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Mais uma ponte foi reconstruída
pela Prefeitura para garantir acesso

às propriedades rurais

Em complemento aos serviços de melho-
rias em estrada vicinal, com recursos 
próprios a Prefeitura concluiu a recons-
trução de uma nova ponte. Desta vez foi 

reconstruída a ponte de acesso à antiga Fazenda 
do Nelito e propriedades adjacentes. Com ela, a 
reconstrução de pontes que ofereciam riscos e 

traziam insegurança ao tráfego em estradas do 
Município, já somam a quarta obra realizada em 
menos de dois anos.

Do ano passado até agora, garantir um me-
lhor acesso aos produtores rurais, melhorando 
as condições das estradas, tem se tornado uma 
tarefa prioritária da Prefeitura, já que por esses 

caminhos trafegam também os veículos de trans-
portes escolares e os que prestam assistência à 
Saúde em Itamarati de Minas.

O projeto de reconstrução traçado pela Prefei-
tura ampliou o comprimento, a largura e a altura 
da nova ponte, o que propõe maior segurança 
aos usuários que transitam pelo local.
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Prefeitura recupera calçadas
da Rua Cândido Ladeira

Através da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos, a Prefeitura 
de Itamarati de Minas concluiu 
mais uma obra de melhoria de 
vias públicas, utilizando recurso 
próprios, solucionando uma an-
tiga demanda e garantindo me-
lhor qualidade de vida aos mora-

dores da Rua Cândido Ladeira.
Foram executados serviços de 

recuperação do calçamento, uti-
lizando concreto, e a construção 
de calçadas, ampliando a segu-
rança ao trânsito de moradores 
e facilitando a acessibilidade em 
toda a sua extensão.
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Parceria entre a Prefeitura e empresários implanta
nova indústria em Itamarati de Minas

A Prefeitura de Itamarati de Mi-
nas ampliou a oportunidade de 
geração de emprego e renda no 
Município, ao estabelecer com em-
presários uma parceria para im-
plantação de uma nova fábrica na 
cidade. Desde o dia 24 de setem-
bro está operando na Praça Astolfo 
Tavares, em estabelecimento que 

engloba a residência e o salão de 
festas do Roldão, empresa GFA Uti-
lidades, especializada na fabricação 
de artefatos de madeira, gerando 
novas oportunidades de trabalho.

De acordo com os proprietários 
da empresa, o cronograma esta-
belecido segue dentro do planeja-
mento para o início da operação 

no Município, o que concretiza as 
expectativas de crescimento, com 
tendência de ampliar a produção. A 
empresa é especializada na fabrica-
ção de tábua para carne, kit de ni-
chos, bandeja multiuso, prateleira 
prática, prateleira multiuso, porta 
ovos, caixinha para controle remo-
to, estante, banqueta escada, frutei-

ra, tábua de passar, mesinha de café 
da manhã, dentre outros produtos 
derivados da madeira. A instalação 
de mais essa empresa no Município 
segue a política de geração de em-
prego e renda proposto pela Admi-
nistração já no seu primeiro ano de 
mandato, com o objetivo de apro-
veitar a mão de obra local.
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Prefeitura Municipal realiza com sucesso a 30ª 
Exposição Agropecuária e 22ª Festa do Cavalo

O resgate da Exposição Agro-
pecuária e da Festa do Cavalo em 
Itamarati de Minas, uma das pro-
moções de maior destaque no Mu-
nicípio, marcou mais um evento 
de sucesso com a programação 
que começou no dia 27 e se es-
tendeu até o último dia do mês 
de setembro, dia 30, promovido 
pela Prefeitura através da Secre-
taria Municipal de Agricultura e 
Turismo, com o apoio da Câmara 
Legislativa e assessoria técnica da 
EMATER.

Repetindo o sucesso do ano 
passado, a abertura contou com a 
participação do show infantil com 
os palhaços Fuxico e Xaveco, em-
balando a criançada com muita 
alegria e descontração. O ponto 
alto dessa apresentação, foi quan-
do eles deixaram o palco e vieram 
brincar com a plateia infantil, com 
o carisma que envolveu a todos, 
regado a muitos elogios. Paralelo 
ao show da dupla, as crianças com 
idade até 15 anos, puderam des-
frutar gratuitamente do parque 
de diversões, proporcionado pela 
Prefeitura.

O Concurso Leiteiro, que inte-
gra a programação como incenti-
vo ao produtor rural local, trou-
xe a público a potencialidade da 
produção leiteira do Município, 
atividade que mantém a resistên-
cia diante da crise, e emprega um 
grande número de trabalhadores, 
envolvidos com a pecuária de leite 
e de corte.

Resultado do concurso leiteiro mostra o 
potencial da produção leiteira no MunicípioO resultado inal do concurso trouxe em 1º lugar, na categoria 

Vaca Adulta, o animal “Inquieta”, do produtor Gésio Dias Ferraz, com média/dia de 45,867 kg. Em 2º lugar “Noruega”, de Gabriel Guedes, com média de 38,133 kg, e em 3º lugar a vaca “Coca”, de Cláudio Alves Ferraz, com média de 34,483 kg.Na categoria 25 kg icou em 1ª colocação a vaca “Jurema”, de Ciro Alves Vieira Neto, com média de 

24,967 Kg. Em 2º lugar a vaca “Canoa”, de Breno Albuini Rocha, com média de 24,600 kg e em 3º lugar a vaca “Rique-za”, de José dos Santos de Oliveira, com média de 23,183 kg.Na categoria 6 Dentes, o 1º lugar na colocação veio para a vaca “Virtu-de”, de Luiz e Jeane Carla, com média de 37,212 kg.Em 2º lugar veio a vaca “Juju”, de Ja-cqueline Alves Costa Freitas, com mé-dia de 23,850 kg e em 3º a vaca”Carol”, 

de Maria Fernanda Bernardino, com média de 21,717 kg.A categoria 4 Dentes trouxe como vencedora a vaca “Lili”, de João Raul Almeida Henriques, com 20,400 kg. Na categoria 2 Dentes a vaca “Alexandra”, de Césio Júnior Al-ves Ladeira, com a média de 29,483 kg. Na categoria Dente de Leite a vencedora foi a vaca “Fabiana”, de Leandro Netto da Silva, com a mé-dia/dia de 22,080 kg.
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Outro grande destaque da Exposição, o concurso “Garoto & 
Garota Expô” vem despertando a potencialidade dos nossos jovens, cuja participação tem valorizado o sucesso do evento. Neste ano, 21 jovens entre meninos e meninas des ilaram pelo palco, recebendo os aplausos da plateia e a classi icação dos jurados. A grande inal condecorou como vencedores o garoto Iury da 

Silva Proença e a garota Layane 
Amorim Simeão.

Concurso Garota & Garoto Expô/2018

Animação e alegria
com o show de bandas

Pelo palco da Exposição diversas 
bandas embalaram as noites do dia 27 
a 30 de setembro, trazendo descontra-
ção e alegria para a plateia de diversas 
regiões, recepcionados pelos itamara-
tienses para os momentos mais dis-
putados das noites. Por aqui passou a 
Banda Relux, se apresentando no pri-
meiro dia da festa, 27. Thiago Carvalho 

O show infantil com os palhaços Fuxico e Xaveco, embalando a criançada 
com muita alegria e descontração. O ponto alto dessa apresentação, foi 

quando eles deixaram o palco e vieram brincar com a plateia infantil, com 
o carisma que envolveu a todos, regado a muitos elogios. 

Paralelo ao show da 
dupla, as crianças 
com idade até 15 anos, 
puderam desfrutar 
gratuitamente do 
parque de diversões, 
proporcionado pela 
Prefeitura.

e a Banda Ziriguidum na sexta-feira e 
no sábado a dupla Antony & Gabriel foi 
a grande atração da noite, depois da 
apresentação da dupla Pablo & David 
e do Dj Morango. No domingo, após a 
premiação do concurso leiteiro e ceri-
mônia de encerramento, Rhuan Condé 
fechou com chave de ouro mais um 
grande evento.
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A aprovação do público que circu-
lou pelo parque de Exposição durante 
a 22ª Festa do Cavalo de Itamarati de 
Minas foi excelente, na classi icação da 
equipe organizadora.

O evento, que envolve paixão e cuida-
do especial dos criadores de animais do 
Município e da região, começou cedo no 
domingo e expôs a grande diversidade 
de raças, com disputa nas categorias Ca-
valo Marcha Picada, Égua Marcha Pica-
da, Cavalo Comum, Égua Comum, Cava-
lo Registrado, Égua Registrada, Cavalo 
e Égua Pampa, Cavalo Castrado, Mula e 
Burro, Mirim e Amazonas.

Município promove 22ª edição da Festa do Cavalo

O concurso foi conduzido pelo árbitro 
Otto Mol, da Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Mangalarga Mar-
chador (ABCCMM), de Belo Horizonte, 
e premiou os vencedores das categorias 
participantes em 1º, 2º e 3º lugar e o 
“Campeão dos Campeões”.
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A Prefeitura de Itamarati de Mi-
nas, através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, realizou na 
manhã da sexta-feira, o tradicional 
des ile cívico de 7 de Setembro, ce-
lebrando os 196 anos da Proclama-
ção da República, quando o país se 
libertou do domínio português.

O evento, que teve abertura o icial 
defronte ao prédio da Prefeitura, na 
Praça Astolfo Tavares, contou com 
a presença do Prefeito, Hamilton 
de Moura Filho, do Vice, Vigorito 
Lamas da Silva Neto, do Presidente 
da Câmara, José Roberto Lemes, da 
Secretária Municipal de Educação e 
Cultura, Vera Maria Ferraz Gomes, 
de secretários municipais, vereado-
res e demais lideranças do Municí-
pio e do setor de Educação.

Em discurso, a Diretora da Esco-
la Municipal Pedro Furtado, Raquel 
Rodrigues Ladeira Tavares, relem-
brou o ato da proclamação que 
originou a libertação do Brasil de 
Portugal, e disse que a esperança de 
liberdade alimentada por decisões 
idealistas daquela época, continua 
viva entre os brasileiros que so-

Prefeitura reune Escolas do Município na 
comemoração da Proclamação da República

nham com um futuro melhor para 
todos. Agradeceu de forma especial 
o trabalho da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, o empenho 
dos professores e colaboradores 
pela realização do evento, a partici-
pação dos pais de alunos no incen-
tivo às nossas crianças e o apoio da 
Administração Municipal em dar 
à Educação em Itamarati de Minas 
o destaque necessário para que te-
nhamos a possibilidade de formar 
cidadãos cultos e ordeiros.

Com uma bateria a inada, forma-
da por alunos da Rede Municipal de 
Ensino, des ilaram pela Avenida Co-
ronel Araújo Porto alunos do Centro 
Educacional Maria José Espíndola 
Almada, da Escola Municipal Pedro 
Furtado, da Escola Municipal Vin-
dilino Vaz - da Comunidade Rural 
do Caramonos, da Escola Munici-
pal Sebastião Salviano Martins - do 
Bairro XV de Novembro, da Escola 
Municipal Sebastião de Carvalho - 
da Comunidade Rural do Goiabal, 
da Escola Estadual Isa Morais Frei-
tas, de 2º grau, e o Grupo Viva Bem 
da Terceira Idade.
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Com recursos próprios Prefeitura leva benefícios 
da iluminação pública a mais 5 ruas no Município

Diversas frentes de trabalho de ampliação e me-
lhorias na iluminação pública em Itamarati de Minas 
vem sendo realizado pela Prefeitura, com recursos 
próprios, desde o ano passado. Por exemplo, a Prefei-
tura ampliou e melhorou a iluminação na pista de pe-
destres, que se estendeu até o acesso da ponte sobre 
o Rio Novo, reformou o sistema de iluminação da Ave-
nida Coronel Araújo Porto e implantou a iluminação 
pública na Rua Anna Lamas da Silva, dentre outras.

Dando continuidade a este investimento, que represen-
ta melhorias para a população, também com recursos pró-
prios a Prefeitura acaba de realizar 5 novos investimentos 
em iluminação pública. Desta vez foi bene iciada a Rua 
Cassimiro Alves Moreira - Centro, Rua Joventino Basileu 
Vieira - Bairro Clésio Ferraz Miranda (proximidades do 
campo do Olaria), a Rua Bertulano de Assis Marinho, no 
Bairro XV de Novembro, a Rua Oscar Rodrigues de Souza, 
no Centro. A zona rural também foi bene iciada, levando 
o bene ício à Vila Caramonos, na Comunidade Rural dos 
Caramonos.

Rua Bertulano de Assis Marinho
- Bairro XV de Novembro

Rua Joventino Basileu Vieira
- Campo do Olaria

Vila Caramonos - Comunidade
Rural dos Caramonos

Rua Oscar Rodrigues de Souza
- Centro

Rua Cassimiro Alves Moreira
- Centro
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