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Viemos
“
agradecer a

confiança de
todos e dizer
que a luta pelos
interesses
coletivos e pelo
bem comum,
vão nortear o
nosso futuro

A

”

o assumir o destino administrativo de Itamarati de Minas como representantes da sua população, acolhemos o compromisso de levar o
desenvolvimento humano, a justiça social e a
prosperidade econômica aos homens e às mulheres que
aqui nasceram, ou para cá vieram, determinados a gerir
suas famílias nesta sociedade da qual também fazemos
parte, e para os quais devemos prestar contas de cada
centavo que gastamos na Prefeitura Municipal, sabedores
de que o convívio entre a Administração e a sociedade
pressupõe a mais absoluta transparência e o equilíbrio rigoroso com o qual estivemos envolvidos desde o primeiro
dia de governo.
Graças à austeridade fiscal implementada pela Administração, projetos inéditos como a criação do Vale Alimentação, que beneficia inicialmente os servidores efetivos, foi
autorizado pelo Executivo através da Lei Municipal nº 804,
de 17 de agosto deste ano, com a proposta de expandir o
benefício, assim que possível, aos servidores contratados.
O salário dos professores P1 que estava mais defasado
que os professores P2 e que hoje representa 76% de todo
o quadro de professores da Rede Municipal de Ensino, foi
reajustado em 16,82%, um aumento jamais concedido no
Município. Além disso, os servidores que ganham mais de
um salário mínimo tiveram um reajuste de 6,47%, um aumento de ganho real acima da inflação, o que não acontecia
há 17 anos, com registro do último reajuste no ano 2000.
O piso salarial dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias foi fixado em R$ 1.014,00,
através da Lei Municipal nº 813/2017, de autoria do Executivo, cuja adequação reflete o reconhecimento da Administração sobre a importância do trabalho realizado pelos
agentes.

Através de parcerias, a Administração vem ampliando
as oportunidades de trabalho em Itamarati de Minas. Ainda no primeiro semestre de 2017 foram gerados 27 novos
empregos, com a entrada em operação da fábrica de pipocas e da fábrica de artefatos para sofá.
Para ter o controle da gestão pública, diversas ações
foram tomadas, como cortes nas despesas com diárias e
adequação das gratificações. Foram nomeados servidores
efetivos para 48,5% dos cargos comissionados. Estabelecemos o controle rígido e eficaz dos gastos com serviços e
compras, o que permitiu a pontualidade nos pagamentos
dos servidores e de fornecedores e garantiu reservas para
assegurar o 13º salário e demais compromissos.
Áreas estratégicas da Administração, como a Saúde e
a Educação, tiveram seus investimentos ampliados para
garantir a excelência nos atendimentos. Serviços prioritários como limpeza pública, manutenção de estradas rurais, construção de pontes nas comunidades, serviços de
infraestrutura e mobilidade urbana, como melhorias em
calçamentos, reformas e obras para garantir a segurança
e o bem-estar da população, foram implementados com
êxito. Além de setores como o de assistência social, esportes e lazer, transportes, agricultura, turismo e outras
áreas, obtiveram atenção especial por parte deste governo
e garantiram serviços que atestam o nosso compromisso
com o povo itamaratiense.
No final deste ciclo, apresentamos para você o trabalho
que implementamos em 2017, como uma breve prestação de contas, ao mesmo tempo em que viemos agradecer
a confiança de todos e dizer que a luta pelos interesses
coletivos e pelo bem comum, vão nortear o nosso futuro,
confiantes em Deus e na certeza de que, juntos, faremos
um Itamarati de Minas cada vez melhor.

4 SAÚDE
A saúde em
primeiro lugar
“Aumentar a qualidade de vida

das pessoas. Esse foi o objetivo
da Administração em 2017,
reformulando as ações e garantindo
o acesso a medicamentos,
consultas, atendimento médico
e odontológico, aos exames
laboratoriais e ao transporte de
pacientesoo

”

Investimento em
local digno para
apoio a pacientes
Com a proposta de facilitar o acesso de pacientes e
familiares ao atendimento intermunicipal para tratamento
de saúde, a Prefeitura substituiu o apartamento alocado
na cidade de Juiz de Fora.
Com a rescisão do contrato
antigo, foi alugado um novo
imóvel no Centro da cidade, a
180 metros da Santa Casa. O
novo apartamento está localizado na Avenida Rio Branco,
no quarto andar do prédio e
possui disponível dois elevadores e porteiros dia e noite.
Além de estar em um local estratégico, a nova contratação
trouxe economia no custo do
aluguel para o Município.

O trabalho da Saúde em 2017 foi iniciado
com ações preventivas contra a febre amarela para proteger a população dos surtos
que prevaleceram em diversas cidades de
Minas Gerais, com o trabalho de atualização do cartão de vacina.
Em conjunto com os agentes de endemias
e comunitários, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou de 9
a 20 de janeiro a mobilização para exterminar os perigos da dengue no Município, com
mutirão de limpeza e conscientização porta
a porta. O trabalho foi intensificado durante todo o ano, com o apoio da população,
para exterminar qualquer indício que facilite
a procriação
do mosquito na cidade.
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NOVOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
AMPLIAM A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

A Prefeitura investiu em novos aparelhos de fisioterapia
para a reabilitação e condicionamento físico através da UBS

O

s atendimentos em fisioterapia foram ampliados, com a implementação de ações preventivas e educacionais em saúde. Para atender a
demanda e melhorar o serviço, a Prefeitura investiu em
novos equipamentos para a Unidade Básica de Saúde.
Foram adquiridos equipamentos como: maca tatame em madeira, dois aparelhos de Ultrassom (1 e
3 Mhz) para a recuperação de estiramento muscular,
torcicolos, traumatismo e reumatismo, bolsa de gel

quente e frio, fisiobol, theraband 1,5m (faixa elástica
de resistência), caneleira (1, 2 e 3kg), bicicleta eletrônica ergométrica, simulador de caminhada, aparelho
de ondas curtas, contínuas e pulsador, seis unidades
de escadinha para maca, infravermelho com pedestal para termoterapia e fototerapia, esteira eletrônica,
aquisição de aparelho TENS 04 canais e lâmpada infravermelho (duas unidades) para processos dolorosos
agudos ou crônicos.

6 SAÚDE
Campanhas
preventivas
de cuidados
à saúde
ganham
destaque
no Munucípio

P

or empenho da Administração Municipal junto à
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,
a Prefeitura disponibilizou de forma gratuita, do
dia 11 a 15 de setembro na Praça Astolfo da Silva Tavares, a Unidade Móvel de Mamografia da SES/MG, para
rastreamento e prevenção do câncer de mama em mulheres da faixa etária de 45 a 69 anos de idade. Foram
realizadas 213 mamografias em mulheres do Municí-

pio. As pacientes que apresentaram alterações em seus
exames foram encaminhadas imediatamente, através da
Secretaria Municipal de Saúde, para o acompanhamento
com os especialistas da área. A Unidade Móvel integrou-se ao projeto “Mobilização” – Rede Mais Itamarati, uma
parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS), o Setor de
Esportes e Lazer, a Secretaria Municipal de Assistência

“Durante o mês de

outubro a Secretaria
Municipal de Saúde
através do Programa
Saúde da Família (PSF),
esteve envolvida com
uma série de ações
relacionadas à campanha
“Outubro Rosa”, com a
proposta de estimular a
população feminina sobre
o câncer de mama e a
importância do diagnóstico
precoce. As ações
envolveram órgãos da
Administração Municipal
e Clube de serviço.
O mesmo destaque
foi contabilizado pela
campanha “Novembro
Azul”, para conscientizar a
população masculina do
Município pela prevenção
ao câncer de próstataoo

”

Social e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
em ação conjunta que contou com a prestação de serviços
voluntários, exames de glicose, de Hepatite, aferição de
pressão arterial, atendimentos em fisioterapia, de especialista em nutrição e ações da equipe do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família, nos dias 11 a 12 de setembro.
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 Através da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, a Prefeitura
tem intensificado em Itamarati
de Minas os serviços preventivos de tratamento da saúde pública e convida a população a
estar mais próxima das inúmeras oportunidades que vem sendo ofertadas, de forma gratuita,
inseridas nas campanhas que
vão de encontro a uma melhor
qualidade de vida.
A Administração priorizou
em 2017 a implementação de
melhorias no sistema de atendimento à saúde da população,
promovendo a aquisição de novos equipamentos para suprir
as necessidades da Unidade
Básica de Saúde e do Posto de
Saúde da Comunidade Rural do
Caramonos.
Os veículos que servem ao
setor de Saúde foram todos vistoriados e estão a serviço nos
constantes atendimentos e necessidades de pacientes do Município.
Foram adquiridos novos equipamentos e brinquedos para o
consultório de psicologia, para
melhor atendimento às crianças
que necessitam de tratamento e
acompanhamento médico.
A Prefeitura contratou em
março deste ano, uma Nutricionista para compor a equipe
do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família. Com esta ação a equipe do NASF ficou composta por
um fisioterapeuta, uma psicóloga, uma nutricionista e uma
educadora física.
A reestruturação do sistema
de atendimento ao público,
dentre outras prioridades, foi
implementada para garantir que
a saúde alcance níveis de excelência e permaneça em destaque, indo de encontro às necessidades do povo itamaratiense.

A Prefeitura mantém programas especiais de
cuidados preventivos à manutenção da saúde,
com foco no atendimento às crianças, aos
jovens, adultos e aos idosos.

7

8 SAÚDE

Obras da
Academia
de Saúde
A Prefeitura está concluindo as obras da
Academia da Saúde, que fica ao lado da
Academia ao Ar Livre do Bairro Vento da Colina.
A população da “melhor idade” do Município vai receber um local digno, com equipamentos adequados,
estrutura e orientação de profissionais experientes, para contribuir pela promoção da saúde.

A construção do muro aos fundos
da Unidade de Saúde, que garante a
privacidade e a segurança do local
e a demarcação da entrada e saída
distintas para o tráfego de veículos no
pátio da UBS, trouxeram facilidades
ao transbordo de pacientes e usuários,
além de evitar manobras que dificultam
o tráfego defronte o prédio da UBS.

Ação contra a Dengue teve
vigilância constante em 2017.
Nenhum caso foi registrado no
Município no período.

Diversas campanhas de monitoramento da cobertura vacinal foram realizadas em 2017, focalizando os usuários do SUS. A campanha que permaneceu em destaque durante todo o ano foi a
da febre amarela, preventiva aos surtos que ocorreram em Minas Gerais. A população masculina e
feminina, com idade entre os 9 e 14 anos, foram imunizados contra HPV, contra a meningite do tipo
C e outras doenças. A Secretaria está reforçando o chamamento para a conferência do cartão e a
população precisa estar alerta quanto as vacinas em atraso.
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Projeto de assistência
oftalmológica nas escolas
A Prefeitura iniciou em
outubro deste ano as etapas
de triagem de acuidade
visual (teste de Snellen) para
a identificação de problemas
visuais nos alunos da Rede
Municipal de Ensino, com
idade superior a 5 anos,
que são realizados pela
Secretaria Municipal de
Saúde através do Programa
Saúde na Escola (PSE).
Trata-se de um trabalho
preventivo que visa a

detecção precoce de
dificuldades visuais entre os
estudantes. Se for detectado
alguma anormalidade no
resultado exame, o aluno é
encaminhado a Juiz de Fora/
MG para exames médicos
mais detalhados, com
oftalmologista infantil.
Para desenvolver os testes
a Secretaria de Saúde e
a Secretaria de Educação
e Cultura do Município
trabalham em conjunto.

Ação especial para
tratar a saúde do idoso

P

ara facilitar que os idosos
com idade acima de 60
anos vivam com uma melhor qualidade de vida no Município,
a Prefeitura dispõe através da Secretaria Municipal de Saúde, de uma
ação especial para cuidar da saúde
do idoso, através de uma parceria
com a Acispes (Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da
Serra), com sede em Juiz de Fora/

MG, que recebe pacientes de Itamarati de Minas para a realização de
exame médico completo, com análises laboratoriais e radiológica, de
forma gratuita.
A proposta da Administração é
contribuir para que os idosos do
Município tenham a melhor qualidade de vida possível e por isso trabalha de forma preventiva para chegar
a esta meta.

Piso salarial dos
agentes comunitários
 Através da Lei Municipal nº 813/2017 de autoria do Executivo
e sancionada em 18 de outubro, o Prefeito Hamilton de Moura Filho
fixou em R$ 1.014,00 o novo piso salarial dos agentes comunitários de
Saúde e dos agentes de combate às endemias em Itamarati de Minas.
A adoção do novo piso veio como reconhecimento por parte da Administração, da importância dos trabalhos realizados pelos agentes, que
prioriza com disciplina as necessidades dos servidores, pela garantia de
bons serviços prestados ao Município.

10 OBRAS & SERVIÇOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO BAIRRO VENTO DA COLINA
 Em parceria com a Prefeitura, a Copasa realizou a canalização
de água potável no Loteamento Vento da Colina. A obra foi viabilizada
graças ao apoio parlamentar do Deputado Federal Reginaldo Lopes, em
pleito junto à diretoria da empresa.

CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL
Benefício para os produtores rurais e maior segurança para o tráfego de veículos

 A Prefeitura construiu uma nova ponte de madeira
sobre o Córrego São Lourenço (na Comunidade Rural de
São Lourenço), em substituição à antiga ponte de madeira
existente e por estar muito precária, era uma reivindicação
antiga dos produtores rurais e moradores da localidade.
No mês de junho, a Prefeitura concluiu uma nova ponte
de madeira na Comunidade Rural do Caramonos, sobre o
Ribeirão dos Pires, na conhecida “ponte do Castorino, que
serve de acesso principal a diversas propriedades naquela
região.
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AMPLIAÇÃO DA
PISTA DE
PEDESTRES

A

Prefeitura ampliou em 184 metros,
a Pista de Pedestres Prefeito Iwaldo Henriques de Araújo, na Avenida Ricardo Zanela, depois do trevo da estrada da CBA, com bloquetes intertravados,
utilizando recursos financeiros de convênio
firmado entre o Município e a Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas –
SETOP/MG.
A obra, que foi construída com anuência
do DER/MG que mantém o domínio sobre
as margens da rodovia, recebeu também
obras de drenagem de água pluvial, que se
distribui no percurso da ampliação e facilita
o escoamento da água, evitando o acúmulo
ao longo da pista em época de chuvas.

REFORMA DA PONTE
SOBRE O RIO NOVO

 Com recursos financeiros do próprio Município, a
Prefeitura realizou serviços de restauração da ponte sobre
o Rio Novo, que fica na divisa com Cataguases e Leopoldina, principal ponto de acesso a Itamarati de Minas.
O trabalho para recuperar o corrimão e colunas sobre
a ponte, muito danificados pelo tempo e comprometendo
a segurança de pedestres e veículos, foi executado quase
que artesanalmente por servidores da Prefeitura, com execução minuciosa para preservar o formato original.

Obras com recursos próprios
estão sendo viabilizadas com
economias em gastos públicos
Sob a responsabilidade da equipe de governo, uma série
de estudos e de levantamentos foram realizados durante os
primeiros meses de 2017, para promover a contenção de
gastos desnecessários na administração pública.
A equipe analisou contas de energia elétrica, de telefonia fixa e móvel e de internet, e atuou para rever os contratos com as operadoras e as situações onde os serviços já
não eram mais necessários.
Com os levantamentos em mãos e a concretização das
mudanças, o trabalho resultou numa economia mensal
que chega a R$ 10.035,00 por mês, comparado com o
mesmo período do ano anterior, o que representa uma economia anual na ordem de R$ 120 mil.

12 OBRAS & SERVIÇOS
Obras trazem melhorias para
os moradores da Travessa José
Paulino e Travessa Dico Ferraz

A

Prefeitura executou, com recursos próprios do Município, obras de
infraestrutura na Travessa José Paulino de Araújo Porto, que fica no
Centro, entre a Rua 1º de Março e a Rua Silvério Dias Barbosa, e o
calçamento da Travessa Dico Ferraz, no Bairro Sol Nascente.
Na Travessa José Paulino de Araújo Porto foram executados serviços de
implantação de rede de esgoto, em substituição ao antigo manilhamento cerâmico que nunca havia sido trocada desde a implantação inicial, na década de
80. No lugar delas foram colocados tubos em PVC, apropriados para garantir
a qualidade nos serviços de recolhimento do esgoto sanitário.
Além da substituição da rede de esgoto e de melhoria no sistema de distribuição de água potável, a Prefeitura realizou serviços de pavimentação em
concreto em todo o trecho da intervenção.
A Travessa Dico Ferraz, no Bairro Sol Nascente, também recebeu obras
de infraestrutura com recursos próprios dos cofres municipais. Todo o trecho
restante foi calçado com paralelepípedo, concluindo as obras de pavimentação
da parte alta do Bairro.
A proposta da Prefeitura é garantir a mobilidade, segurança e o bem-estar
da população, realizando serviços de melhorias em locais diversos da área
urbana.

75,36% da população aprova
a Administração 2017/2020
A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Estudos Políticos - IEP e
mostra que a Administração Municipal tem 75,36% de aprovação
popular que a classifica como “boa” nos primeiros 10 meses de
atuação. De acordo com os dados apurados, 19,45% não aprovam
a atual gestão e 5,19% dos entrevistados não sabe ou não opinou. A
pesquisa está registrada sob o nº 011220162017-0114.

PREFEITURA DE

IItamarati
tamarati de
de Minas
M i na s
De mãos dadas com o Povo

ADM. 2017 / 2020

13

RUA FLORESMINDO JACINTO MUNIZ

RUA ADJALME DIAS FERRAZ

O Prefeito Hamilton de Moura Filho já assinou com o Ministério das Cidades
o Contrato de Repasse nº 845587/2017,
que garante recursos financeiros na odem de
R$246.100,00, incluindo a contrapartida do
Município, para obras de pavimentação asfáltica
da Rua Floresmindo Jacinto Muniz, na parte baixa
do Bairro Sol Nascente, trechos da Rua Adjalme Dias
Ferraz (Centro) e a Rua José Ferrraz Miranda, no
Bairro XV de Novembro.
O recurso financeiro foi disponibilizado através
de emenda parlamentar do Deputado Federal
Renzo Braz junto ao Governo Federal, que
vai proporcionar a melhoria da qualidade de vida a dezenas de famílias
em Itamarati de Minas.
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R$246 mil para nova
pavimentação de ruas

14 OBRAS & SERVIÇOS
Embarcadouro recebe intervenção
para garantir segurança

 A Prefeitura realizou obras emergenciais de recuperação do embarcadouro de lixo, que fica em terreno rural
pertencente ao Município, às margens da Estrada Itamarati
de Minas/Descoberto. Com a queda de um muro de sustentação, que propunha uma série de riscos e comprometia o
funcionamento da área de transbordo, os serviços tiveram
que ser agilizados para não comprometer o escoamento dos
resíduos sólidos produzidos no Município.
Foi reerguido o muro de sustentação e construída em
concreto a plataforma de chegada de caminhões carregados
de lixo e de manobra de máquina para a compactação dos
resíduos nas caçambas. O local que dá suporte às caçambas também foi estruturado com uma laje de proteção para

Obras
de ampliação
e reforma do
Cemitério Municipal
O setor de obras da Prefeitura realizou serviços de melhorias no Cemitério Municipal, com
obras de reforma e ampliação, englobando o
terreno doado pelos familiares de dona Cecília
Rodrigues Ferraz e integrado ao patrimônio
do Município. Foram procedidos serviços de
construção de muros, reforma e substituição
de placas de cercamento, o que trouxe
maior privacidade e dignidade
ao Cemitério.

garantir, com segurança, os serviços de transbordo. A obra,
executada com recursos próprios, extermina com o problema
de infiltrações que acometia o local, com sérios riscos de
desabamento e adequa o sistema de coleta de lixo do Município às novas exigências das leis ambientais, além de fornecer maior segurança aos servidores que atuam nesta área.
Para a destinação final do lixo, o Município firmou contrato com a empresa União Reciclável, que mantém uma
caçamba no local para receber o lixo e faz o transbordo uma
vez por semana. A prática trouxe ao Município uma melhor
pontuação para o recebimento do ICMS Ecológico, além de
garantir segurança e controle junto aos órgãos ambientais
de fiscalização.
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Benefícios para a Educação com
obras prioritárias de expansão

E

m área de 418m², a Prefeitura está construindo
também com recursos próprios, um conjunto de
obras que vai garantir espaços adequados para
suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino. O
terreno que integra o patrimônio do Município, vai garantir a expansão da Escola Municipal Pedro Furtado, a
construção da sede própria da Secretaria Municipal de
Ensino e um Salão de Eventos.
No projeto de engenharia da Prefeitura, a obra se sub-

divide em três pavimentos. No primeiro pavimento está
proposta a construção de uma nova cozinha, refeitório,
sanitários e um escovódromo, para atender as necessidades da Escola. Já para o segundo pavimento está programada a construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com sala de recepção, de
reuniões, salas de atendimento especializado e a Biblioteca Municipal. O Salão de Eventos, que também consta
do projeto de execução, vai ocupar o terceiro pavimento.

15

16 MOBILIDADE & SEGURANÇA

Investimentos em obras trazem
benefícios para a população
 Diversos locais dentro do perímetro urbano receberam obras de
recuperação do calçamento e a operação tapa buracos, que corrigiu trechos da Rua Luiz Vieira e Rua Jaquito de Morais, no Bairro Sol Nascente, Rua Silvério Dias Barbosa, Rua 1º de Março, Rua Mariano Carioca e
a Avenida Coronel Araújo Porto, no Centro e a Avenida Ricardo Zanela,
no Bairro XV de Novembro. Os serviços contemplaram trechos que se
encontravam com o calçamento ou com o asfalto comprometido, com
buracos e meio fio quebrado, dificultando a mobilidade na área urbana.

Com a autorização do DER/MG, a Prefeitura procedeu
a limpeza das margens da rodovia estadual, que
estava com o acostamento comprometido pela erosão
e por matagal, trazendo dificuldades e insegurança
para o tráfego de veículos. A intervençao, que foi
realizada por máquinas e servidores municipais,
garantiu a segurança na principal estrada que liga o
Município à região.

Recuperação de calçadas
A Prefeitura está realizando, com recursos do Município, a
restauração e construção de calçadas e a recuperação de meio
fio, para garantir a segurança de pedestres e a estética da via
pública. As obras já beneficiaram as ruas Pedro Beghine e Rua
Silvério Dias Barbosa, no Centro, Rua João Ilídio de Araújo Porto
e Avenida Ricardo Zanela, no Bairro XV de Novembro, Rua Jaquito de Morais, Travessa Dico Ferraz e Rua Luiz Vieira, no Bairro
Sol Nascente.
Paralelo a estas obras, a Prefeitura realizou serviços de construção e de reforma em rampas de acessibilidade, cumprindo as
exigências legais e democratizando o acesso nas principais vias
da cidade.

Regularização
do acostamento
com serviço
de aterro
em trechos
da Avenida
Ricardo Zanela
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FAIXA ELEVADA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE PEDESTRES COM RECURSOS PRÓPRIOS
Entroncamento da Av. Ricardo Zanela com a Rua João Ilídio de Araújo Porto - XV de Novembro

Obras de
segurança
para o trajeto
de pessoas

FAIXA ELEVADA
Escola Estadual Isa Morais Freitas

N

FAIXA ELEVADA
Acesso ao B. XV de Novembro

ovas faixas elevadas de pedestres, em bloquetes e paralelepípedo, foram construídas
em locais estratégicos da cidade, como garantia da segurança no trajeto de pessoas.

FAIXA ELEVADA
Escola Municipal Pedro Furtado

FAIXA ELEVADA
Av. Ricardo Zanela

Elas seguem as especificações do Conselho Nacional de Trânsito (Contram), que deve ficar na mesma altura da calçada, fazendo com que os veículos
reduzam a velocidade de forma significativa.

FAIXA ELEVADA EM PARALELEPÍPEDO
Trevo de acesso à estrada da CBA

18 MOBILIDADE & SEGURANÇA

A Prefeitura investiu
na recuperação
das estradas rurais

T

odos os 147 km de estradas vicinais, principais
e secundárias sob responsabilidade do Município, receberam em 2017 obras constantes de
manutenção, com serviços de limpeza, abertura e cascalhamento.
As obras de recuperação englobaram a captação de
água pluvial e limpeza de valas, para garantir a segurança do tráfego nas estradas rurais, por onde trafegam
diariamente os ônibus escolares, além dos veículos res-

ponsáveis por atendimentos na área da Saúde. Além
disso, a manutenção das estradas prioriza o tráfego dos
produtores rurais e suas famílias.
 A equipe de manutenção esteve empenhada na
recuperação das estradas do Caramonos antes do período das chuvas, em trechos que eram de difícil acesso,
realizando serviços de patrolamento, cascalhamento e
regularização de leito, intervindo em trechos que se estenderam até o Alto do Aventureiro.

 No princípio de dezembro, dois trechos da estrada principal na Comunidade Rural de São Lourenço passaram por

intervenção, em substituição de manilhas para o recolhimento de água e ampliação da via. A Prefeitura realizou a
expansão da área de manilhamento e o aterro das cabeceiras, concluindo o serviço prioritário para o tráfego no local.
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Prefeitura investe
na qualificação de
espaços públicos

A

Prefeitura revitalizou a iluminação pública em toda
Avenida Coronel Araújo Porto. Os serviços, que tiveram duas fazes, foi concluído em agosto deste ano.
Na primeira fase, que terminou no dia 23 de fevereiro, a obra
foi executada em 13 pontos de iluminação pública na Avenida,
substituindo 13 conjuntos com as antigas luminárias e lâmpadas de mercúrio, por luminárias de braços longos, direcionando
com maior abrangência o foco de luz e lâmpadas com maior
eficiência de iluminação e mais econômica, que mantém a claridade centralizada e aumenta a sensação de segurança para
pedestres e motoristas.
Na segunda fase da intervenção, foram completados todos
os pontos de iluminação pública da Avenida, totalizando 17
pontos substituídos, na mesma característica da fase inicial,
com conjuntos de luminárias de braços longos e lâmpadas com
maior eficiência em iluminação.
O resultado foi surpreendente e trouxe maior luminosidade
à Avenida. Os serviços partiram do cruzamento entre a Rua
Mariano Carioca com a Coronel Araújo Porto, até o final da Avenida, no início do acesso à estrada vicinal, sentido Descoberto.

Trecho da Avenida Ricardo
do Zanela
recebe iluminação pública
 A Prefeitura ampliou a rede elétrica da Avenida Ricardo Zanela. A nova área
atendida por iluminação pública fica entre o trevo da estrada rural da CBA e a ponte
sobre o Rio Novo, contemplada até o ponto final da pista de pedestres.
Com serviços preliminares de poda das mangueiras, a Prefeitura instalou nos
novos pontos de iluminação pública luminárias de braços longos e lâmpadas com
melhor qualidade em iluminação externa, o que proporciona a sensação de segurança ampliada e maior comodidade para o trânsito noturno.
A Prefeitura planeja levar, com recursos próprios do Município, a extensão da
rede elétrica até a ponte sobre o Rio Novo, contemplando toda a extensão da Avenida Ricardo Zanela.

20 QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

 Obras de revitalização, de aprimoramento e de manutenção foram realizadas
pela Prefeitura na Praça Padre Paulo Fadda, trazendo melhorias que refletem
numa melhor utilização, beleza e conservação do espaço, que é um dos cartões
postais da cidade. Foram executadas obras de ampliação da cobertura em telhas
de cerâmica, para proteger a estrutura metálica e ampliar o espaço coberto. Além
da instalação de lixeiras, com o propósito de conservar a limpeza e a higiene
do local, um canteiro de flores foi substituído, abrindo espaço para a instalação
de uma sorveteria e facilitar o acesso aos sanitários públicos. A revitalização da
Praça Padre Paulo Fadda foi concluída com serviços de pintura que, além da
conservação, deu nova visibilidade ao espaço público e melhor acolhimento às
pessoas que frequentam o local.

A Prefeitura realizou obras de pintura e
serviço de manutenção em prédios públicos
do Município, dentre eles o local onde estão
sediadas as atividades do CRAS.

O prédio onde está instalado o Destacamento Polícia
Militar e a sede do Conselho Tutelar de Itamarati de
Minas passou por manutenção e reparos. A intervenção
trouxe serviços de reformas em avarias das parede e a
revitalização da pintura.
 O Município investiu em paisagismo e na revitalização de praças, canteiros e academia ao ar livre, proporcionando à população uma cidade mais
bonita, organizada e dotada de espaços públicos apropriados para o lazer.
Com o plantio, replantio e cuidados especiais, o servidor Haroldo Romanhol Tavares vem liderando as ações de paisagismo no Município, que transformaram a aparência da Praça Astolfo da Silva Tavares, o canteiro de acesso
ao Bairro Sol Nascente, o jardim do prédio do CRAS, a Praça do Bairro XV de
Novembro e a Praça Padre Paulo Fadda, além de outros locais públicos na
cidade, com serviços de adornos, poda, plantio de espécies e limpeza.
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 Antes do início do ano letivo, todos os prédios públicos que compõem a Rede Municipal de Ensino foram contemplados com obras de melhorias em suas estruturas, para
garantir segurança e comodidade aos alunos e servidores.
O prédio da Escola Municipal Pedro Furtado, além de pintura das paredes e serviços
essenciais, foi contemplado com instalação de piso e obras de revestimento.

Mesmo sob responsabilidade do Governo do Estado, a Prefeitura teve que intervir no prédio da Escola Estadual
Isa Morais Freitas, após a devida autorização, para realizar serviços que garantiram a segurança em instalações
sanitárias da Escola. A laje do teto do banheiro público recebeu vigas de contenção, em garantia da segurança dos
alunos.

Rampa de acesso no Caramonos

A Prefeitura procedeu a instalação de grades de
segurança no pátio da Escola Estadual Isa Morais
Freitas, para garantir a segurança de alunos da
Escola Infantil Maria José Espíndola Almada.

 Uma obra estratégica, que propõe benefícios à acessibilidade de
usuários do Posto de Saúde da Comunidade Rural do Caramonos, foi
executado pela Prefeitura com a instalação de uma rampa de acesso,
para auxiliar na locomoção de pessoas com necessidades especiais. A
obra traz maior segurança aos idosos e pacientes com dificuldades para
se locomover, que utilizam os serviços do Posto de Saúde rural.

22 EDUCAÇÃO & CULTURA

Investindo na qualidade
da Educação
“O retorno às aulas trouxe às salas 660 alunos

da Rede Municipal de Ensino. Antes do início
do período letivo, no dia 1º de fevereiro, toda a
equipe que atua em Educação no Município se
reuniu com o Secretário Municipal de Educação
e Cultura, Robson Rodrigues Medina e com
o Prefeito Hamilton de Moura Filho para a
apresentação oficial e o estabelecimento de
metas para a Educação no ano de 2017oo

”

A

Prefeitura realizou serviços de limpeza, dedetização
e pintura nas escolas Vindilino Vaz, da Comunidade
Rural do Caramonos, Sebastião de Carvalho, da Comunidade Rural do Goiabal, Sebastião Salviano Martins, do
Bairro XV de Novembro e a Escola Municipal Pedro Furtado.

A Creche Municipal Sonho Encantado foi contemplada com
serviços de reforma para recepcionar crianças de 6 meses a
4 anos de idade e instalações de segurança na Escola Estadual Isa Morais Freitas, onde funciona o Centro de Educação
Infantil Maria José Espíndola Almada.
Através do Programa Saúde na Escola (PSE), a Rede
Municipal de Ensino de Itamarati de Minas ofereceu acom-
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panhamento psicológico para os alunos matriculados,
serviços de fonoaudiologia, acompanhamento com
neuropediatra e médico oftalmologista. Os alunos contaram também com os serviços de uma nutricionista
para garantir a qualidade da merenda escolar.
Uma parceria importante que se iniciou em 2017
na área de Educação foi o Projeto Oficina Esportiva,
firmada com o Núcleo de Desenvolvimento do CRAS,
com aulas de atletismo e futsal.
A Educação está fechando 2017 com saldos positivos nas metas estabelecidas. Conforme salientou a
Diretora da Escola Municipal Pedro Furtado, Raquel
Rodrigues Ladeira Tavares, toda equipe se esforçou
para proporcionar um trabalho de qualidade e profissionalismo, conduzindo a Educação ao melhor desenvolvimento, indo de encontro às necessidades dos
alunos e da comunidade.
A Prefeitura adquiriu um novo ônibus escolar em junho
de 2017, com recursos do FNDE, através de emenda
parlamentar do Deputado Federal Reginaldo Lopes.

Guilherme Duarte, aluno da Escola
Municipal Pedro Furtado, garantiu
uma vaga de primeiro lugar nos Jogos
Escolares de Minas Gerais, uma vitória
também do Projeto Oficina Esportiva.
Os Jogos Interclasses foi um
sucesso entre os alunos da Rede
Municipal de Ensino.

A Prefeitura levou atendimento
médico e psicológico aos alunos da
Creche Municipal.
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24 ASSISTÊNCIA SOCIAL

REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA

Assistência promove maior proximidade com a
família e melhor integração com a comunidade
OFICINA DE ARTESANATO

D

iversas ações foram implementadas pela Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento
Econômico, e que prioriza tanto o atendimento individual quanto
o atendimento familiar. A equipe técnica do CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social) foi ampliada com a contratação de psicóloga, coordenadora, orientadora social e agente social, seguindo orientação da
SEDESE/MG e garantindo atendimento especializado aos usuários do sistema.
MULHERES GUERREIRAS

ARTESANATO EM TECIDOS
(Curso - Peças íntimas)

OFICINA DE NATAÇÃO
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OFICINA DE KARATÊ

OFICINA DE DANÇA

PROGRAMA DA 3ª IDADE “VIVA BEM”
OFICINA DE CAPOEIRA

OFICINA DE PINTURA

ATLETISMO E FUTSAL

25

26 ASSISTÊNCIA SOCIAL

OFICINA DE VIOLÃO

OFICINA DE DESENHO

 Através do Núcleo de Desenvolvimento do CRAS
estão sendo atendidos 340 alunos nas diversas oficinas
ofertadas, participantes das aulas de natação, futsal,
atletismo, artesanato, karatê, capoeira, pintura, desenho,
danças, dentre outras atividades.
Foram realizadas reuniões socioeducativas com participantes do grupo de convivência e fortalecimento de vínculos, estreitando os laços com a população.
A Secretaria implantou o serviço de vigilância socioassistencial e reorganizou, definindo funções e responsabilidades, os serviços de Proteção Social Básica.
O CRAS realizou serviços de cadastros e recadastramento no Programa Bolsa Família, promoveu reunião com
os microempreendedores individuais em parceria com o
SEBRAE e fechou parceria com o SENAI para a realização
de cursos de capacitação.

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

As atividades do CRAS se expandem
para o Bairro XV de Novembro

COMUNIDADE RURAL SÃO LOURENÇO

O CRAS descentralizou as
suas ações e foi de encontro às
comunidades rurais, através do
projeto CRAS Itinerante.
Curso de MECÂNICA DE MOTOS

COMUNIDADE RURAL CARAMONOS

EVENTOS
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caricatos, desfile
na Avenida e
bandas regionais
fizeram a festa
do Carnaval de
Itamarati de
Minas em 2017,
que contou com
o desfile triunfal,
pela Avenida,
das tradicionais
Escola de Samba
Renascer e
Escola de Samba
União.

ADM. 2017 / 2020

A Prefeitura apoiou a realização da
59ª Festa de São Cristóvão de Itamarati de Minas, do dia 4 a 6 de agosto,
um dos principais eventos turísticos
do nosso calendário festivo.

A Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, CRAS
e Secretaria de Educação e Cultura, realizou em parceria
com o Grupo Negra Cor, no dia 18 de novembro, um evento
cultural que busca resgatar as tradições do Município e celebrar a diversidade cultural do nosso povo. Teve a colaboração de Giovana do Carmo da Silva, que não mediu esforços
para que as apresentações dos grupos de Mineiro Pau de
Cataguases e Itamarati de Minas acontecessem. Se apresentaram o Grupo da 3º idade “Viva Bem” e o grupo de dança
da professora do CRAS, Rayane Dônola. O evento fez parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, 20 de
novembro, ressaltando a importância da diversidade étnica.

Com o patrocínio da CODEMIG, a Prefeitura realizou o 7º Encontro de
Bandas de Músicas, que trouxe a Itamarati de Minas no dia 8 de outubro, a
Sociedade Musical Lira 1º de Maio (Argirita/MG), a Sociedade Musical 22
de Maio (Ubá/MG) e a Sociedade Musical Lira Tocantinense (Tocantins/MG),
que trouxeram um grande show de arte e cultura na Praça Padre Paulo Fadda,
anfitrionadas pela nossa tradicional Corporação Musical Santa Cecília.

29ª Exposição Agropecuária
e Concurso Leiteiro
e 21ª Festa do Cavalo

27

 A Prefeitura realizou com sucesso, do dia 17
a 20 de agosto, a tradicional festa agropecuária do
Município, que trouxe de volta em 2017 o torneio
leiteiro, dando oportunidades aos produtores locais
de expor o potencial da nossa pecuária leiteira.
Com shows variados todos os dias, com entrada franca e parque de diversões, a festa, que
contou com patrocínio da CODEMIG, foi marcada
também pelo retorno do Concurso Garoto & Garota Expô e pelo quadro Show de Calouros, que
revelou belas vozes no palco da Exposição.
A 21ª Festa do Cavalo fechou o evento com
chave de ouro.

28 ESPORTES & LAZER

O Tupi de Itamarati de Minas foi campeão da
Copa ABS/2017 da cidade de Cordeiro/RJ.

Esportes tem
resultados
positivos
 Com o apoio da Prefeitura
Municipal, atletas do Tupi e do
Olaria de Itamarati de Minas
participaram da Copa ABS,
Edição 7, que aconteceu do dia
24 a 28 de janeiro na cidade
de Cordeiro/2017, que revelou
a equipe do Tupi a grande vencedora do certame, na categoria Sub-20.
Este foi o primeiro evento de
grande sucesso apoiado pela
Prefeitura no ano de 2017.
Através do Setor de Esportes
e Lazer e do CRAS, desenvolveram durante todo o ano um
novo modelo de gestão, com o
propósito de ampliar as atividades esportivas no Município,
criando o calendário fixo de
torneios para garantir lazer e
diversão na maior parte do ano.
O Município reativou o Conselho Municipal de Esportes
para ter acesso ao repasse
do ICMS Esportivo, realizou o
Campeonato Municipal de Futsal, participou de duas edições
da Copa ABS, sediou eventos esportivos e participou do
Campeonato Regional de Futsal
Sub-13.
Para dar suporte às atividades esportivas no Município, a
Quadra Poliesportiva do Parque
de Exposição recebeu serviços

de melhorias, que contou com a
instalação de um bebedouro industrial, reativação do vestiário
e do banheiro feminino, instalação de placar, quadros de aviso
e substituição da iluminação
interna.
No Parque de Exposições,
foram realizadas melhorias de
infraestrutura em pontos onde
o esporte é praticado, além da
aquisição de materiais esportivos para a prática de futsal,
vôlei de quadra e areia, basquete, futebol de campo e society,
tênis de mesa, jogo de futebol
de botão, dama, xadrez, peteca,
bolsa térmica, uniforme de jogo,
coletes e outros.
Na ampliação de oficinas
voltadas para o esporte, ofertadas em conjunto com o CRAS,
destaca-se o Atletismo, que

marcou o retorno dos trabalhos do professor Júlio César Cesila, além
das oficinas de Karatê, Capoeira, Natação e Futsal.

Foi realizado o Campeonato Municipal de Futsal, de 4 de abril a
25 de maio, em certames que transcorreram nas quadras poliesportivas do Parque de Exposição e do Bairro XV de Novembro. A equipe
do XV de Novembro foi a grande vencedora com o placar de 3 x 2.

O Município sediou no dia 27 de agosto, o 5º Encontro de Trilheiros
de Itamarati de Minas, evento que contou com o apoio da Prefeitura
Municipal e que faz parte do calendário de eventos esportivos da cidade.
A prova foi realizada com sucesso, sem nenhum contratempo, e contou
com a participação de 140 pilotos da região.
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A 5ª Copa Ponte Seca, coordenada pelo Giovani Carlos Vaz, o Vandin, que
aconteceu
no Caramonos, teve o apoio da Prefeitura, através do Setor de Esporaco
aco
tes e Lazer, que ofereceu a organização da tabela do campeonato, 2 bolas de
society e 8 troféus para a premiação. O início foi em 1º de outubro com a participação de 8 equipes, com 14 jogadores por time, num total de 112 participan-

tes. Quatro foram de Itamarati de Minas: XV
de Novembro, Meninos da Vila, Raio de Luz
e CFC Castorino (Caramonos). Participaram o
Primavera, Canecão e União, ambos de Astolfo Dutra/MG e Ribeirão, de Descoberto/MG. A
grande final foi no dia 3 de dezembro, entre o
XV de Novembro x CFC Castorino, que terminou empatado por 2 x 2. A decisão ficou para
o XV de Novembro com a vitória nos pênaltis
de 6 x 5 sobre o CFC Castorino.

Por indicação do
Deputado Estadual
Isauro Calais, o
Município recebeu
da Secretaria de
Estado de Esportes,
materiais esportivos
para auxiliar nos
projetos de esportes
que abrange as
modalidades
do atletismo
desenvolvidas em
Itamarati de Minas.

Idealizados pelo desportista karateca Ângelo da Penha Rodrigues, o Município sediou no dia 29 de julho o Campeonato de
Karatê Intercidades, na Quadra Poliesportiva, que contou com a
participação especial dos alunos de karatê do CRAS de Itamarati
de Minas e, no dia 30, a 1ª Corrida Rústica do CEFAR, nas
categorias masculina e feminina, na Comunidade Rural de São
Lourenço.

O Município sediou em julho deste ano, dia 30, o 5º Passeio
Ciclístico de Itamarati de Minas, evento de caráter esportivo e que
tem como objetivo principal fomentar o uso de bicicletas como atividade física e de lazer. Contou com a participação de 150 atletas
da região e com o apoio da Prefeitura, através do Setor de Esportes
e da Secretaria de Saúde e de alguns comerciantes do Município.
O evento, que foi idealizado por praticantes de ciclismo em Itamarati de Minas, vem se consolidando como um dos grandes atrativos turísticos para a cidade. O grupo se concentrou na Praça Padre
Paulo Fadda, ponto de partida do passeio, seguiu às 8h30 pela Rua
Silvério Dias Barbosa, saindo na Avenida Ricardo Zanela e ganhando a estrada de terra que leva à barragem da Nova Usina Maurício.
De lá, passou pela comunidade rural de São Lourenço e completou
o trajeto retornando à Praça Padre Paulo Fadda. O menor percurso
foi de 27 km e o maior de 45 km.

30 ESPORTES & LAZER
Dos 142 municípios da Zona da Mata que pleitearam o projeto Segundo Tempo em
2017, Itamarati de Minas foi classificado entre os únicos 21 municípios aprovados,
garantindo investimentos financeiros na ordem de R$ 150 mil. Trata-se de um projeto
inédito aprovado para o Município, que vai trazer novos investimentos para o setor de
esportes. O Prefeito Hamilton de Moura Filho comemorou o resultado da conquista,
publicada no Diário Oficial da União em 5 de setembro, e que lhe foi apresentada pelo
Chefe do Setor de Esportes, Raphael Marinho, e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Transportes, Carlos Romanhol Tavares e Jorfina Rodrigues
Gomes, envolvidos na formulação do projeto.
OFICINA DE FUTSAL E ATLETISMO

Para dar suporte às atividades esportivas no Município, a Quadra Poliesportiva do Parque de Exposição recebeu serviços de melhorias, que contou com a
instalação de um bebedouro industrial, reativação do
vestiário e do banheiro feminino, instalação de placar, quadros de aviso e substituição da iluminação
interna.

O apoio da Prefeitura esteve presente em todas as
realizações do esporte amador em 2017 no Município, com a meta de difundir as diversas modalidades
e a participação popular. Em maio deste ano, o 1º
Campeonato de Sinuca do Bar do Nande foi um dos
agraciados e cumpriu o objetivo de garantir entretenimento de qualidade dentro da categoria dos jogos de
bilhar. O 2º Campeonato aconteceu entre os meses
de outubro e novembro, sagrando campeão Renato
Oswaldo Rocha, o Renato da Dináh, e deu a segunda
colocação para o Vereador Júber Célio Barbosa Rodrigues. O apoio da Prefeitura também esteve presente
nesse segundo evento.

Escolinha de Futebol
do Tupi F.C.
Através do Setor de Esportes e Lazer, a Prefeitura
criou em 2017 uma nova oportunidade para a inclusão
de crianças e adolescentes, na faixa etária dos 6 aos
17 anos de idade, ao firmar parceria com o Tupi Futebol Clube do Município, para as atividades da escolinha de futebol. Uma parceria de grande sucesso que
chega ao final deste ano com grande saldo positivo.
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

No primeiro semestre de 2017 foram criadas
27 novas oportunidades de emprego

A

Prefeitura trouxe em 2017 a geração de novas oportunidades de trabalho em Itamarati de Minas, com parcerias
firmadas com empresas que foram sediadas no Município.
Em abril deste ano entrou em operação a fábrica de pipocas
CB Líder Indústria de Pipocas Ltda., projeto de expansão do grupo Casa do Biscoito em parceria com a empresa Biscoitos Líder
de Minas. A fábrica, localizada na Estrada Itamarati de Minas/
Descoberto, absorveu 14 funcionários diretos na sua linha de produção, que opera com a industrialização da pipoca doce e atende
especialmente as lojas da Casa do Biscoito, da capital e interior
do Estado do Rio de Janeiro e diversas lojas situadas em Minas
Gerais pertencentes ao Grupo.
A empresa vai investir em um novo empreendimento anexo
à CB Líder. O terreno já se encontra preparado para enfatizar o

projeto que vai permitir a expansão das atividades, com a industrialização de alimentos derivados do milho, fazendo surgir novas vagas
de empregos.
A Administração priorizou estratégias viáveis e legais para atrair
ao Município oportunidades de absorver a mão de obra local, através
de incentivos e parcerias que garantiram novos postos de trabalho
na cidade.
Ainda no primeiro semestre de 2017 uma nova parceria foi concretizada com o Município. Entrou em operação em julho, na Rua 1º
de Março, uma nova fábrica de artefatos, com a atividade principal
de produzir esteira para braço de sofá, com porta copos e controle.
A ação gerou 13 novos empregos diretos e indiretos, sendo todos os
funcionários residentes em Itamarati de Minas, uma das exigências
do plano de incentivo da Prefeitura.

32 AGRICULTURA & TURISMO
PROPOSTAS SINALIZAM
PARA NOVAS CONQUISTAS
“Ações prioritárias para o fortalecimento do

setor de agropecuária no Município pautaram
as metas da Prefeitura pela retomada do
desenvolvimento do setor, através da Secretaria
Municipal de Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente, em parceria com a EMATER/MG,
que deram início ao trabalho de recuperação
das atividades rurais e de apoio ao homem
do campo, paralelas às oportunidades da
vocação turística em que Itamarati de Minas
está inserida ooo

”

A

principal estratégia da Prefeitura em janeiro de
2017, foi unir em um único local, a sede da Secretaria, que passou ocupar o Galpão Agropecuário Anésio Ladeira (Parque de Exposições), a EMATER,
a Assessoria de Turismo e Cultura, o IMA, o INCRA e as
atividades do Médico Veterinário, para facilitar o acesso
aos serviços pelo produtor rural.
Os serviços de manutenção das estradas rurais foram
constantes em todos os trechos vicinais do Município,
como prioridade ao tráfego de veículos e o escoamento
de mercadorias.
Em parceria com os produtores rurais, foi realizando
em 2017 a compra em comum de fertilizantes do solo
e a aquisição de produtos agrícolas, como milho, ração,
soja, etc., onde os produtores rurais foram beneficiados
com valores competitivos.
Através de convênio com a Prefeitura Municipal, foi

disponibilizado ao produtor os serviços de tratores agrícolas, para aração e gradeação de terra com subsídio
do Município.
Dispondo de uma equipe técnica especializada, todas
as campanhas de vacinação bovina foram enfatizadas,
contando a assessoria de médico veterinário, com empenho à saúde animal dentro do Município.
Dentre as propostas de apoio aos agropecuaristas locais, foi enfatizada a captura de morcegos hematófagos,
com grande êxito, para controle da raiva bovina.
Em 2017, o Município foi integrado ao programa “Brasil sem Miséria”, com quatro famílias cadastradas. Através da EMATER, o cultivo de horta doméstica foi incentivado através do programa “Uma Horta em cada Quintal”,
com a doação de sementes em diversas variedades.
A aquisição junto à Embrapa de Coronel Pacheco/MG
de mudas da forrageira Capim Elefante foi uma conquista pioneira para a pecuária local. Vinte produtores rurais
foram beneficiados com unidades do novo capim para
plantio, destinado à produção de mudas para cultivo de
capineiras. A variedade adquirida, BRS Capiaçu, tem nutrientes que supera o do milho e da cana-de-açúcar e
tem boa tolerância ao estresse hídrico.

A captura
de morcegos
hematófagos foi
realizada com grande
êxito, para controle
da raiva bovina.

A aquisição de mudas da forrageira Capim Elefante foi uma
conquista pioneira para a pecuária de Itamarati de Minas.
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2017 marcou o retorno do
tradicional Torneio Leiteiro

 Novas estratégias para desenvolver o turismo como meio de
geração de emprego e renda no Município, pautam as metas da
Administração que teve em 2017 importantes pleitos para associar
Itamarati de Minas aos destinos turísticos de Minas Gerais. O Secretário
Vigorito Lamas da Silva Neto, em conjunto com o Chefe do Setor de
Turismo e Cultura, Carlos Roberto Dias, pautaram reunião com o
Secretário Adjunto de Turismo do Estado, Gustavo Pessoa Arrais, com
ênfase à renovação do termo associativo e renovação do convênio que
integra o Município ao Circuito Turístico Serras e Cachoeiras.
Outra oportunidade relevante para divulgar o potencial de Itamarati
de Minas, foi a exposição da arte em madeira do artesão itamaratiense
Nilson Ferreira, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves,
sede do Governo de Minas.

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo e em parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR),
realizou os cursos de Laticínios de 24 a 28 de julho, e de Turismo
Rural com Implementação em Alimentação, de 25 a 28 de julho. O

 A 29ª Exposição Agropecuária e 21ª Festa do Cavalo de Itamarati
de Minas, que aconteceu de 17 a 20 de agosto, trouxe de volta o torneio leiteiro, com a oportunidade aos produtores rurais do Município
de expor o potencial da nossa pecuária. Para este retorno, a Prefeitura
através da Secretaria de Agricultura, somou o empenho dos próprios
produtores, da EMATER, da Câmara Municipal através dos vereadores
José Fernando Bernardino e Cláudio Alves Ferraz, e com o patrocínio
a CODEMIG.

Em parceria com a
EMATER-MG, a Prefeitura
já construiu no Município
cerca de 20 galinheiros com
recursos do programa “Brasil
sem Miséria”, que beneficia
famílias rurais com todo o
apoio técnico e insumos para
a criação de frangos e galinhas
poedeiras, com o objetivo de
gerar incentivo especial para
a melhoria da alimentação e
oportunidades de renda.

público alvo foram os trabalhadores que atuam na área, os produtores
rurais e suas famílias.
Em parceria com a EMATER/MG novos cursos de capacitação foram oferecidos ao público. Foram ministrados os cursos de Trabalhador da Avicultura de Postura, de 9 a 11 de outubro, Trabalhador
com Turismo Rural / A arte de conduzir em trilhas e roteiros, de 7
a 10 de novembro e Materiais Recicláveis/Embalagens, de 13 a 16
de novembro.

34 LIMPEZA & MANUTENÇÃO
Investimentos
em melhoria da
limpeza pública
Os serviços de limpeza urbana passaram por reformulações que estão
garantindo maior comodidade na varrição de ruas, na coleta diária de
lixo nos tambores e na coleta periódica de galhos e entulhos que ocorrem
duas vezes por semana.
A Prefeitura adquiriu e implantou suportes adequados para os latões e
carrinhos de coletas para otimizar os trabalhos de limpeza.
A nova estratégia trouxe resultados positivos e foi assimilada facilmente pelos servidores do setor, que se adequaram aos novos equipamentos
e horários de trabalho, resultando em serviços prestados com maior eficiência para a população.
O Município recolhe hoje 100% de
todo o lixo produzido na área urbana,
que também se expande para a Comunidade Rural de São Lourenço.
A Prefeitura vem agindo com maior
rigor pela limpeza de áreas urbanas,
das margens do Ribeirão dos Pires e na
conscientização das pessoas em contribuir para manter a cidade limpa.

A Prefeitura vem
trabalhando para
manter limpas as
margens e o leito
do Ribeirão dos
Pires. Com recursos
financeiros da
FUNASA, o Município
firmou Termo de
Compromisso com
o Governo Federal
para a coleta e
tratamento do esgoto
sanitário e, com o
projeto aprovado e a
licitação concluída,
está aguardando a
liberação de verbas
para o início da obra.

Pela primeira
vez coleta de
lixo atende o
Caramonos
A Comunidade Rural do
Caramonos passou a receber
a visita periódica do caminhão
da Prefeitura para a coleta
de lixo. Em junho deste ano a
Prefeitura ampliou o serviço de
coleta à Comunidade, com a
implantação de suportes em locais
estratégicos da Vila Caramonos
e o recolhimento acontece toda
quarta-feira.
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EXCELÊNCIA EM TRANSPORTES
“

O setor de transportes passou por reestruturações para
atender, com qualidade, os serviços que são disponibilizados
ao povo em áreas específicas da Administração. As inovações
implementadas em 2017 vão desde o controle especializado no
sistema de gestão de transportes, ao serviço de rastreamento
de veículos e máquinas implantado pela Prefeituraoo

”

A

Prefeitura, através do setor de Transportes, realizou tarefas importantes
para colocar a serviço da comunidade os veículos da área de Saúde, de
Educação, de Obras e Serviços e de outras áreas da Administração pública, que compõem o patrimônio do Município.
Realizou a manutenção da frota de automóveis e de máquinas. As motoniveladoras foram beneficiadas com a substituição de lâminas, o que trouxe melhor
rendimento operacional e maior economia de combustível.
Realizou a manutenção de ônibus escolares com a substituição de vidros danificados, para garantir segurança e conforto aos alunos.
Foram efetuadas trocas de peças desgastadas, rodízio de pneus, alinhamento
e balanceamento, lubrificação e lavagem mensal da frota, com ênfase à higiene e
conservação.
Os motoristas que servem nas áreas de Saúde e da Educação passaram por
treinamentos e capacitação, tendo em vista a segurança dos usuários.

Através de empenho do Prefeito
Hamilton de Moura Filho junto ao
Governo de Minas Gerais, o Município
foi contemplado, em novembro, com
a doação de um veículo Fiat Uno
Drive que foi destinado à prestação
de serviços do setor de Saúde.

A Prefeitura criou uma linha
gratuita para o transporte público
de passageiros da Comunidade
Rural do Caramonos, com
circulação uma vez por semana.

MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS

Com recursos do FNDE e por indicação de emenda
do Deputado Federal Reginaldo Lopes, o Município
adquiriu um novo micro-ônibus, que foi entregue ao
sistema de transportes da Rede Municipal de Ensino
no dia 9 de junho, com investimentos de R$ 164 mil e
capacidade para transportar até 23 alunos.

Para um melhor monitoramento, a
Prefeitura implantou o moderno sistema
de rastreamento de veículos na frota
municipal, para maior controle e eficiência
na gestão dos automóveis.

FOTO: Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - SCFV - CRAS/Itamarati de Minas
Aluno: Adolfo Rabetins Dutra Teixeira

Boas Festas!
Feliz 2018!

Não importa se no
final deste ciclo nosso
esforço para alcançar
metas tenha sido muito
maior... A fé sempre
vence obstáculos e as
mãos que trabalham
tem sempre
um fruto a colher.
A esperança de um
futuro melhor para
Itamarati de Minas nos
trouxe até aqui, com
propostas, desafios
e resultados. E esta
mesma esperança
vai nos conduzir pelo
novo ciclo que agora
recomeça, para que
novas oportunidades
venham surgir,
onde haveremos de
construir um futuro
mais digno para
cada itamaratiense,
em que a saúde, a
educação, as ações
sociais, a segurança
e o emprego tornemse a expressão da
cidadania plena e seja
privilégio de todos.
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