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1º DE MAIO
DIA DO TRABALHADOR

PARABÉNS, TRABALHADOR,
PELA DEDICAÇÃO,
COMPROMISSO, ESFORÇO
E AMOR POR ITAMARATI DE MINAS!

PARABÉNS, TRABALHADOR,
PELA DEDICAÇÃO,
COMPROMISSO, ESFORÇO
E AMOR POR ITAMARATI DE MINAS!

Itamarati de Minas fez 55 anos

No mês passado, 1º de março, 
Itamarati de Minas completou 

exatos 55 anos de emancipação 
política-administrativa. Uma data 

muito especial para todos nós, 
itamaratienses, que temos nossas 

raízes fi ncadas nesse chão, lutamos 
por um lugar que aspira cultura, 

saúde, educação, desenvolvimento e o 
bem-estar de nossa gente.

Os ideais persistem e a nossa história 
continua sendo escrita com o trabalho 

de muitos e a esperança de todos. 
Assim, vamos seguindo em frente, 

traçando metas, executando planos e 
colhendo sonhos.
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APrefeitura de Itamarati 
de Minas implantou na 
segunda-feira, 9 de abril, 
o novo sistema de emis-

são de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-
-e) para prestadores de serviço do 
Município, instituída pelo Decreto 
nº 123, assinado pelo Prefeito Ha-
milton de Moura Filho em 2017.

Com a nova medida que trouxe 
mudanças signi icativas ao proces-
so de emissão e gestão das informa-
ções iscais e tributárias no Municí-
pio, a partir do último 9 de abril as 
notas iscais do ISSQN emitidas em 
papel perderam a sua validade, e 
automaticamente não podem mais 

ser utilizadas em ne-
nhuma forma de tran-
sação comercial.

Para ter acesso ao 
novo serviço, o con-
tribuinte deverá ca-
dastrar-se no sistema, 
disponível através 
do site o icial do Mu-
nicípio, www.itama-
ratideminas.mg.gov.
br, e que traz bene-

ícios para o contribuinte, para a 
sociedade e à gestão dos serviços 
tributários, além de padronizar as 
obrigações relacionadas ao ISSQN e 
modernizar a gestão administrativa 
municipal a partir de ferramentas 
de trabalho e icientes e seguras.

A NFS-e é um documento eletrô-
nico que veio substituir a NFS im-
pressa, que serve para registrar as 
operações de prestação de serviços 
sujeitos ao Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN). A 
partir de agora, passa a ser gerada e 
armazenada eletronicamente, atra-
vés de solução disponibilizada pela 
Prefeitura.

Prefeitura moderniza sistema tributário
e implanta Nota Fiscal Eletrônica

Administração beneficia servidores 
efetivos com o Vale Alimentação

Os servidores 
efetivos da Prefeitu-
ra de Itamarati de Minas 
vão ser bene iciados com 
o Vale Alimentação, ação 
inédita na administração pública 
do Município. A iniciativa partiu 
do Executivo Municipal e foi apro-
vado pela Câmara Legislativa, que 
deu origem à Lei Municipal nº 804, 
assinada em 17 de agosto do ano 
passado pelo Prefeito Hamilton de 
Moura Filho. A Lei, que autoriza 
conceder o Vale Alimentação foi 
regulamentada pelo Decreto nº 02, 
de 3 de janeiro de 2018.

O bene ício do Vale Alimenta-
ção é de R$ 70,00 e será concedi-
do mensalmente, de acordo com 
as disponibilidades inanceiras 
do Município, até cada dia 20 e 

será fornecido atra-
vés de empresa 

especial izada, 
escolhida atra-
vés de licitação.

Pelo Processo Licitatório nº 
040/2018 – Tomada de Preço nº 
02/2018, a Prefeitura homolo-
gou no dia 10 de abril a empresa 
vencedora da licitação, tendo sido 
classi icada a ONESMART, para 
fornecimento do Vale Alimentação 
através de meio eletrônico (cartão 
magnético), para aquisição de gê-
neros alimentícios e alimentação 
em estabelecimentos comerciais.

Além dos servidores, a inicia-
tiva vai gerar bene ícios à socie-
dade, ao movimentar o setor ali-
mentício e aumentar a atividade 
do comércio local.

Minas 
s com 
, ação

será
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e
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Prefeitura amplia cuidados
à saúde com o término da Academia

Com mão de obra 
própria, a Pre-
feitura de Ita-
marati de Mi-

nas acaba de concluir os 
serviços de construção 
do polo da Academia 
da Saúde, modalidade 
básica, que ica na Ave-
nida Ricardo Zanela, na 
altura do Bairro Vento 
da Colina, com recursos 
inanceiros provenien-

tes do Fundo Nacional 
da Saúde (FNS) e sob 
inspeção da Secretaria 
Municipal de Saúde.

A obra obedece aos 
padrões técnicos e aten-
de as exigências do Mi-
nistério da Saúde. O 
investimento soma re-
cursos de prevenção e 
cuidados à saúde públi-
ca em Itamarati de Mi-
nas, através de projetos 

geridos pela Secretaria Municipal de Saúde, com ênfase em todas as 
faixas etárias. O polo da Academia da Saúde é propício para a terceira 
idade, com equipamentos adequados que garante praticidade e segu-
rança. Além da vantagem de ter um ambiente agradável, está equipado 

com aparelhos que ajudam trabalhar a força muscular e ativar as ar-
ticulações. Com foco na população da “melhor idade”, um local digno, 
com estrutura adequada para exercícios, terá atividades monitoradas 
por pro issionais de saúde, especialmente de Saúde da Família (NASF).
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APrefeitura de Itamara-
ti de Minas, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urba-

nos, está realizando a limpeza do 
Ribeirão dos Pires. O objetivo do 
serviço é retirar lixo e entulho ao 
longo do ribeirão, remover a vege-
tação e reduzir a proliferação de ve-
tores, como o mosquito da dengue. 
O serviço foi iniciado nas adjacên-
cias do Parque de Exposição e, na 
sequência, segue o curso do ribei-

Administração municipal realiza
limpeza do Ribeirão dos Pires

rão no sentido do Bairro Volta da 
Ferradura.

A desobstrução do Ribeirão dos 
Pires integra ações da Prefeitura 

quanto a manutenção da limpeza 
urbana, que tem recebido a aten-
ção necessária desse governo e 
garante os cuidados prioritários 
para evitar transtornos à popula-
ção. O apoio da comunidade em 

colaborar com a manutenção da 
limpeza, ajudando manter o ribei-
rão e a cidade limpa, é muito impor-
tante. O simples fato de evitar jogar 
o lixo na rua, observar os horários 
de coleta dos resíduos e a apanha 

dos entulhos, e o descarte de 
lixo no ribeirão, consiste numa 
forma consciente, econômica e 
responsável de colaborar pelo 
bem-estar de toda a comunida-
de.

A Prefeitura iniciou os servi-
ços de recuperação, manutenção e 
melhoria em estradas vicinais. As 
ações fazem parte de um progra-
ma contínuo da Administração, que 
visa garantir a melhor trafegabili-
dade e maior segurança, com foco 
no transporte escolar e no trabalho 
de assistência à saúde pública que 
está presente em todas as comuni-
dades do Município.

O trecho que se inicia no inal da 
Avenida Coronel Araújo Porto (sen-
tido Comunidade São Lourenço) até 
o cruzamento da estrada de acesso 
à CBA, recebeu serviços de limpeza 

Obras da Prefeitura garantem segurança ao tráfego em estradas vicinais
das laterais e o patrolamento.

Os serviços de assistência às es-
tradas rurais do Município com-
preendem as roçadas das margens, 
reforma de trechos prejudicados 
pelas chuvas, retirada de barrei-
ras e regularização da pista, sendo 
executados de forma gradativa pela 
Prefeitura.

CIDADE LIMPA Horários de coleta de lixo nos tambores:Horários de coleta de lixo nos tambores:
 2ª a domingo, de 5:00 às 11:00 horas. 2ª a domingo, de 5:00 às 11:00 horas.

Horário de coleta de entulhos (materiais de obras, 
jardins, terras): jardins, terras):  6ª feira, das 7:00 às 15:00 horas.

Horários de coleta de galhos:Horários de coleta de galhos:
 5ª feira, das 7:00 às 15:00 horas. 5ª feira, das 7:00 às 15:00 horas.

Fique atento!

CAMPANHA

s, s, 
s.
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Itamarati de Minas vai ganhar 
um registro muito importante 
para o acervo cultural imate-
rial que compõe a história do 

Município.
Está sendo editado o livro “He-

róis de Itamarati de Minas”, de 
autoria de Carlos Romanhol Ta-
vares, com projeto de lançamento 
para o começo de junho.

A obra relata biogra icamente 
pessoas que se dedicaram ao Mu-

Acervo cultural de Itamarati de Minas vai 
ser enriquecido com lançamento de livro

nicípio e se empenharam para o 
desfecho de nossa história polí-
tica, cultural e social, composta 
por atores que escreveram seus 
nomes em ações que in luencia-
ram no cotidiano da sociedade, 
que segue além da representa-
tividade do passado, e que dei-
xaram característica relevantes 
na construção da identidade do 
povo itamaratiense.

O livro é o primeiro do gênero 

O livro “Heróis de Itamarati de Minas”, de 
autoria de Carlos Romanhol Tavares, vai ser en-
riquecido com a participação de alunos da Rede 
Pública Municipal de Ensino, do 4º ao 9º ano, 
que se inscreveram no primeiro concurso rea-
lizado pelo autor, em parceria com a Secretaria 
de Educação e Cultura de Itamarati de Minas, 
com o tema “Como vejo minha Itamarati de 
Minas”. Os cinco primeiros colocados, além de 
ter o conteúdo incluído na obra, vão ganhar um 
tablet, que lhes serão entregues durante a ceri-
mônia de lançamento do livro, marcado para o 
próximo 1º de junho.

Alunos vencedores de concurso de redação
vão participar  de livro com conteúdo histórico

A Escola Municipal Pedro 
Furtado se destacou ao apre-
sentar a expressividade de 
seus alunos, que se inscreve-
ram e participaram do con-
curso, saindo vencedores João 
Paulo Fernandes, aluno do 7º 
ano, Beatriz Araújo e Kaique 
Vieira, ambos do 8º ano, Davi 
Moreira Dias e Deborah Dias 
Vaz Barbosa, ambos cursando o 4º ano.

O objetivo da iniciativa foi despertar nos alu-
nos o interesse pela história da cidade, numa for-

a ser lançado no Município e que 
vem potencializar a memória da-
queles que hoje emprestam seus 
nomes para batizar ruas, prédios 
públicos, vias e praças, distingui-
dos por atos e ações que persis-
tem aos dias atuais e re lete a nos-
sa história contemporânea.

O autor tem se dedicado, ao lon-
go dos anos, em recolher material 
para compor a bagagem que deu 
origem a esta obra, como um estu-

dioso dedicado às questões políti-
cas, culturais e sociais dentro do 
Município.

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

ma espontânea de ampliar os conhecimentos, 
interagindo como personagem da preservação 
de nossa memória.

Entre a professora Cláudia, a Secretária de Educação e Cultura
Vera Maria e Carlos Romanhol, os alunos Beatriz e Kaique.

Também com a professora Beatriz, 
a aluna Deborah e João Paulo.

Com o aluno vencedor Davi 
Moreira Dias
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PROFESSORES

DOENTES CRÔNICOS

GESTANTES

PROFISSIONAIS DE SAÚDE MÃES NO PÓS-PARTO

PORTADORES 
DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

CRIANÇAS DE 6 MESES A 
MENORES DE 5 ANOS

VACINE SE-

PROCURE UMA 
UNIDADE DE SAÚDE
E  LEVE A CADERNETA 
DE VACINAÇÃO

PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS

17
DE

DE ABRIL
26

A

DE MAIO

DEIXE 
A GRIPE
PRA LA
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SECRETARIASECRETARIA
MUNICIPALMUNICIPAL
DE SAÚDEDE SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Rua Silvério Dias Barbosa - Centro

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar no dia 12 de maio
o DIA D da vacinação contra a gripe. Não deixe de participar!

A Prefeitura realizou, através da 
Secretaria de Obras e Serviços Ur-
banos, mais uma fase na execução 
da infraestrutura do prédio público 
que está construindo na Rua Silvé-
rio Dias Barbosa, entre a Escola Mu-
nicipal Pedro Furtado e a Unidade 
Básica de Saúde, utilizando recursos 
inanceiros e mão de obra próprios.

Com área de 418 metros quadra-
dos, a obra vai permitir a expansão 
da Escola Municipal Pedro Furtado, 
com a dedicação do primeiro piso à 
construção de uma cozinha nova, de 
um refeitório, ambientes sanitários e 
de um escovódromo, bene iciando di-
retamente centenas de alunos matri-
culados na Rede Municipal de Ensino.

O prédio vai abrigar em seu se-
gundo piso, a sede própria da Se-
cretaria Municipal de Educação e 
Cultura, onde está projetada a cons-
trução de uma sala para a recepção, 
salas de reuniões, sala de atendi-
mento especializado e a sede da Bi-
blioteca Pública Municipal.

O projeto de edi icação é com-
posto também por um terceiro pa-
vimento, que vai abrigar um salão 
para eventos.

Com os próprios 
recursos Prefeitura 

viabiliza as obras 
de construção

de prédio público
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Criado em agosto de 2016 
por um grupo de amigos que 
gostam de jogar futebol, esta 
turma se reúne todos os do-

mingos no Campo do TUPI. 
O nome PARADÃO foi dado pelo 

fato de reunir a maioria das pessoas 
que não tinham oportunidade de jo-
gar em outros times. 

São mais de 30 pessoas, com as 
mais variadas faixas etárias – de 20 
a 70 anos, mas que se encaixam no 
per il e na proposta desta diversão.

O compromisso de cada atleta, o 
comprometimento e a vontade de 
cada um nos motiva tanto, que i-
camos ansiosos para o próximo do-
mingo chegar.

Não importa vencer ou perder, 
mas a alegria de cada gol é comemo-
rada com prazer.

Parabéns aos atletas. Não deixem 
esta motivação acabar. Que esta 
atitude possa servir de incentivo e 
exemplo para outros atletas, tam-
bém em outros esportes, para terem 
persistência e coragem de acreditar 
que tudo é possível.

de Itamaratide Itamarati

Paradão só no nomeParadão só no nome

Ministério aprova projeto que 
contempla Itamarati de Minas com 

novos recursos para o esporte
Dentre 104 projetos aprovados pelo 

Ministério do Esporte para apoio inan-
ceiro e democratização da atividade 
esportiva, o Município de Itamarati de 
Minas teve sua proposta aprovada na 
63ª posição no Estado de Minas Gerais, 
garantindo recursos na ordem de R$ 
246.160,00 para serem investidos na 
cidade.

A Prefeitura, através do Setor de Es-
portes e Lazer, se inscreveu com o novo 
projeto “Núcleo e Lazer de Itamarati 
de Minas” que obteve aprovação atra-
vés da Portaria nº 06, do último 2 de 
março, que tem como objetivo desen-
volver através de o icinas para crian-
ças, adolescentes e adultos, incluindo 
pessoas portadoras de de iciência, uma 
nova política pública e social que venha 

atender às necessidades do esporte re-
creativo e de lazer, aproveitando os es-
paços públicos disponíveis, com ênfase 
à democratização do acesso às famílias 
em situação de vulnerabilidade social, 
ampliando no Município o trabalho de 
inclusão e de socialização.

A proposta aprovada tem validade 
para 2 anos e contempla o icinas de 
dança, artesanato, karatê, desenho, 
violão, atletismo e tênis de mesa, de-
senvolvidas através de coordenadores 
geral, pedagógico e de núcleo, monito-
radas por 6 agentes sociais. As o icinas 
serão ministradas com turnos de ma-
nhã, à tarde e à noite.

O Prefeito Hamilton de Moura Filho 
recebeu a notícia da aprovação do pro-
jeto com satisfação, diante do empenho 

do seu governo em proporcionar a me-
lhoria da qualidade de vida para o povo 
de Itamarati de Minas, reconhecendo 
o trabalho da equipe que classi icou o 
Município no 63º lugar dentre os 853 
municípios mineiros.

Raphael Marinho, responsável pelo 
setor de Esportes e Lazer da Prefeitura, 
animado com a conquista, ressaltou a 
importância da aprovação de grandes 

projetos como esse, que “além de am-
pliar as atividades do esporte como 
lazer e recreação para o povo, poderá 
contribuir pelo desenvolvimento de 
possíveis atletas e pela formação de ci-
dadãos de bem”, concluiu.

O início das atividades estará con-
dicionado à liberação dos recursos i-
nanceiros por parte do Ministério do 
Esporte.

Em seu Gabinete, o Prefeito Hamilton foi cientifi cado pela aprovação do projeto através de 
Raphael Marinho (Setor de Esportes), Jorfi na Rodrigues e Carlos Romanhol Tavares, da 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Transportes.
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Afase microrregional dos 
Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG/2018) foi 
aberta o icialmente no 

Município de Cataguases no perío-
do de 17 a 21 de abril, com a partici-
pação de 39 escolas, representando 
10 municípios da região, que dispu-
taram uma vaga para a etapa regio-
nal, nas modalidades de basquete, 
futsal, handebol, vôlei e xadrez.

Duas equipes de Itamarati de Mi-
nas, coordenadas pelo professor Jú-
lio César Cesila, a Escola Municipal 
Pedro Furtado e Escola Estadual Isa 
Moraes Freitas, participaram dos 
jogos e disputaram uma vaga na 
modalidade futsal, realizando uma 
bela campanha em busca de uma 

Pedro Furtado está entre os fi nalistas
da fase microrregional do JEMG/2018

colocação para a fase regional do 
JEMG.

Mesmo com o empenho caracte-
rístico da equipe da E.E. Isa Moraes 
Freitas, tendo bom saldo positivo 
nas investidas técnicas, não anga-
riou bom resultado, icando sem 
classi icação, mas trazendo muita 
garra para a disputa, valendo a par-
ticipação e o entrosamento entre as 
equipes. A E.M. Pedro Furtado foi 
mais além e manteve a tradição dos 
últimos dez anos em estar entre os 
quatro inalistas nos Jogos. Obteve 
uma espetacular apresentação, i-
cando em 3º lugar na classi icação 
geral da competição.

Vitória merecida da equipe, que 
suou a camisa e destacou o nome 

da Escola nos JEMG/2018, saindo 
vitoriosa já no primeiro jogo, com 
o resultado Escola Municipal Pedro 
Furtado 6 x 1 Escola Municipal Dr. 
Norberto (Cataguases). No segundo 
jogo, Escola Municipal Pedro Furta-
do 3 x 2 Nossa Senhora do Rosário 
(Volta Grande). No terceiro jogo, 
Escola Municipal Pedro Furtado 0 x 
1 Escola Municipal Ribeiro Junquei-
ra (Leopoldina) e no quarto jogo, 
Escola Municipal Pedro Furtado 5 
x 2 Escola Estadual Miranda Manso 
(Santo Antônio do Aventureiro).

Valeu a participação e a presença 
do Município nos Jogos Escolares 
de Minas Gerais, etapa 2018. De 
parabéns as equipes envolvidas, o 
professor Júlio que sempre se em-

penha pela boa colocação dos alu-
nos, o CRAS de Itamarati de Minas 
que tem se dedicado em garantir a 
inclusão social de crianças e jovens 
com um trabalho espetacular que 
vem desempenhando, a direção da 
Escola Municipal Pedro Furtado e 
da Escola Estadual Isa Moraes Frei-
tas, e a Prefeitura Municipal através 
do Setor de Esportes e Lazer.

Os Jogos Escolares de Minas Ge-
rais, que acontece anualmente e 
movimenta todo o Estado, repre-
senta uma ferramenta pedagógica 
que valoriza a prática esportiva es-
colar e a construção da cidadania 
dos jovens alunos-atletas de Minas 
Gerais, de forma educativa e demo-
crática.

A Escola Municipal Pedro Furtado manteve a tradição 
dos últimos dez anos em estar entre os quatro finalistas nos Jogos.

Se posicionou em 3º lugar na classificação geral da competição.


