
Folhade Itamaratide ItamaratiANO XXVII  Nº 186

Endereço Eletrônico
www.itamaratideminas.mg.gov.br

JUNHO/2018
Sábado, 30 de junho de 2018

Órgão Oficial do Município
de Itamarati de Minas/MG

Prefeitura de Itamarati de Minas realizará
a maior obra da história do Município

Leia nas páginas 4 e 5



Folhade Itamaratide ItamaratiJUNHO/2018  Edição nº 186
Sábado, 30 de junho de 20182 Órgão Oficial do Município

de Itamarati de Minas/MG

PREFEITURAPREFEITURA
MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE
ITAMARATI DE MINASITAMARATI DE MINAS

Avenida Coronel Araújo Porto, 506 - Centro
36788-000 - Itamarati de Minas/MG
(32)3452-1212  (32)3452-1234

Fax: (32)3452-1394

Endereço eletrônico:
www.itamaratideminas.mg.gov.br

E-mail institucional:
gabinete@itamaratideminas.mg.gov.br

PODER
EXECUTIVO

PODERPODER
LEGISLATIVOLEGISLATIVO

HAMILTON DE MOURA FILHO
Prefeito Municipal

VIGORITO LAMAS DA SILVA NETO
Vice-Prefeito

SECRETARIAS:

Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Transporte

Carlos Romanhol Tavares - Secretário

Secretaria Municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Econômico

Fernanda Tavares Rodrigues - Secretária

Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo,
Meio Ambiente e Comércio

Vigorito Lamas da Silva Neto - Secretário

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Vera Maria Ferraz Gomes - Secretária

Secretaria Municipal de Fazenda
Lara Silvério de Oliveira - Secretária

Secretaria Municipal de Saúde
Elisângela de Mendonça Rodrigues

São Thiago - Secretária

Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

Marcos Antônio Vaz - Secretário

MESA DIRETORA:

Vereador JOSÉ ROBERTO LEMES - Presidente
Vereador JOSÉ FERNANDO BERNARDINO - Vice-Presidente

Verador JÚBER CÉLIO B. RODRIGUES - Secretário
Vereador CLÁUDIO ALVES FERRAZ - Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
DE ITAMARATI DE MINAS

Avenida Ricardo Zanela, 79 - Centro
36788-000 - Itamarati de Minas/MG

(32)3452-1556 Fax: (32)3452-1556

VEREADORES

Antônio Gomes de Oliveira, Cláudio Alves Ferraz,
Éder Alves Duarte, Jarbas Leopoldo da Silva,

José Fernando Bernardino, José Roberto Lemes,
Júber Célio Barbosa Rodrigues,

Marcelo de Oliveira,
Tarcísio Edgar Almeida Mota

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FUNDADO EM MAIO/1990

Diretor Geral:
HAMILTON DE MOURA FILHO

Prefeito Municipal de Itamarati de Minas

Profissional Responsável:
JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA

Registro MTE: 19533/MG

(32) 3452-1454 / 98409-9800 / 99916-9631
E-MAIL: joseaoliveira@oliveiraeditora.com.br

Redação, Publicidade e Correspondências:
Avenida Coronel Araújo Porto, 506 - Centro
Fone: (32) 3452-1234 / Fax: (32) 3452-1212

36788-000 - Itamarati de Minas/MG

Endereço eletrônico:
www.itamaratideminas.mg.gov.br

O jornal “Folha de Itamarati” é uma publicação ofi cial, com 
periodicidade mensal, do Departamento de Divulgação e 
Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Itamarati

de Minas, criado pela Lei nº 235/90.

FolhaFolhade Itamaratide Itamarati

O Encontro de Trilheiros, que já in-
tegra o calendário de eventos do Muni-
cípio e contribui pelo aquecimento do 
turismo em Itamarati de Minas, reali-
zou o 6º Encontro na manhã do dia 20 
de maio, quando os pilotos partiram da 
Praça Padre Paulo Fadda, no Centro da 
cidade e se embrenharam pelo percur-
so de 40 km, vencendo os desa ios das 

Trilheiros vencem desafi os e
garantem o sucesso do 6º Encontro

trilhas da Usina Maurício e os pontos 
mais íngremes, escorregadios e cheios 
de obstáculos da Serra do Renato.

O evento contou com o apoio da 
Prefeitura Municipal, através dos se-
tores de Turismo, Esporte e Lazer e 
da Secretaria Municipal de Saúde, que 
disponibilizou uma ambulância para 
percorrer os pontos estratégicos das 

trilhas e dar cobertura aos trilheiros.
A cada edição o esporte de aventu-

ra vem ganhando espaço na cidade e 
neste ano, foi realizado com grande 
sucesso, alcançando as expectativas 
dos organizadores, que veem o evento 
crescer com organização e companhei-
rismo, ganhar a con iança dos partici-
pantes e dos defensores do turismo de 
aventura.
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Em ato solene na sede do CRAS, diri-
gido pelo Secretário Municipal de Ad-
ministração, Planejamento e Transpor-
te, Carlos Romanhol Tavares, o Prefeito 
Hamilton de Moura Filho e seu vice Vi-
gorito Lamas da Silva Neto, o icializa-
ram a entrega de contratos de cessão 
de uso às empresas Indústria de Biscoi-
to Miranda e Rodrigues Ltda., Marcos e 
Pedro Ltda., indústria do ramo de con-
fecções e Mário Pinheiro, indústria de 
artefatos de madeira, em terrenos do 
Distrito Industrial, dando continuidade 
à política de geração de emprego e ren-
da em Itamarati de Minas, implementa-
da desde o início do governo e que já 
trouxe resultados importantes para o 
Município.

Para o Prefeito, a iniciativa colabora 
com o crescimento da geração de em-
pregos na cidade e deve ser realizada 
constantemente para motivar os em-
preendedores a consolidarem os seus 
negócios no Município, priorizando a 
mão de obra local e garantindo o cres-
cimento da nossa economia.

Todas essas garantias estão elenca-
das no termo de cessão de uso, inclu-
sive a estipulação de prazos que es-

Prefeitura entrega contrato de cessão de terreno para empresas se 
instalarem no Município e ofi cializa doação de lote ao Lar São Cristóvão

Participaram do ato, o Vice-Prefeito 
Vigorito Lamas da Silva Neto, que ao 
proferir palavras defendeu a priori-
dade pela geração de novos postos de 
trabalho, o Presidente da Câmara Le-

gislativa do Município, Vereador José 
Roberto Lemes, que parabenizou o 
Prefeito sobre a política implementada 
pela geração de empregos na cidade e 
enfatizou o compromisso do Legislati-

vo com a aprovação dos projetos rela-
cionados. Na cerimônia, estava acom-
panhado dos vereadores Cláudio Alves 
Ferraz, Éder Alves Duarte, José Fernan-
do Bernardino e Júber Célio Barbosa 

Rodrigues. A cerimônia de assinatura 
e entrega dos termos contou também 
com a participação de secretários que 
compõem a plataforma administrativa 
do governo municipal.

tabelece o início das intervenções no 
terreno.

Além das empresas, o Lar São Cristó-

vão também foi bene iciado com a ces-
são de terreno, onde será construída a 
sede do espaço para idosos do Municí-

pio, que está localizado no Bairro Sol 
Nascente, em área ideal para o acesso e 
comodidade dos futuros internos.
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R$ 2.702
o maior investimento em um

O Município recebeu na última semana, o valor de R$ 540.456,85 
referente à primeira parcela de recursos financeiros, oriundo do convênio 

firmado com a FUNASA (Fundação Nacional da Saúde), para dar início à 
execução das obras que vai tratar o esgoto sanitário em Itamarati de Minas e 

eliminar o lançamento de esgoto in natura no Ribeirão dos Pires e Córrego 
Bom Sucesso.

Com projeto orçado no total de R$ 2.702.734,32, e já com o aporte 
de 20% da composição do investimento, a Prefeitura se prepara dar início 

às obras da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário na zona urbana, sob 
responsabilidade da empresa Magal Construtora Ltda., vencedora do processo 

licitatório. O ponto inicial parte do final da Avenida Coronel Araújo Porto 
(proximidades do sítio de Walter Diogo), seguindo o leito do Ribeirão dos 

Pires até o Bairro XV de Novembro, onde, através de uma elevatória, todo o 
esgoto coletado vai passar por tratamento pela ETE que será construída em 

terreno próximo à Ponte da Vovó.

A liberação dos recursos financeiros do convênio tornou-se um dos 
maiores empenhos do Prefeito Hamilton de Moura Filho desde o início da 

Administração. Com a proposta de agilizar o depósito da primeira parcela e 
dar início aos serviços de construção do sistema, que vai captar e tratar todo 
o esgoto produzido pelas residências, diversos pleitos foram envidados pela 

Administração junto às bases de apoio no Governo Federal.

Conforme salientou o Prefeito, essa execução está sendo viabilizada graças
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2.734,32
ma única obra no Município

ao empenho do Deputado Federal Renzo Braz, que no
exercício do seu mandato, atuou com persistência junto à equipe 
técnica da FUNASA, pedindo prioridade ao interesse do Município. Este 
empenho, contou também com a gestão do Deputado Estadual 
Isauro Calais, que se tornou parceiro junto ao Município, pela 
priorização do convênio na FUNASA desde os primeiros ciclos desta 
Administração. Na opinião do Prefeito, a Estação de Tratamento do 
Esgoto Sanitário em Itamarati de Minas, vai abrir novas perspectivas para 
obter melhores resultados dos investimentos em Saúde no Município e 
proporcionar maior qualidade de vida para a população. 

Na estação, mais de 80% da carga orgânica do esgoto prejudicial à saúde 
da população e ao meio ambiente é retirada, em um processo biológico 
desenvolvido e monitorado de acordo com a atual legislação que rege as 
questões ambientais.

Os recursos financeiros do projeto vão financiar a execução de serviços 
como adaptação e construção da rede de coleta de esgoto, interceptores 
de esgotamento sanitário, construção de estação elevatória, estação de 
tratamento, emissários e outras intervenções relativas. Hoje, a rede coletora 
de esgoto atende 100% da população.

É importante frisar que a implantação do sistema de tratamento parte de um 
projeto particular da Município em parceria com a FUNASA e não vai onerar a 
população, uma vez que será administrada diretamente pela Prefeitura.
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Livro com conteúdo histórico é lançado
com sucesso em Itamarati de Minas

Com um público extenso na Praça 
Padre Paulo Fadda, na noite de autó-
grafos no último 1º de junho, o autor 
Carlos Romanhol Tavares obteve um 
grande sucesso com o lançamento do 
livro “Heroís de Itamarati de Minas”, 
organizado e produzido pela equipe de 
marketing do professor Jozias Castro, 
Diretor Presidente da JC Marketing e 
Coruja Filmes, do Rio de Janeiro, e pa-
trocinado pelo grupo do empresário 
Reginaldo Duarte.

Com 159 páginas, a obra é um re-
gistro muito importante para o acervo 
cultural imaterial da história de Itama-
rati de Minas. Relata biogra icamente 
personagens que se dedicaram ao Mu-
nicípio e se empenharam para o desfe-
cho de nossa história política, cultural 
e social, composta por atores que es-
creveram seus nomes em ações que in-
luenciaram o cotidiano da sociedade, 

que segue além da representatividade 
do passado, com características rele-
vantes na construção da identidade do 
povo itamaratiense.

O livro é o primeiro do gênero a ser 
lançado no Município e que potencia-

liza a memória daqueles que hoje em-
prestam seus nomes para batizar ruas, 
prédios públicos, vias e praças, distin-
guidos por atos e ações que persistem 
aos dias atuais e re lete a nossa histó-
ria contemporânea.

O autor tem se dedicado, ao longo 
dos anos, em recolher material para 
compor a bagagem que deu origem a 
esta obra, um estudioso dedicado às 
questões políticas, culturais e sociais 
dentro do Município.

Do Distrito, da emancipação aos 
dias atuais, o conteúdo discorre sobre 
personagens que deixaram marcas e 
foram peças fundamentais na história 
que continua sendo escrita por aqueles 
que sonham, se dedicam e idealizam 
um Itamarati de Minas compromissa-
do com o povo que representa.

O livro ainda é composto por tex-
to descritivo à história do Município 
e foi enriquecido com a participação 
de alunos da Rede Pública de Ensino, 
com idade de 8 a 12 anos, que ven-
ceram o concurso de redação com o 
tema “Como eu vejo a minha Itamara-
ti”, cujos cinco primeiros classi icados 

Sentado ao lado do produtor do livro Jozias Castro, o autor Carlos Romanhol faz 
dedicatória ao patrocinador da obra, empresário Reginaldo Duarte.

tiveram seus trabalhos publicados no 
livro e como prêmio receberam a doa-
ção de um tablet.

A Escola Municipal Pedro Furtado se 
destacou ao apresentar a expressivida-

de de seus alunos, que se inscreveram 
e participaram do concurso, fazendo 
vencedores Beatriz Batista Araújo, do 
8º ano, Davi Moreira da Silva, 4º ano, 
Débora Dias Vaz Barbosa, 4º ano, João 
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Paulo Fernandes da Silva, 7º ano e Kai-
que Vieira de Oliveira, 8º ano. O objeti-
vo da iniciativa foi despertar nos alu-
nos o interesse pelos fatos históricos 
da cidade, numa forma espontânea de 
ampliar os conhecimentos, interagindo 
como personagens da preservação de 
nossa memória.

O autor e o público presente à Praça 
foram surpreendidos com um docu-
mentário produzido por Jozias Castro, 
que relatou a história política do ex-
-Prefeito Clodomiro Herbert Duarte, 

personagem descrito na obra, que por 
diversos mandatos esteve presente na 
vida administrativa de Itamarati de Mi-
nas, o que o fez muito respeitado pelas 
ações, integridade e dinamismo como 
homem público e empresário.

Com esta obra, Carlos Romanhol Ta-
vares abre espaço para a composição 
do nosso acervo histórico, de forma 
concreta e objetiva, para compor uma 
coletânea que vai se completar ao lon-
go da história política, administrativa e 
cultural de Itamarati de Minas.

Da Esquerda para a direita o autor, Carlos R. Tavares, Rogério Duarte, do Grupo Casa do Biscoito, a 
vencedora Beatriz Batista Araújo, ladeada pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador José 
Roberto Lemes, pelos pais Cleuna e Adriano e pela irmã Brenda.

Da Esquerda para a direita o ex-Prefeito Herivelto Zanela, o autor Carlos R. Tavares e Otaviano, 
que teve familiar homenageado no livro, Rita Pinheiro do Grupo Casa do Biscoito e familiares da 
vencedora Débora Dias Vaz Barbosa, dentre eles a irmã Daniela e os pais Dayana e Dowglas Vaz. 

Da Esquerda para a direita o autor Carlos R. Tavares, Geovane da Silva e Luana Fernandes ladeiam 
o vencedor João Paulo Fernandes da Silva, entre Bernadete Furtado Barbosa, exposa do ex-Prefeito 
Wagner Dias Barbosa homenageado no livro, Reginaldo Duarte do Grupo Casa do Biscoito e Maria 
Romanhol que veio do Paraná especialmente para prestigiar o sobrinho e autor.

Da Esquerda para a direita o Prefeito Hamilton de Moura Filho, Césio Ladeira do Grupo Casa do 
Biscoito, o autor Carlos R. Tavares, Clodoaldo Alves Vieira ladeiam o vencedor Kaique Vieira de 
Oliveira, ao lado da irmã Karen, da mãe Simone e do Vice-Prefeito Vigorito Lamas da Silva Neto.

Da Esquerda para a direita o autor Carlos R. Tavares, José Márcio Pinheiro do Grupo Casa do 
Biscoito, o vencedor Davi Moreira da Silva e a ex-Prefeita Tarcília Rodrigues Fernandes.
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O grupo Mineiro Pau e Negra Cor de 
Itamarati de Minas, com o apoio da Pre-
feitura, através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, pro-
moveu na Praça Padre Paulo Fadda na 
noite de sábado, 9 de junho, o Encontro 
Cultural da Dança do Mineiro Pau de 
Itamarati de Minas, que contou com o 
empenho dos coordenadores Giovana 
do Carmo da Silva e Onório Natalino de 
Oliveira, além de um grupo de pessoas 
que trabalham para manter a tradição 
da dança no Município e promover o 
resgate da cultura afro-brasileira.

Na programação, do Mineiro Pau, 
ritmo que nasceu nas lavouras de café 
cultivadas por escravos africanos, a 
dança com raízes africanas apresenta-
das por grupos de dança do Município, 
coordenados pela professora Ritinha 
Menezes que atua no CRAS, o encon-
tro teve a presença marcante do Grupo 
Viva Bem (Terceira Idade) de Itamarati 
de Minas e a participação especial do 
Grupo Pro-Idoso do Município de Cata-
guases.

Personagens ilustres do Mineiro 
Pau de Itamarati de Minas, como o Ro-
minho Santana e o senhor Belo, que 
há anos mantém acesa a tradição afro-
-brasileira junto a outros integrantes 
ferrenhos do grupo, deram um show à 
parte com voz e sanfona (foto ao lado). 
Além da comida típica na barraca da 
Praça, diversos utensílios que reme-
tem à época da escravidão icaram em 
exposição, revisitando o período da es-
cravatura no Brasil.

Dois jovens recitaram poemas da 
própria lavra, Fábio Vaz e Ana Cristina, 
com o tema da Abolição. Fábio relata em 
seus versos o im da Escravatura com a 
Lei Áurea, mas enxerga nos dias de hoje 
a escravidão que persiste em diversas 
formas e atitudes, enquanto Ana Cris-
tina também reconhece a luta contra o 
preconceito de muitas reencarnações, 
que hoje se misti ica em cores diversas, 
mas defende o duelo por nossos direi-

Festividade em praça pública
resgata tradições afro-brasileiras

tos, agora em muitas faces, sendo negro, 
branco, homem, mulher, surdo..., na de-
fesa de direitos iguais para todos.

Para os organizadores, a festa foi um 
convite para aguçar a re lexão sobre as 
origens do povo brasileiro e a consciên-
cia negra, independente da cor da pele.

Um forró em praça pública fechou 
com chave de ouro as festividades da 
noite.

Diversos utensílios que remetem à época 
da escravidão fi caram em exposição na 

barraca montada na Praça.


