita na parte baixa do 
terreno, para que num eventu-
al deslizamento ela reduza a 
velocidade do escorregamento 
de terra. Enquanto no alto do 
morro, foram feitas valetas para 
desviar as águas pluviais (águas 
da chuva - enxurrada), de forma 
que sobre o local problemático 
só chegue a água da chuva que 
cair exatamente naquele ponto.

Posteriormente, de posse do 
laudo geológico, será realizada 
a retirada do material satura-
do para que depois seja feita a 
reconformação do talude, com 
base no tipo de solo indicado 
pelo estudo geológico, pois é 
com base nele que se deter-
mina a inclinação adequada e 
demais medidas de proteção. 
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Demandas do Fala Cidadão são 
atendidas pelas Frentes de Trabalho

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria de Obras, 

segue abrindo frentes de trabalho 
por todo o município, nos bairros 
rurais e urbanos. Sem contar as 
obras de grande porte, como aero-
porto, creches, teatro municipal, 
dentre outras, são mais de 30 fren-
tes de trabalho. O cronograma se-
manal de obras é elaborado com 
boa parte das ações levantadas 
por meio do serviço Fala Cidadão.

As novas frentes de tra-
balho em andamento são:

• Capina e pintura dos 
canteiros centrais das ave-
nidas do bairro Varginha;

• O mutirão da limpeza chegou ao 
bairro Vila Isabel, com varrição, ca-
pina e pintura de postes e meio-fios;

• Calçamento na Rua Pa-
dre Petrus Digenouts, no bair-
ro Novo Horizonte, na saída 
para o bairro Rancho Grande;

• O mutirão da limpeza tam-
bém está presente no bairro Var-
ginha, com varrição, capina e 
pintura de postes e meio-fios;

• Jardinagem e limpeza da Praça 
Jeferson Noronha no bairro Varginha;

• Recomposição de pavi-
mento na rua Domingos Lamó-
glia, no bairro Santos Dumont;

O Fala Cidadão é o caminho 
mais fácil para que a comunida-
de seja atendida, pois o cronogra-
ma de necessidades é elaborado 
com as demandas que chegam 
por esse importante serviço pres-
tado 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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Itajubá sedia 1º Fórum Permanente de 
Cultura da Microrregião do Alto Sapucaí
A Secretaria Municipal de Cul-

tura e Turismo da Prefeitura 
Municipal de Itajubá, em parceria com 
a Secretaria de Estado de Cultura de 
Minas Gerais, realizou o Iº Fórum Per-
manente de Cultura da Microrregião 
do Alto Sapucaí, no dia 28 de maio.

O evento foi realizado no Museu 
Wenceslau Braz e teve como objetivo 
reunir e articular os representantes 
do poder público da microrregião 
de Itajubá para serem interlocuto-
res junto à Secretaria de Estado, bem 
como mapear as vocações e poten-
cialidades locais e levantar as de-
mandas coletivas para orientar a 
formação de diagnóstico para a exe-
cução de políticas públicas estaduais.

Os municípios que compõem a mi-
crorregião de Itajubá são: Brasópolis, 
Consolação, Cristina, Delfim Moreira, 
Dom Viçoso, Itajubá, Maria da Fé, Mar-
melópolis, Paraisópolis, Piranguçu, Pi-
ranguinho, Wenceslau Brás e Virgínia.

Durante o fórum foram mapeadas 
e colocadas em votação duas deman-
das visando o desenvolvimento cultu-
ral para a microrregião que deverão 

integrar o diagnóstico estadual, sendo 
elas: capacitação para gestores munici-
pais, conselhos e entidades representa-
tivas e fortalecimento da representação 
regional do escritório de Superinten-
dência de Interiorização e Ação Cul-
tural, localizada em Pouso Alegre.

Foi identificado ainda pelos inte-
grantes do Fórum três manifestações 
culturais preponderantes na micror-
região, dentre elas: artesanato, música 
e festas religiosas; entre os principais 
equipamentos culturais foram apre-
sentados o Museu Wenceslau Bráz de 
Itajubá, o Museu Histórico Cultural 
de Delfim Moreira, o Centro Cultu-
ral João Mário Braga de Brazópolis, 
o Centro de Cultura e Arte Sebastião 

Alves Pereira de Cristina; entre os 
espaços de convivência social foram 
destacados a Praça Cica, em Marme-
lópolis, Praça Dr. Augusto de Alki-
mim em Dom Viçoso e a Praça Alferes 
José Pinto de Oliveira, em Consolação.

Ao final do Fórum foram eleitos 
os representantes da microrregião 
que irão apresentar as demandas e 
reflexões para serem alinhadas jun-
to à Secretaria de Estado de Cultura, 
em agosto, em Belo Horizonte. Den-
tre os nomes indicados, por unani-
midade foi eleito o representante de 
Cristina, Marcelo Pereira Azevedo 
como titular e para suplentes, We-
ber Rodrigo Gomes, de Brazópolis 
e Denise Maria Ferreira de Itajubá. 

Procon Itajubá encerra 3º etapa do Projeto 
Vitrine Legal e autua 5% das empresas

O Procon Itajubá encerrou mais 
uma etapa do Projeto Vitrine 

Legal tem Preço. Lançado pelo Procon 
Estadual e pelo Ministério Público aos 
municípios mineiros, o projeto teve iní-
cio em março desse ano com o objetivo 
principal de fiscalizar a afixação de pre-
ços em vitrines no comércio da cidade.

Das 479 empresas analisadas, 
apenas 5% foram autuadas por não 
estarem dentro das normas, onde a 
principal infração verificada foi a fal-
ta de preços nos produtos expostos.

Vale ressaltar, que no início do 
projeto em março deste ano, o Procon 
Itajubá realizou uma palestra junto ao 
comércio local para orientar acerca das 
regras, visando a regularização antes 
do início das fiscalizações. Isso foi fei-
to, pois a intenção não é autuar e sim 
garantir a boa prestação de serviço aos 
consumidores do comércio itajubense.

Todo o trabalho realizado, teve 
como base a legislação prevista no Có-
digo de Defesa do Consumidor ( Lei 
8078/90 e Decreto 2181/97), a Lei de 
Precificação ( Lei 10962/04), o Decre-
to também de Precificação ( Decreto 

5903/06) e a Lei 12291/10, que exige 
a existência do Código do Consumi-
dor no estabelecimento para consulta.

A próxima e última etapa do pro-
jeto, será a análise das defesas e a de-
cisão sobre as autuações realizadas. 
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Apoiado pela Prefeitura, lançamento do Projeto 
Forte recebe mais de cem empresários 

No dia 05 de junho, acon-
teceu o lançamento do 

Projeto Forte de Itajubá, viabili-
zado por meio de parceria entre 
a Prefeitura de Itajubá, Federa-
ção das Indústrias de Minas Ge-
rais – Fiemg e Helibras. Cerca de 
cem representantes de mais de 
60 empresas compareceram ao 
evento, que tinha como intuito 
fortalecer os laços da Helibras 
com sua cadeia de suprimen-
tos, buscando a expansão das 
empresas locais e a vinda de 
novas empresas para a cidade.

O lançamento do Projeto For-
te aconteceu no auditório Prof. 
Antônio Goulart de Azevedo 
(auditório da reitoria), na Unifei, 
onde estiveram presentes o pre-
feito Rodrigo Riera, a presidente 
do Instituto de Desenvolvimento 
Integrado – Indi, Mônica Neves 
Cordeiro, o presidente da Fiemg, 
Olavo Machado, o vice-presiden-
te de Suporte e Serviços da He-
libras, Flávio José Vasconcelos 
Pires e o secretário municipal de 
Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia, Eduardo Mauad e o 
prefeito de Itajubá, Rodrigo Riera.

Em seu pronunciamento, o 
prefeito Rodrigo Riera falou 
sobre as qualidades de Itajubá 
para os empresários presentes, 
exaltando a disponibilidade de 
água e energia, localização ge-
ográfica privilegiada entre as 
duas principais rodovias do país, 
Via Dutra e Fernão Dias, bem 
como disponibilidade de mão 
de obra especializada, mantida 
pelos excelentes cursos técnicos 
e instituições de ensino superior, 
encabeçadas pela Universida-
de Federal de itajubá – Unifei.

Em seu pronunciamento, a 
presidente do Instituto de De-
senvolvimento Integrado – Indi, 
Mônica Neves Cordeiro, expli-
cou que o Projeto Forte busca es-

truturar os municípios para pos-
sibilitar que se crie uma cadeia de 
indústria entorno de uma grande 
empresa, como é o caso da He-
librás. Ratificando o que havia 
dito o prefeito, ela disse que em 
Itajubá pouco há para se fazer, 
pois o município já tem todos os 
predicados que os empresários.

O encontro foi iniciado com 
uma apresentação técnica so-
bre a cidade de Itajubá, pro-
ferida pelo secretário de In-
dustria e Comércio, Ciência e 
Tecnologia, Eduardo Mauad.

Em seguida o vice-presidente 
de Suporte e Serviços da Heli-
bras, Flávio José Vasconcelos 
Pires, fez uma apresentação 
institucional da multinacional. 
No segundo momento foram 
apresentados os investimentos 
e as oportunidades de negócio.

No período da tarde os em-
presários convidados e re-
presentantes das três entida-
des organizadoras fizeram 

uma visita técnica à Helibras.

O Projeto Forte

Criado há mais de 10 anos, 
o Projeto Forte é uma iniciati-
va da FIEMG para aproximar 
grandes empresas com pro-
jetos de investimentos às em-
presas mineiras fornecedoras 
de produtos e/ou serviços.

O projeto se desenvolve atra-
vés de uma palestra, onde o in-
vestidor apresenta ao fornecedor 
mineiro informações importantes 
sobre os investimentos (produtos 
e serviços demandados, critérios 
de contratação, contato dos res-
ponsáveis pelo projeto, valores 
orçados, dentre outros), então os 
fornecedores têm a oportunidade 
de conversar diretamente com os 
representantes da empresa in-
vestidora, apresentar o portfólio 
de produtos e serviços, e ainda 
amplia a rede de relacionamen-
to com os demais participantes. 



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        8

Ponte da Avenida será alargada para dar 
mais segurança a pedestres e condutores

Uma das pontes sobre o 
Rio Sapucaí de maior 

movimento em Itajubá é a Pon-
te Tancredo Neves, no bairro 
Avenida, porém ela é muito es-
treita e não comporta o volume 
pedestres e ciclistas que passam 
por lá. Pequenos acidentes entre 
veículos maiores são frenquen-
tes no local. O problema, no 
entanto, está com os dias conta-
dos, pois já está em processo de 
licitação a obra de alargamento 
da ponte.

O projeto elaborado por en-
genheiros da Prefeitura de Ita-
jubá prevê a instalação de lon-

garinas nos dois lados da ponte 
e nelas serão criadas novas pas-
sarelas de pedestres. Dessa for-

ma, as atuais passarelas serão 
transformadas em pista de rola-
mento. 

Convênio é assinado e em breve projeto
 das passarelas sobre o Rio Sapucaí 

começarão a “sair do papel”

No final de maio, dia 27, o 
prefeito Rodrigo Riera 

esteve em Belo Horizonte, onde 

assinou o convênio do programa 
Pró-município, por meio do qual 
serão construídas quatro passare-

las sobre o Rio Sapucaí.
Com a assinatura, dentro de 

pouco tempo será iniciada a cons-
trução das passarelas, cujos locais 
ainda serão definidos. O que se 
pode afirmar é que as passarelas 
serão instaladas entre as pontes 
sobre o Rio Sapucaí, ligando pon-
tos de maior concentração de mo-
radores.

Segundo o prefeito Rodrigo 
Riera, as passarelas facilitarão a 
vida da população, na medida em 
que encurtarão as distâncias entre 
vários bairros da cidade. “Hoje as 
pessoas precisam tomar condução 
para irem, por exemplo, da Vargi-
nha para o São Sebastião e Nossa 
Senhora de Fátima. Com as passa-
relas, as pessoas poderão percorrer 
trajetos como esses de bicicleta ou 
a pé”, ressalta.

G
oo

gl
e

Imagem meramente ilustrativa
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Diálogo entre Prefeitura e líderes 
religiosos valoriza anseios populares

A Prefeitura Municipal 
de Itajubá pretende es-

tabelecer um diálogo constante 
com a sociedade e nesse sentido 
tem realizado reuniões com as-
sociações de moradores de bair-
ro e agora também com repre-
sentantes religiosos de Igrejas 
Evangélicas e Católicas.

No dia 20 de maio, o prefei-
to recebeu um grupo de pasto-
res em seu gabinete para trocar 
ideias sobre a cidade. Ele ouviu 
o que os convidados tinham 
para falar e pôde informar que 
grande parte das necessidades 
apuradas já estão em andamen-
to.

No sábado, dia 31 de maio, 
na Igreja Semeadores da Pala-
vra, o prefeito Rodrigo Riera, o 
vice-prefeito, Christian Gonçal-
ves e o secretário de Governo, 
Alfredo Vansni Honório, foram 
convidados a participar da reu-
nião que elegeu o novo Conse-
lho de Pastores de Itajubá.

Na ocasião, o prefeito foi 
convidado a usar a palavra para 
apresentar o trabalho que a Pre-
feitura de Itajubá vem realizan-
do na cidade. Ele ponderou que 
a administração pública tem 
que ouvir os representantes 
religiosos, pois eles tomam co-
nhecimento de muitas deman-
das e anseios da população, que 
muitas vezes não chegam até o 
prefeito.

Após o pronunciamento do 
prefeito, a diretoria que estava 
entregando o cargo, encabeçada 
pelo pastor Ribeiro, apresentou 
aos pastores e comunidade pre-
sente, a nova diretoria, que foi 
eleita por aclamação.

A nova diretoria do conse-

lho é composta pelos seguintes 
membros: pastor Sebastião Sil-
vestre da Costa – Semeadores 
da Palavra, presidente; pastor 
Juliano Domingos – Evangelho 
Quadrangular, vice-presidente; 
Adélia Laureano G. da Silva – 
Igreja Socorrista Evangélica, 

secretária; Luiza Helena dos 
Santos Jesuino – Ministério In-
ternacional da Família, tesou-
reira.

O prefeito já tem reunião 
agendada com os padres das 
paróquias de Itajubá para tam-
bém dialogar com eles. 
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Servidores municipais das se-
cretarias de Finanças, Planeja-

mento e de Educação participaram o 
Encontro Técnico ‘TCEMG e os Mu-
nicípios’ que abordou o tema “Ges-
tão Responsável em Ano Eleitoral”. 
A capacitação promovida pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, em parceria com a Associa-
ção Mineira de Municípios aconte-
ceu na Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas do Sul de Minas Gerais - 
FACESM nos dias 29 e 30 de maio.

O objetivo do evento foi contri-
buir para a efetividade da gestão de 
recursos públicos estaduais e mu-
nicipais através da capacitação de 
agentes públicos. O evento começou 

Servidores municipais participam 
de capacitação do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais

com a palestra “Gestão e Eleição”, 
em seguida ”Erros mais freqüentes 
em licitações e cuidados especiais ao 
licitar e contratar em Ano Eleitoral ”.

No segundo dia do evento foi 
dada a oportunidade para os par-

ticipantes tirarem dúvidas sobre o 
SICOM e as cobranças do Tribunal 
com relação à Lei de Acesso à Infor-
mação e sobre as novas regras da 
contabilidade, bem como aspectos 
práticos da Depreciação Patrimonial. 

Construção de trevo dará
acesso a ponte recém liberada

O processo licitatório para 
contratação de empresa 

para construção do trevo/roratória 
de acesso à ponte que liga os bair-
ros, Boa Vista e São Judas Tadeu, já 
foi concluída. A empresa vencedo-
ra receberá a ordem de serviço, tão 
logo sejam concluídas as desapro-
priações necessárias para a obra.

O caso mais sensível, da residên-
cia localizada à esquerda da Rua 
Brasópolis, para quem segue do São 
Judas Tadeu para a Boa Vista, que 
terá que ser toda demolida para o 
alargamento da rua e abertura do 
acesso à via marginal ao rio, já está 
sendo finalizado. A proprietária con-
cordou com o valor depositado em 
juízo e tão logo ela faça a retirada 
do dinheiro a desapropriação será 
homologada. Ela inclusive já teria 
fechado a compra do novo imóvel, 
para onde deverá se mudar logo após 
a homologação do acordo. Como 
esse caso era mais complexo a nego-
ciação foi iniciada há quatro meses.

Ainda do mesmo lado via, no imó-

vel onde hoje funciona uma fábrica 
de artefatos de gesso, por se tratar de 
um espólio, será realizada uma reu-
nião com todos os herdeiros para rea-
lização da desapropriação amigável.

O último imóvel do lado esquerdo, 
onde funciona uma oficina mecânica, 
também acontecerá amigavelmente, 
pois o proprietário já concordou com a 
avaliação da fração que será desapro-
priada, bem como o valor a ser pago pe-
las benfeitorias que serão demolidas.

Do lado direito da via há apenas 

um proprietário e a desapropriação 
amigável já está em curso, restando 
somente a documentação de desmem-
bramento da fração a ser desapropria-
da para que seja lavrada a escritura.

Quanto à pequena lanchonete do 
lado direito da rua, que foi edificada 
em área pública, o proprietário já foi 
notificado para que desocupe a área.

Para o conhecimento da popula-
ção, encaminhamos os mapas do cru-
zamento como é hoje e como ficará 
após a construção do trevo/rotatória.
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Projeto do Restaurante Popular de Itajubá 
está em fase de elaboração
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A Prefeitura Municipal 
de Itajubá, por meio da 

Secretaria de Assistência Social 
está elaborando o projeto do 
Restaurante Popular Social. A 
previsão é que esteja aberto ao 
público no início de 2015.

O local onde será instalado 
ainda está sendo estudado, mas 
tudo indica que será no prédio 
municipal onde funciona o Mi-
nas Fácil e o Sine, localizado 
na Rua Coronel Francisco Braz, 
42. Segundo o secretário de As-
sistência Social, André Alves, o 
lugar é ideal, pois fica numa re-
gião central.

Para formatar o projeto, o se-
cretário André fez algumas vi-

sitas a municípios que possuem 
o restaurante popular, sendo a 
mais recente em Betim, onde o 
programa funciona há dez anos 
e é referência para o país.

O Restaurante Popular de Ita-
jubá será custeado integralmen-
te com recursos municipais e por 
isso a Assistência Social está tra-
balhando com metas. A primeira 
delas será a reforma das instala-
ções e depois a viabilização de 
parceria com entidades sem fins 
lucrativos para o funcionamento 
do restaurante.

O preço da refeição ficará em 
torno de R$2,00, valor que não 
cobre as despesas de uma refei-
ção de qualidade, como a que 

será servida. Por esse motivo a 
Prefeitura subsidiará uma boa 
parte dos custos. Pessoas, que, 
mediante estudo social compro-
varem que não têm condições de 
pagar, receberão o alimento de 
forma gratuita.

O cardápio será elaborado 
por nutricionistas, com pratos 
variados, sempre com salada de 
verduras e legumes, arroz, fei-
jão, suco e uma ‘mistura’, que 
sempre será cozida, pois é mais 
saudável do que frituras.

Segundo o secretário de As-
sistência Social, o projeto prevê 
que o restaurante tenha capaci-
dade para servir 700 refeições 
por dia. 


