
RECONSTRUÇÃO
Trabalho sério garante apoio a 
famílias e empreendedores afetados, 
agilidade na limpeza das ruas e obras 
de reconstrução por toda a cidade

Subsídio assegura mais linhas 
e atendimento à zona rural 
com menores tarifas

Prefeitura instala
13 playgrounds infantis em 
espaços públicos da cidade

Competição reúne mais de 
1,5 mil atletas, de oito países, 
em Itabirito

TRANSPORTE COLETIVO PARQUINHOS INFANTISCICLISMO EM ALTA
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 A Prefeitura assinou junto ao Departamento de Edifi cações e Estradas 
de Rodagem – DER-MG convênio que ofi cializa a municipalização do trecho 
da rodovia localizado no município.
 A ofi cialização permite que a Prefeitura inicie as obras de pavimen-
tação dos mais de quatro quilômetros da MG-030 até a ponte da Japonesa, 
limite com o município de Ouro Preto.

 Olá, amigos e amigas de Itabirito!

 A Prefeitura iniciou 2022 com muita 
esperança e projetos em prol de nossa cida-
de, mas acabou surpreendida pela maior en-
chente de toda a história: uma tragédia que 
afetou a população, os comerciantes e o rio, 
mas, felizmente, em nada diminuiu a vontade 
de trabalhar por Itabirito.
 Rapidamente a Prefeitura deu início à 
reconstrução da cidade. O trabalho sério ga-
rantiu auxílio fi nanceiro àqueles que foram 
afetados pela enchente, realização da limpeza 
das ruas e cuidados com a limpeza do rio.
 Além desse processo, realizado com 
todo o cuidado, também foram concretizadas 
várias ações importantes nos últimos meses: 
investimentos em novas ambulâncias, reto-
mada de eventos e de competições esportivas, 
conquista da tão sonhada municipalização de 
trecho da MG-030. 
 Graças ao avanço da vacinação contra 
a Covid-19 em todas as faixas etárias, enfi m, 
também foi possível desobrigar o uso de más-
caras em Itabirito.
 Também é hora de falar sobre a Juli-
fest: essa festa que é símbolo de Itabirito está 
de volta à programação. Faremos, neste ano, 
a maior edição da história, com seis atrações 
nacionais e 19 bandas locais. Uma programa-
ção especial, à altura da expectativa da popu-
lação de Itabirito.

Um grande abraço!

A pauta incluiu solicitação de pavimentação da 
MG-030, no trecho entre Itabirito e Ouro Branco.

Itabirito recebeu representantes do DER-MG para 
visita técnica ao trecho da MG-030.

A Prefeitura conquistou, no início de maio, a mu-
nicipalização do trecho da rodovia MG-030 loca-
lizado em Itabirito.

MG-030: Prefeitura
conquista municipalização

EDITORIAL
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DER-MG ofi cializa municipalização
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A Prefeitura participou, em maio, de reunião sobre regulariza-
ção fundiária com moradores do bairro Água Limpa. O encon-
tro foi marcado pela apresentação do projeto de Regularização 
Fundiária Urbana - Reurb, por meio da empresa UrbBrasil, vi-
sando garantir a regularização das propriedades e dar início 
aos processos de instalação de energia elétrica e de bombea-
mento de água potável.

Reurb é um processo administrativo que contempla medi-
das jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais com a fi na-
lidade de regularizar a propriedade dos imóveis, com base 
no decreto municipal nº 14.231/2022, que regulamenta a 
Lei Federal nº 13.465/2017.

 Com o objetivo de garantir a prestação de serviços 
de qualidade à população em horário ampliado, a Prefeitu-
ra voltará a ter expediente das 8h às 18h em todas as Secre-
tarias a partir de 4 de julho.
 Reafi rmando o compromisso de valorização do ser-
vidor, a Prefeitura já deu início a processo licitatório para 
instituir mais um benefi cio: o cartão-refeição, conforme 
aprovado pela Câmara.

 A Prefeitura participou, no fi m de abril, da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. O evento reuniu representantes de diversos municípios brasileiros. A Ouvidoria 
Municipal, em parceria com o projeto Inova-
Juntos, realizado pela Confederação Nacio-
nal de Municípios - CNM, apresentou as boas 
práticas de gestão executadas no município. 
 Os representantes de Itabirito destaca-
ram a importância da participação civil e da 
análise das demandas apresentadas pela po-
pulação sob o foco do tema ‘Ouvidorias Muni-
cipais: importância da estruturação e compi-
lação de dados’.

Em mais uma demonstra-
ção do compromisso de 
valorização do servidor pú-
blico, a Prefeitura concre-
tizou em abril a recompo-
sição salarial no percentual 
de 12% e a recomposição 
do cartão alimentação, que 
passou a ser de R$ 550,00 
para todos os servidores.

 A Prefeitura 
conquistou ofi cial-
mente a cessão do 
prédio que abrigava o 
antigo quartel da Polí-
cia Militar, localizado 
no bairro Boa Viagem. 
O termo de cessão 
gratuita por parte do 
Estado de Minas Ge-
rais foi publicado no 
dia 20 de maio, no Di-
ário Ofi cial do Estado.
 A intenção da administração municipal é restaurar o pré-
dio, que será transformado em Centro Cultural e receberá o me-
morial do centenário de Itabirito, que será comemorado em 2023.
 O prédio do antigo quartel da Polícia Militar foi a primei-
ra sede da Prefeitura e da Câmara Municipal de Itabirito.

Reurb: regularização fundiária em Água Limpa

Atendimento à
população ampliado

Ouvidoria em foco: boas práticas de gestãoValorização 
do servidor

Prefeitura transformará antigo 
quartel em Centro Cultural

SAIBA MAIS



Na contagem regressiva para os 100 anos de Itabirito, em 7 de setembro de 2023, a Prefeitura realiza mensalmente, a 
cada dia 7, um evento especial.

Reafi rmando o compromisso com as boas práticas de ges-
tão ambiental, Itabirito ofi cializou a adesão à campanha 
‘Race to Zero’ e a associação ao ICLEI – Governos Locais 
pela Sustentabilidade.

FEVEREIRO

07
Adesão à campanha  Race to Zero

 A programação de 2022 foi aberta com a entrega da 
reforma da Escola Municipal Ribeirão do Eixo. As obras con-
templaram a fachada, melhorias no refeitório e nos banhei-
ros, construção de nova sala de aula e biblioteca, além de re-
cuperação da quadra e construção da estrutura de cobertura.
 As empresas Vale, SAFM, Herculano, Gerdau e Mi-
neração Serra da Moeda foram responsáveis pelos investi-
mentos no local.

Escola de Ribeirão do Eixo

JANEIRO

07

Itabirito sediou o Seminário ‘Governo Reto’, realizado no 
distrito de Acuruí, em parceria com a Associação Mineira 
de Muncípios – AMM e com a Confederação Nacional dos 
Municípios - CNM. (Leia mais na página 5)

ABRIL

07
Seminário ‘Governo Reto’

 A Prefeitura apresentou, ofi cialmente, o projeto Ita-
birito Conectada. A iniciativa já proporciona à população 
acesso gratuito à internet em seis espaços públicos: hall da 
Prefeitura, Praça 1º de maio, Praça São Sebastião, Praça da 
Estação, Poliesportivo Pedro Cardoso e Terminal Rodoviário.
 Ao todo, serão instalados 11 pontos de acesso gratui-
to à internet. O projeto é executado pela empresa Meplo 
Telecom e fi scalizado pelo setor de Tecnologia da Informa-
ção da Prefeitura.

MARÇO

07

Internet gratuita em espaços públicos

Mantendo o compromisso de acolhimento das crianças 
nas unidades municipais de ensino, a Prefeitura entregou 
à população as novas instalações dos Centros Municipais 
de Educação Infantil – CMEIs Bem Me Quer e Cinderela, 
no bairro Bela Vista. As unidades atendem, somadas, 250 
alunos com idades entre 1 e 5 anos, do Bela Vista, Agostinho 
Rodrigues e Novo Santa Efi gênia.

MAIO

07

Novas instalações de CMEIs
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 Com o objetivo de homena-
gear grandes personalidades que 
marcaram época no município, a 
Prefeitura realizou, em abril, a so-
lenidade de entrega de medalha de 
honra ao mérito Coronel Alves.
 A cerimônia contou com a 
participação de autoridades muni-
cipais, homenageados e seus con-
vidados.

A honraria carrega o nome do primeiro prefeito de Itabirito, Coronel 
Alves, protagonista das articulações que resultaram, em 1923, na eman-
cipação política do município, anteriormente distrito de Ouro Preto.

“Essa é uma data muito impor-
tante. É o momento de celebrar 
pessoas de diversos matizes que 
prestaram serviços importantes 
para Itabirito”

“Agradeço pela homenagem. Te-
nho minhas raízes aqui em Itabi-
rito e graças a meus pais aprendi 
o valor da nossa cidade e das nos-
sas crenças”

 O Seminário ‘Governo Reto’, realizado em 
abril, teve como foco as boas práticas na admi-
nistração pública. A programação contou com 
palestras discutindo políticas públicas sob a óti-
ca da mineração, meio ambiente, turismo e tec-
nologia aplicada à gestão de qualidade.
 Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e 
servidores públicos de Itabirito e de diversos 
municípios mineiros, além do cônsul britânico 
em Belo Horizonte, Lucas Brown, participaram 
do Seminário. 

Exemplo de sucesso na gestão pública

“O nível das palestras reforça a importância do in-
tercâmbio de práticas com foco no desenvolvimento 
dos municípios e, consequentemente, do Estado”

“Reunir vários representantes municipais para falar 
sobre valores, colaboração e discutir boas práticas 
de gestão é um diferencial para Itabirito”

Marcos Vinícius Bizarro - Diretoria da AMM

Lucas Brown - Cônsul britânico em Belo Horizonte
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16ª Semana de
Desenvolvimento Econômico

 Como forma de 
discutir práticas de ino-
vação, a Prefeitura parti-
cipou em abril de missão 
técnica promovida pelo 
Sebrae no município de 
Santa Rita do Sapucaí.
 A iniciativa teve 
como objetivo conhecer 
os mecanismos de inova-
ção do município, conhe-
cido como ‘Vale da Eletrô-
nica’, a fim de replicar em 
Itabirito por meio de pro-
jetos de implantação de 
incubadoras, aceleradoras 
e ecossistemas locais de 
inovação.

 A Prefeitura realizou 
em maio o lançamento da 16ª 
Semana de Desenvolvimento 
Econômico. Cerca de 200 em-
preendedores e empresários 
participaram do evento.
  A retomada da Sema-
na visa fomentar os negócios 
em Itabirito e reaquecer a 
economia por meio da quali-
ficação de empreendedores e 
empresários, atração de novos 
investimentos e integração da 
sociedade à atividade socioe-
conômica local.

 A Prefeitura atualizou os procedimentos para tramita-
ção de protocolos nos setores tributário, financeiro e contábil.
 Para requerimentos de avaliação do ITBI foi implemen-
tado o checklist, ou seja, uma lista de verificação e checagem 
da documentação obrigatória. Para solicitações referentes a 
imóveis, ainda será necessário o número da inscrição cadas-
tral, localizado na guia de IPTU.

 Dando sequência à iniciativa de inserir projetos de em-
preendedorismo na grade curricular da educação municipal, 
a Prefeitura realizou em março reunião com a participação de 
representantes do Sebrae para implementação do Programa de 
Fomento ao Empreendedorismo.
 O programa tem como objetivo propor ações de capaci-
tação para alunos de 8º e 9º anos matriculados na Escola Muni-
cipal Manoel Salvador de Oliveira e também para professores e 
gestores municipais da Escola Laura Queiroz e do Centro Edu-
cacional Municipal de Itabirito - Cemi.

Inovação
em pauta

Agilidade e eficácia

Empreendedorismo
nas escolas

PRAZO DE ADESÃO: 26 DE JULHO
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 Ampliando o investimento 
em iniciativas destinadas à diver-
são das crianças, Itabirito reali-
zou a instalação de parquinhos 
infantis em espaços públicos.
 A ação contemplou a insta-
lação de playgrounds em 13 locais, 
tanto na zona urbana quanto rural.

    • Praça 1º de Maio
    • Estância Real
    • Recanto das Colinas
    • Lourdes
    • Monte Sinai
    • Travessa Domingos Pereira
    • Córrego do Bação
    • Padre Adelmo
    • Poliesportivo Pedro Cardoso
   • São José
    • Quinta dos Inconfi dentes
    • São Gonçalo do Bação
    • Portões

 Investindo na comodidade da 
população, Itabirito realizou a insta-
lação de novos pontos de ônibus em 
diversos locais do município. 
 Os abrigos substituídos serão 
revitalizados e instalados em pontos 
que, atualmente, não possuem abrigos.

 A Prefeitura adquiriu novos equipamentos para a elaboração de produtos geor-
referenciados. Os equipamentos garantirão maior qualidade na prestação de serviços 
públicos urbanísticos.
 O par de receptores, 
também conhecido como 
GPS geodésico, utiliza mo-
derna tecnologia para re-
alização de levantamentos 
topográfi cos e medição por 
meio de sinais de satélites 
com precisão milimétrica.  
 Os equipamentos 
também possibilitam acom-
panhamento da posição das 
coordenadas em tempo real.

Com o objetivo de assegurar maior 
agilidade aos processos de análise e aten-
dimento das demandas da população, a 
Prefeitura fechou parceria com a Universi-
dade Federal de Viçosa – UFV para implan-
tação do Cadastro Territorial Multifi nalitá-
rio – CTM.
 O CTM é uma ferramenta de pla-
nejamento e gestão territorial baseada 
em sistemas de informação geográfi ca 

que abrangem aspectos fi scais, imobiliá-
rios, ambientais, transporte, entre outros.

A parceria proporcionará benefícios 
como capacitação da equipe da Pre-
feitura para assegurar a manutenção 
do banco de dados, além da possibili-
dade de planejamento de políticas pú-
blicas visando ao desenvolvimento da 
cidade de forma ainda mais efi ciente.

Instalação de novos parquinhos infantis

Novos abrigos
de ônibus

Investimento em georreferenciamento

Banco de dados municipal: parceria com a UFV

LOCAIS CONTEMPLADOS

SAIBA MAIS

VEJA MAIS
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 Itabirito, por meio do Núcelo de Apoio à Saúde da 
Família e Atenção Básica – eNASF-AB, classifi cou-se entre 
as 10 melhores experiências do Brasil com o projeto “Linha 
de cuidado multiprofi ssional para atenção integral à pes-

soa idosa pós-Covid-19”. 
 O trabalho desenvolvido 
nas Unidades Básicas de Saúde  

concorreu ao prêmio APS-
Forte do SUS, do Ministé-
rio da Saúde. A iniciativa 
reconheceu experiências 
inovadoras na Atenção 
Primária à Saúde.

 A Prefeitura adquiriu, em fe-
vereiro, três novas ambulâncias. Os 
veículos são equipados com apare-
lhos que permitem atendimentos 
de alta e de baixa complexidade e 
preparados para receber aparelhos 
de Unidade de Tratamento Intensi-
vo – UTI móvel. 
 As ambulâncias estão sen-
do utilizadas pela rede pública de 
saúde para garantir excelência nos 
atendimentos prestados à popula-
ção de Itabirito.

 Visando à qualidade 
dos serviços prestados nas 
Unidades Básicas de Saúde, a 
Prefeitura adquiriu insumos e 
materiais que já estão sendo 
utilizados nos atendimentos à 
população, como seis apare-
lhos portáteis de ultrassom. 
 A inédita aquisição dos aparelhos vai benefi ciar a popu-
lação atendida nas UBSs São José, Central, Santa Rita, Nossa 
Senhora de Fátima e Vila Gonçalo, além da zona rural.

 A Prefeitura investiu na aquisição de quatro sensores 
radiográfi cos digitais para o Centro de Especialidades Odon-
tológicas. Os aparelhos foram custeados por meio de recur-
sos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais – CFEM.
 A aquisição dos equipamentos garante a substituição 
do método convencional de radiografi as odontológicas pelo 
método digital, com emissão de imagens de alta resolução, 
sem uso de fi lmes.

Top 10 em prêmio da Saúde Mais investimentos em saúde

Aparelhos digitais
de radiografi a no CEO

PRÊMIO 2021

INTEGRALIDADE NO CUIDADO

APS FORTE NO SUS

Novas 
ambulâncias
a serviço da população

A aquisição foi realizada por meio de Termo de Ajustamen-
to de Conduta – TAC fi rmado entre Ministério Público do 
Trabalho da 3ª Região e a Gerdau Açominas S/A em bene-
fício do município.

SAIBA MAIS
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 Graças à adesão da população à vacina e aos baixos índices de infecção e interna-
ção registrados nos boletins epidemiológicos, o Comitê Municipal Covid-19 anunciou a 
desobrigação do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados do município.
 O uso de máscaras segue obrigatório em Itabirito em estabelecimentos e serviços 
de saúde, como hospitais, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Unidades Básicas de 
Saúde – UBS e clínicas médicas em geral.

 A Prefeitura realizou em abril a 1ª Conferência Muni-
cipal de Saúde Mental. O evento aconteceu no IFMG Itabi-
rito e contou com a participação de usuários do serviço de 
saúde e de servidores das UBSs e CAPS adulto e infantil.
 A programação contemplou palestras e apresenta-
ção cultural do grupo Minabloco, além de grupos de dis-
cussão com eixos temáticos.  
 Os participantes debateram a saúde mental sob o 
tema ‘A política de saúde mental como direito: pela defesa 
do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos 
serviços da atenção psicossocial no SUS’.

Desobrigação do uso de máscaras

1ª Conferência 
de Saúde Mental

A conscientização da população sobre a importância da vacinação contra a Co-
vid-19 tem elevado os índices de prevenção e combate à pandemia em Itabirito.

A Prefeitura está realizando 
ações de bloqueio à trans-
missão da dengue em pon-
tos específi cos do município. 
A medida integra as ações de 
combate à dengue e utiliza a 
aplicação do fumacê costal 
para bloquear a transmissão 
da doença no raio de 150 me-
tros do local onde houve con-
fi rmação de casos de dengue 
na região central e em outros 
seis bairros.

Vacinação contra a Covid-19

Combate à dengue

1ª DOSE

100%

134.291 DOSES

99,9% 82,4% 43,4% 83,5%

52,5%

2ª DOSE 3ª DOSE 4ª DOSE DOSE PEDIÁTRICA

1ª DOSE

DADOS ATUALIZADOS ATÉ

19/05/2022

APLICADAS NO MUNICÍPIO

e DOSE ÚNICA

2ª DOSE
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A adrenalina tomou conta de Itabirito, em março, na 1ª etapa 
da competição de ciclismo Internacional Chaoyang Estrada 
Real. Com participação de mais de 1,5 mil atletas, de oito paí-
ses, o evento contou com apoio da Prefeitura e movimentou o 
Complexo Turístico da Estação e o Rancho Bike Park com pro-
vas de ciclismo. A programação também contou com trail run.

Sucesso entre
atletas e turistas

“É um grande prazer 
voltar a Itabirito, uma 
cidade tradicional no 
mountain bike. É muito 
legal ver a cultura em tor-
no do esporte na cidade, tra-
zendo entretenimento, movi-
mentação econômica”

Henrique Avancini 
Campeão da categoria elite

“Estava na expectativa de acompanhar esse 
evento desde 2020. A expectativa foi superada. 
Todos falam muito bem de Itabirito e eu adorei 
prestigiar”

“Itabirito está em uma região espetacular, com 
ótimas trilhas e o público sempre prestigia. A 
organização estava excelente para aproveitar 
com a família”

“Tivemos recorde de audiência nas transmis-
sões e o público compareceu em peso, sem con-
tar a movimentação econômica. O esporte é 
quem sai ganhando”

Julia Castro - Turista

Adney Rocha - Atleta de Belo Horizonte

Felipe Avelar - Responsável pelo evento

VEJA MAIS
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 A Caravana do Esporte foi retomada com força total. 
Crianças de diversas idades se reuniram em São Gonçalo do 
Bação, em março. A programação teve atividades como skate, 
queimada adaptada, estafetas, dança da cadeira, jogos teatrais 
e gincana com obstáculos.
 O projeto, iniciado em 2019, tem como objetivo propor-
cionar oportunidades de esporte e lazer em distritos e bairros 
de Itabirito.

 Em março, a Prefeitura promoveu a inscrição para no-
vos integrantes da Escola de Esportes. O projeto oferece prá-
tica gratuita de esportes, como vôlei, futsal, karatê, handebol, 
taekwondo e capoeira, além de iniciação esportiva e promoção 
da saúde por meio de aulas de ritmos e ginástica localizada.
 Ao todo, 443 crianças fizeram as inscrições e passaram a 
integrar as turmas da Escola de Esportes.

A manhã do dia 15 de maio foi de muita adrenalina e fôlego para mais de 700 
corredores que participaram do Trail Run, no distrito de São Gonçalo do 
Bação. A competição contou com percursos de 21 km, 10 km e 3,5 km.

Retomada da
Caravana do Esporte

Novos alunos na
Escola de Esportes

Trail Run movimenta São Gonçalo do Bação

 A Prefeitura realizou, em abril, reunião com os be-
neficiados pelo programa Bolsa Atleta para assinatura do 
termo de patrocínio. Com investimento histórico de R$ 100 
mil, o programa vai contemplar neste ano 32 atletas com 
bolsas de R$ 3.125,00 cada. 
 O programa visa valorizar atletas de diversas moda-
lidades, viabilizando a participação em competições me-
diante a concessão do auxílio financeiro.
 Os atletas foram orientados sobre o benefício e so-
bre a prestação de contas a ser apresentada à Controlado-
ria-Geral do Município, conforme estabelecido no edital.

“Esse evento foi de grande valia para incentivar 
os atletas e a cidade. Foi bacana demais. Agora é 
treinar cada vez mais para evoluir”

Fabrício Castro - Vencedor da categoria 21 km

VEJA MAIS
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A Prefeitura também garantiu apoio aos 
afetados pelas enchentes. O pacote de 
medidas incluiu auxílio fi nanceiro de
R$ 20 mil a empresários, comerciantes 
e profi ssionais liberais e de R$ 10 mil a 
famílias e agricultores familiares, além
de isenções de IPTU e taxas referentes 
a alvará. Ainda foi concedida isenção 
das taxas de água e esgoto nos meses 
de janeiro e fevereiro.

 Imediatamente após as chuvas 
que provocaram a maior enchente da 
história de Itabirito, no início de janei-
ro, a Prefeitura montou uma verdadei-
ra força-tarefa para garantir a recons-
trução de toda a cidade. 
 Mais de 300 servidores munici-
pais foram diretamente envolvidos nos 
trabalhos de limpeza imediata e re-
construção das áreas afetadas.

Apoio às famílias e 
comerciantes

Reconstrução

construção das áreas afetadas.

Apoio às famílias e 

“Tivemos prejuízos estruturais e de nossos 
bens materiais. Sem esse auxílio, não sabe-
ríamos nem por onde começar”.

“Se não fosse esse dinheiro não sei como 
iríamos recomeçar. Eu sou aposentado, 
ganho pouco e dependi das minhas fi lhas 
após a enchente”

“Meu comércio foi muito afetado. Per-
demos tudo. Mas a Prefeitura nos apoiou 
bastante. A ajuda foi muito boa para conse-
guirmos nos reerguer”.

“Quando me deparei com minhas lojas afe-
tadas, logo pensei em fechá-las. O auxílio 
me ajudou muito. Estou muito agradecida”

Rogério Lage - Morador do Centro

Valter Raimundo Pimenta - Morador do Centrotro

Regina Fátima da Silva - Profi ssional liberal

Maria das Dores Barbosa - Comerciante

12

JANEIRO
2022

491 auxílios pagos às famílias

525 auxílios pagos aos 
comerciantes

R$ 15.410.000,00
Recursos distribuídos DADOS ATUALIZADOS ATÉ

18/05/2022
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Em mais uma importante etapa da re-
construção, a Prefeitura iniciou em 
abril a retirada de galhadas de árvores e 
detritos do Rio Itabirito. O planejamen-
to da ação contou com uso de drone 
para defi nição de pontos de interdição 
e recolhimento de materiais. Inicia-
dos no bairro Padre Eustáquio, um dos 
mais afetados, os trabalhos seguirão o 
curso do rio até a região do Marzagão.

Em março foi iniciada a recomposição 
dos passeios em todo o bairro São Ge-
raldo. Entre as vias contempladas es-
tão a Rua Cristóvão Militão e trecho da 
Avenida José Farid Rahme.

A Prefeitura tem trabalha-
do junto aos produtores da 
agricultura familiar para 
reconstruir estufas e áreas 
de plantio afetadas pela en-
chente no bairro Marzagão. 
Entre as ações realizadas 
estão retirada de lama e re-

síduos das hortas alagadas, descompactação do solo e rees-
truturação de estufas.

A Prefeitura realizou vacinação gratuita contra tétano e he-
patites A e B de cidadãos que tiveram contato com a água e a 
lama da enchente.

Recuperação
de áreas de plantio Vacinação gratuita

Limpeza do rio

Recomposição
de passeios

Em mais uma importante etapa da re-

A Prefeitura tem trabalha-
do junto aos produtores da 
agricultura familiar para 
reconstruir estufas e áreas 
de plantio afetadas pela en-
chente no bairro Marzagão. 
Entre as ações realizadas 
estão retirada de lama e re-

síduos das hortas alagadas, descompactação do solo e rees-síduos das hortas alagadas, descompactação do solo e rees-síduos das hortas alagadas, descompactação do solo e rees-síduos das hortas alagadas, descompactação do solo e rees-síduos das hortas alagadas, descompactação do solo e rees-
itabirito.mg.gov.br
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SAIBA MAIS

4.041
pessoas vacinadas 
contra tétano e 
hepatites A e B

RELEMBRE AS 
PRIMEIRAS 
AÇÕES DE 

LIMPEZA
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 A Prefeitura fechou em maio a 
contratação de obras de contenção nos 
taludes afetados por deslizamentos du-
rante as enchentes de janeiro.
 As obras, com previsão de início 
em junho, vão contemplar 24 pontos de 
atuação nessa primeira etapa. Palco da 
tradicional Julifest, a Praça dos Inconfi-
dentes já está recebendo intervenções 
preliminares.

A Prefeitura segue trabalhando na ma-
nutenção das estradas rurais. Somente 
nos primeiros meses de 2022, as equipes 
responsáveis realizaram intervenções em 
estradas dos distritos de São Gonçalo do 
Bação e de Acuruí, além das localidades 
de Água Limpa, Saboeiro, Ribeirão do 
Eixo, Calado, Grota da Mina, Teixeiras, 
Retiro do Lago e Bonsucesso.

 A Prefeitura iniciou em abril intervenções para adequação no prédio da Farmá-
cia de Minas, no bairro Agostinho Rodrigues. Trata-se de melhorias nas instalações 
com o objetivo de adequar a estrutura às normas da Secretaria de Estado de Saúde.
 Entre as intervenções estão a construção de rampas de acessibilidade, instala-
ção de janelas para ventilação das salas, iluminação, adequações nos banheiros para 
PCDs, corrimão e guarda-corpo, entre outras.

 A Prefeitura deu início recen-
temente às obras de abertura e pa-
vimentação para a implantação de 
novo trecho na Rua Francisco Men-
danha, no bairro Santo Antônio.
 As obras vão facilitar o acesso 
dos moradores, bem como o tráfe-
go de veículos no novo trecho. Ainda 
serão executadas obras de constru-
ção de escada e instalação de corri-
mão e guarda corpo no local.

Obras emergenciais pós-enchentes

Estradas rurais recebem manutenção

Adequações na Farmácia de Minas

Novo trecho 
em rua do 

Santo Antônio

Os trabalhos para reconstrução pós-
-enchente contemplaram, em feve-
reiro, serviços de topografia e sonda-
gem nas áreas afetadas, bem como a 
elaboração de projetos básicos. Entre 
março e abril, os trabalhos ficaram 
concentrados na finalização dos pro-
jetos básicos e executivos.

SAIBA MAIS
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A Prefeitura segue atuando na 
manutenção das vias. O serviço de ta-
pa-buracos acontece em todo o muni-
cípio, incluindo a zona rural. 
 Nos primeiros meses de 2022, 
as equipes realizaram os trabalhos em 
mais de 30 bairros e nos distritos, ga-
rantindo conforto e segurança aos mo-
toristas e pedestres.

 Estão em andamento as reformas no Terminal Rodoviário. As obras nos sanitá-
rios estão em fase de acabamento com as adequações para acessibilidade. Atualmen-
te, também está sendo realizada a substituição de toda a cobertura do terminal. 
 Ainda estão previstas a construção de nova área de embarque e desembarque, 
pintura, reforma da parte elétrica e substituição dos guichês.

A Prefeitura também iniciou, em abril, as 
obras de reconstrução da ponte na Rua 
Guiomar Novais, no bairro São José. Após 
a demolição da estrutura antiga, o local 
já recebeu escavação mecanizada. Atual-
mente, está sendo a realizada a fase de 
fundação da nova estrutura, com a ins-
talação de tubulões. As obras terão como 
resultado a melhoria do tráfego local para 
moradores da região e pedestres.

 A Prefeitura deu início às 
obras de ampliação da Escola Muni-
cipal Natália Donada Melillo, no bair-
ro Santa Efi gênia. As intervenções 
contemplam a construção de oito 
salas de aula com recursos de acessi-
bilidade, como plataforma elevatória 
e rampas.
 As novas salas atenderão à de-
manda de até 200 alunos da Educa-
ção Infantil, com possibilidade de en-
sino em tempo integral para algumas 
turmas. 
 A expectativa é de que as in-
tervenções sejam concluídas no se-
gundo semestre. Atualmente, a obra 
está na etapa de fundação.

Tapa-buracos em mais
de 30 bairros

Reformas na Rodoviária

Reconstrução de ponte no São José

Obras de
ampliação
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 Visando à reconstrução da cidade após a enchente de 
janeiro, o Saae está realizando obras de drenagem pluvial em 
diversos bairros.
 As ações visam ao di-
recionamento da água das 
chuvas até córregos e rios. 
Entre as medidas em anda-
mento estão o reparo dos 
danos causados pelos tem-
porais e a limpeza das redes 
pluviais a fi m de evitar inun-
dações em residências e 
ruas e de garantir segurança 
a pedestres e motoristas.

O Saae realizou a insta-
lação de novos reservatórios de 
água no Alto do Espelho e na 
Estação de Tratamento de Água 
- ETA do distrito de Acuruí.
 Com os novos reserva-
tórios, o volume de água re-
servado será ampliado em 50 
mil litros no distrito de Acuruí 
e de 50 mil para 80 mil litros 
no Alto do Espelho.
 Além disso, foi substi-
tuído o reservatório do bairro 
Primavera com o objetivo de 
ampliar a reservação e pres-
são, auxiliando na melhoria do 
sistema de abastecimento.

 Garantindo a amplia-
ção da qualidade da infra-
estrutura de acesso aos sis-
temas de abastecimento de 
água, o Saae concluiu em fe-
vereiro importantes obras.
 Foram realizadas me-
lhorias no calçamento e pa-
vimentação, além de revita-
lização na infraestrutura das 
áreas de captação hídrica.

    Revitalização da estrada de 
acesso ao reservatório Pedro 
Tatu (bairro Vila José Lopes);
      Reforma do sistema de cap-
tação no Córrego do Bação;
    Revitalização da estrada de 
acesso à captação no Córrego 
Seco;
   Reforma da barraginha no 
bairro Santa Rita.

Melhorias:

 V i s a n d o 
ampliar as con-
dições de ope-
ração do sistema 
de bombeamento 
de água, o Saae 
concluiu recen-
temente as obras 
na nova casa 
de bombas que 
atenderá ao bair-
ro Marzagão. 
 Foi realizada a construção de uma rede que levará 
água tratada ao novo reservatório do Marzagão, asseguran-
do a duplicação do volume reservado, além de melhorias na 
vazão e na pressão da rede de distribuição.

Obras de drenagem

Ampliação de
reservatórios de água

Melhorias no
atendimento ao Marzagão

Obras de
revitalização concluídas
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 Dando sequência ao apoio agro-
pecuário no município, a Prefeitura tem 
garantido assistência técnica gratuita a 
pequenos produtores rurais e agriculto-
res familiares.
 20 produtores, benefi ciados com a 
instalação de estufas no ano passado, es-
tão recebendo assistência técnica espe-
cializada, além da análise de solo, utiliza-
ção de máquinas, recebimento de mudas 
e calcário.
 O incentivo à produção local con-
templa o planejamento de plantio para a 
merenda escolar, por meio do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

 O projeto Mulheres Artesãs - So-
lidariedade e Desenvolvimento recebeu 
mais um incentivo no mês de março. Já 
está disponível em formato digital o ca-
tálogo “Péde Pastel de Angu”, elaborado 
com apoio da Prefeitura e da Emater para 
apresentar o trabalho das artesãs.
 O catálogo exibe a coleção de arti-
gos de mesa e de cozinha produzidos pe-
las artesãs nas ofi cinas realizadas duran-
te o projeto. Inspirada na cultura local, 
a coleção tem como 
referência o tradicio-
nal pastel de angu, 
patrimônio imaterial 
de Itabirito.

 Produtores rurais, viveiristas e 
técnicos da Secretaria participaram, 
no início de maio, de curso de forma-
ção em práticas agroecológicas. Os 
participantes receberam orientações 
sobre práticas que proporcionam uma 
produção agroecológica mais nutritiva, 
saudável, sustentável, além de promo-
ver a conservação do meio ambiente. 
 Realizado com apoio da Prefei-
tura e viabilizado por meio do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural 
- Senar-MG, em parceria com o Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Ita-
birito, o curso também contemplou 
ofi cinas de fabricação de adubo agro-
orgânico e biofertilizante utilizado no 
controle de pragas e doenças.

Apoio a produtores rurais

Projeto Mulheres Artesãs

Curso de práticas 
agroecológicas

Distribuição de mudas

“Foi maravilhoso participar e trocar experiências. 
Esse catálogo será ótimo para a ampliação dos 
nossos negócios’’

Sipriana Morais - Artesã

ESCANEIE O 
QR CODE AO 
LADO E ACESSE 
O CATÁLOGO 
MULHERES ARTESÃS

Francisco Miranda dos Santos - Morador

“É a segunda vez que participo dessa distribuição de 
mudas. Esse incentivo é ótimo. Todos aqui da comuni-

dade estão gostando”

 A Prefeitura realizou, em feve-
reiro, a distribuição de mudas frutí-
feras no distrito de São Gonçalo do 
Monte. Mais de 20 propriedades foram 
contempladas com mudas de frutas, 
como acerola, caqui e laranjas dos tipos 
valência, lima, natal, beira-rio e tanjo. 
 A distribuição de mudas produ-
zidas no viveiro municipal é realizada 
de forma contínua em Itabirito.
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      Ampliando o apoio às fa-
mílias de Itabirito, a Prefeitu-
ra implantou um novo Centro 
Municipal de Educação Infan-
til - CMEI. A unidade, no bairro 
Portões, marca uma importan-
te conquista para a comunida-
de, atendendo atualmente 65 

crianças com idades entre 1 e 4 anos.
 Com funcionamento em tempo integral, a nova creche 
disponibilizará alimentação balanceada e material pedagógico 
conforme a faixa etária e habi-
lidades necessárias para o de-
senvolvimento das crianças.
 Fruto de desapropria-
ção, o imóvel conta com am-
pla área verde e espaço físico 
adaptado para trabalhar o de-
senvolvimento motor, social e 
afetivo das crianças.

 Garantindo a qualidade do ensino na re-
tomada das aulas presenciais, Itabirito segue 
investindo na educação. Em fevereiro, a rede 
municipal iniciou a entrega de kits escolares 
para mais de 7 mil estudantes da educação in-
fantil, ensino fundamental e EJA. 

 Os kits, que incluem material escolar e 
produtos de higiene pessoal, são forneci-
dos conforme idade, ano escolar e neces-
sidades educativas.

“Estamos muito felizes em ga-
nhar o material. Foi muito bom, 
porque tínhamos difi culdades 
de comprar. Ajuda muito”

 Em mais um grande investimento em educação e la-
zer, a Prefeitura adquiriu parquinhos infantis a serem ins-
talados nos CMEIs e pré-escolas municipais. 
 As primeiras unidades a receberem os novos parqui-
nhos foram a Escola Municipal Professora Olímpia Mourão 
Malheiros, no Córrego do Bação, e as CMEIs Bem Me Quer, 
no bairro Bela Vista; Anjinho Dourado, no Novo Itabirito; e 
Zilea Zenith Rodrigues Baêta, no Quinta dos Inconfi dentes.

 A Prefeitura, em parce-
ria com a Faber-Castell e com 
a mineradora Vale, realizou 
em fevereiro a 1ª etapa da ca-
pacitação de professores para 
o projeto Trilhas do Saber 
Aprendizagem Criativa. 
 Participam do projeto 
professores do ensino funda-
mental, de 1º a 5º anos, de três 
escolas rurais do município. A 
Escola Municipal Laura Quei-

roz também participou da ca-
pacitação, com professores de 
1º a 3º anos.
 A iniciativa tem como 
objetivo estimular a criati-
vidade e autonomia dos es-
tudantes, além de fornecer 
ferramentas para o processo 
educativo e cognitivo, auxi-
liando na resolução de pro-
blemas por meio de metodo-
logias ativas.

Nova creche no bairro Portões Parquinhos nas escolas

Aprendizagem criativa

 Garantindo a qualidade do ensino na re-
tomada das aulas presenciais, Itabirito segue 
investindo na educação. Em fevereiro, a rede 
municipal iniciou a entrega de kits escolares 
para mais de 7 mil estudantes da educação in-
fantil, ensino fundamental e EJA. 

 Os kits, que incluem material escolar e 
produtos de higiene pessoal, são forneci-
dos conforme idade, ano escolar e neces-

Material escolar gratuito para todos

Dajuda Ferreira do Nascimento 
Mãe de três crianças benefi ciadas

“Estamos muito felizes em ga-
nhar o material. Foi muito bom, 
porque tínhamos difi culdades 
de comprar. Ajuda muito”

Dajuda Ferreira do Nascimento 
Mãe de três crianças benefi ciadas
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 Na retomada da programação depois de dois anos sem 
competições presenciais, Itabirito realizou em abril a etapa 
municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG. As dis-
putas de handebol e futsal masculino reuniram mais de 200 
alunos das redes pública e privada de ensino. 
 A fase municipal dos jogos tem como objetivo selecionar 
as escolas e estudantes-atletas para a etapa microrregional, 
que acontecerá em Ouro Preto.

 A Prefeitura investiu na aquisição de mais de 500 brin-
quedos educativos para as escolas municipais. Os materiais se-
rão utilizados no processo de aprendizagem dos estudantes da 
educação infantil e também dos alunos de 1º a 3º anos do ensi-
no fundamental.
 Foram adquiridos objetos como brinquedos de encaixe, 
bonecos, alfabeto em MDF, jogos de xadrez para os estudantes 
do ensino fundamental, entre outros materiais para estimula-
ção pedagógica.
 A aquisição dos brinquedos e incorporação no processo 
educacional favorece o desenvolvimento de habilidades para 
estimular o raciocínio, a coordenação e a criatividade. 

 A rede municipal de ensino recebeu investimentos 
inéditos. Em abril, a Prefeitura realizou a entrega de note-
books aos professores de escolas municipais.
 Ao todo, serão distribuídos aos profi ssionais 387 equi-
pamentos. Outros 113 serão destinados a projetos da Secreta-
ria de Educação. As novas aquisições agregarão ao processo 
de desenvolvimento das atividades aplicadas aos alunos.

Além dos notebooks, a Prefeitura investiu na aquisição de 4 
mil tablets que serão entregues aos alunos de 3° a 9° anos e 
da EJA das escolas municipais.

Futsal - módulo I: Escola Municipal José Ferreira Bastos 
Futsal - módulo II: Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior 
Handebol - módulo II: Escola Estadual Intendente Câmara

Jogos escolares Brinquedos educativos

Mais tecnologia nas escolas

Tablets para os alunos

Classifi cados para a etapa microrregional:
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 A Prefeitura deu início recentemente aos trabalhos 
de instalação de novas placas de sinalização indicativa e 
manutenção da pintura viária nos principais corredores da 
cidade.
 Na região central, as novas placas de sinalização ver-
tical indicam espaços como hospital, Prefeitura e localida-
des como Centro Histórico, São Gonçalo do Bação, Belo 
Horizonte e bairros.
 Os trabalhos de pintura viária estão percorrendo os 
principais corredores da cidade com sinalização de faixas 
de pedestre, de bordo e eixo, entre outras.

 Desde março, os usuários do transporte coletivo muni-
cipal têm à disposição mais linhas e atendimento à zona rural 
com menores tarifas. Entre as novidades implementadas está a 
redução da tarifa de passagem para R$ 3,00 e novas linhas.
 De segunda a sexta-feira, o transporte passou de 10 para 
18 linhas à disposição da população. Nos domingos e nos feria-
dos, sete linhas operam na área urbana.

Entre as melhorias está a implantação de rotas com destino aos 
distritos de Acuruí e de São Gonçalo do Bação, além das locali-
dades do Córrego do Bação, Saboeiro e do bairro Marzagão. A 
linha com destino a Acuruí também atende ao Bonsucesso.

 Para garantir a melhoria 
das condições de trabalho nas 
operações de resgate e salva-
mento, a Brigada Municipal 
recebeu novos equipamentos.
 Entre as aquisições 
estão roupas de combate a 
incêndio de uso individual e 
tesoura hidráulica utilizada 
para corte de barras e de cortinas metálicas em operações de 
resgate de vítimas.
 A Brigada também recebeu equipamentos como rolda-
nas para trabalho em altura, mangueiras para combate a in-
cêndios urbanos e bolsas para condicionamento de materiais 
diversos para busca.

Transporte coletivo:
mais linhas e tarifa reduzida

Brigada Municipal recebe 
novos equipamentosMelhorias na

sinalização viária

Atendimento nos distritos

Certifi cados aos brigadistas municipais

diversos para busca.

“Os brigadistas de Itabirito são dedicados em sua atuação e me-
recedores de todo o nosso carinho e respeito”
“Os brigadistas de Itabirito são dedicados em sua atuação e me-
recedores de todo o nosso carinho e respeito”

Stella Vieira - Comandante do 1° Batalhão de Bombeiros Militar de MG

Os brigadistas municipais receberam, em março, certifi cados pela con-
fi rmação do credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais. Também foram contemplados parceiros que contribuem para 
o aprimoramento do trabalho da Brigada Municipal.
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 Como forma de dis-
cutir boas práticas na ges-
tão de resíduos, Itabirito 
participou em março da 1ª 
Conferência Internacio-
nal de Resíduos Sólidos. O 
evento aconteceu em Re-
cife e reuniu 140 palestran-
tes de mais de 17 países.
 A Conferência con-
tou com a participação da 
comunidade acadêmica e 
científi ca, além de profi s-
sionais que atuam na área 
de resíduos sólidos em todo 
o Brasil e mundo afora.

 Reafi rmando o com-
promisso com a gestão am-
biental, Itabirito realizou em 
fevereiro o Simpósio Rio Ita-
birito Vivo.
 O Simpósio discutiu 
novas práticas de gestão de 
qualidade das águas da bacia 
e o desenvolvimento de al-
ternativas visando minimizar 
os impactos e a ocorrência de 
enchentes como a que afetou 
o município neste ano.

A mesa redonda reu-
niu a secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Marília 
Melo; o doutor em Enge-
nharia Civil, Mário Cicareli; o 
conselheiro da Brandt Meio 
Ambiente, Wilfred Brandt; 
a doutora em  Sciences et 
Techniques de l’Environne-
ment, Talita Fernanda Silva; 
e Mário Mantovani, da SOS 
Mata Atlântica.

 Com o objetivo de garantir a qua-
lidade da coleta seletiva em Itabirito, a 
Prefeitura fi rmou termo de cooperação 
com a Ascito para cessão de um cami-
nhão 0 km à associação de catadores de 
materiais recicláveis.
 A Ascito foi fortemente impactada 
pelas intensas chuvas ocorridas no início 
deste ano. A associação teve um de seus 
caminhões, utilizado nos trabalhos de 
coleta seletiva, gravemente danifi cado.
 Atualmente, a coleta seletiva é 
uma importante fonte de renda para cer-
ca de 40 famílias de Itabirito.

 A Prefeitura de Itabirito, 
em parceria com a Prefeitura 
de Ouro Preto e com a mine-
radora Ferro Puro, concluiu 
em fevereiro o lançamento 
do Projeto Recicle tudo, Reci-
cla todos.
 A ação teve como obje-
tivo a implantação de ecopon-

tos destinados ao descarte e 
recolhimento de resíduos reci-
cláveis. Foram contemplados o 
distrito de Acuruí e as regiões 
de Bonsucesso e Capanema.
 O evento ainda con-
templou atividades como drive 
thru de conscientização sobre 
a coleta seletiva e distribuição 

de cartilhas educativas sobre 
os ecopontos.

Boas práticas na 
gestão de resíduos 

sólidos

Novo caminhão para a coleta seletiva

Ecopontos: novos pontos
para descarte de recicláveis

 A Prefeitura rece-
beu em maio a doação de 
quatro coletores de lâm-
padas, pilhas e baterias. 
A ação foi realizada pela 
empresa Agile Minerals.
 O primeiro eco-
ponto será disponibiliza-
do no Parque Ecológico. 
A previsão é de que, até o 
fi m de 2022, outros cinco 
ecopontos sejam instala-
dos no município, em áre-
as urbanas e rurais.

Proteção 
ambiental
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Arte, cultura, diversão. O mês de abril foi marcado 
por uma programação especial proporcionada pelo 
projeto Cinema na Cidade. O Complexo Turístico da 
Estação foi palco de apresentações musicais, de cir-
co, show de mágica e exibição de fi lmes de curta e 
longa-metragem. A programação do evento agradou 
ao público das mais diversas idades.

 A grande fi nal do 2º Festival da Música de Itabirito, realiza-
da no último sábado, dia 21 de maio, no Complexo Turís-
tico da Estação, distribuiu R$ 50 mil em prêmios. O can-
tor Wilson Sideral fez o show de encerramento do Festival. 
 As 20 canções fi nalistas do Festival foram divulgadas 
em abril. Dez das selecionadas são de autoria de artistas ita-
biritenses e concorreram, além dos três primeiros lugares, 
a premiações exclusivas. Além de artistas de Minas Ge-
rais, foram classifi cados para a grande fi nal representan-
tes dos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As 
20 canções selecionadas foram premiadas com R$ 1 mil.

A melhor canção foi premiada com R$ 8 mil, enquanto 
2º e 3º lugares receberam, respectivamente, R$ 6 mil 
e R$ 4 mil. Melhor letra de Itabirito, melhor arranjo de 
Itabirito e melhor performance vocal de Itabirito foram pre-
miados com R$ 4 mil cada.

Cinema na Cidade

R$ 50 mil em prêmios e 
show de Wilson Sideral

“A cidade precisa de eventos como esse, 
que reúnem toda a família. É bom poder 
voltar à Praça e rever pessoas, se divertir”

“Achei muito legal. Foi muito bom, deu 
para divertir bastante e ver muita gente”

Lívia Gonçalves Reis - sete anosEvânio Lopes de Sousa - Aposentado

Mais premiações
SAIBA MAIS
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 Com o propósito de incentivar o contato com a nature-
za e a economia criativa por meio do ecoturismo, a Prefeitura 
realizou nos meses de março e maio as primeiras edições do 
projeto Caminhadas na Natureza. Moradores e turistas partici-
param dos eventos, que ocorreram, respectivamente, na região 
da Serra do Catana e no distrito de São Gonçalo do Bação.
 Produtores da agricultura familiar marcaram presença, 
comercializando produtos como mel, favos de mel, própolis, 
pimentas, café moído e quitandas caseiras.

O projeto Conhecendo Itabirito reuniu em março 
mais de 500 alunos do 3° ano do ensino fundamental das 
escolas municipais em visitas guiadas pelo Centro Histórico.
 O programa promove educação patrimonial por 
meio de conhecimento turístico-pedagógico ao percorrer 
a Itabirito de ontem sob olhares e tradições do Centro His-
tórico e a Itabirito de hoje, por meio de suas praças, par-
ques e monumentos.

 O Ministério do Turismo, por meio do Programa de 
Regionalização do Turismo, certifi cou o município de Ita-
birito como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro. A 
documentação e comprovação sobre o potencial turístico 
de Itabirito foi ratifi cada junto à Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo no fi m de abril.
 O novo Mapa do Turismo Brasileiro é um instru-
mento que reúne municípios que adotam o turismo como 
estratégia de desenvolvimento, identifi ca necessidades de 
investimentos e ações para promoção do setor em cada re-
gião turística do país com destinação de recursos do Mi-
nistério do Turismo. Abril também foi o mês de retomada do projeto Domingo é Dia 

de Banda depois de  dois anos de paralisação das atividades 
devido à pandemia da Covid-19. Durante a primeira edição de 
2022, a Corporação Musical Santa Cecília, de Itabirito, recebeu 
a Sociedade Musical Carlos Gomes, de Belo Horizonte. O pú-
blico curtiu clássicos da música brasileira e internacional, no 
Complexo Turístico da Estação.

Caminhadas na Natureza Conhecendo Itabirito

Domingo é Dia de Banda

investimentos e ações para promoção do setor em cada re-
gião turística do país com destinação de recursos do Mi-
nistério do Turismo.

Itabirito no mapa
do turismo brasileiro

“É muito importante prestigiar as bandas de 
Itabirito, valorizar nossa cultura. Temos duas 
bandas que estão entre as melhores de Minas 
Gerais. A Prefeitura está de parabéns”
Ivacy Simões - Um dos idealizadores do projeto

“O Projeto Conhecendo Itabirito é de suma 
importância para as novas gerações. Conhe-
cer o passado nos possibilita entender o nos-
so presente e projetar o futuro”.

Eliege Delabrida  - Professora
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