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Olá, amigos e amigas de Itabirito!

Nossa terra completou 99 anos, no último dia 7 de setem-
bro, com vários motivos para comemorar. Além de avançar 
a reconstrução, com obras e intervenções nos quatro cantos 
da cidade, incluindo a limpeza do Rio Itabirito e do Córrego 
da Carioca, a Prefeitura realizou diversas ações importantes 
em prol da população.

Depois de quase três anos, retomamos a Semana de De-
senvolvimento Econômico, iniciativa que gera diversas opor-
tunidades de negócios e de networking para os empreende-
dores locais, além de sediar eventos que proporcionaram o 
diálogo de Itabirito com vários municípios da região.

Ainda realizamos o Festival Gastronômico, que foi suces-
so de público e de movimentação para o segmento, afi rman-
do a diversifi cação da nossa economia. A edição foi coroada 
com um marcante encerramento, no Complexo Turístico da 
Estação, que também recebeu, em agosto, a Feira do Livro.

Na área da segurança, a Prefeitura deu início à implan-
tação do sistema Olho Vivo, garantindo maior tranquilidade 
a toda a população por meio do uso de tecnologia. Outras 
importantes inovações são o parcelamento web e o alvará 
online, que representam maior agilidade e comodidade no 
acesso aos serviços públicos.

Enfi m, Itabirito está cada vez mais se modernizando, 
rumo ao centenário, sempre pensando na população. Nosso 
compromisso, que fazemos questão de reafi rmar, é assegu-
rar maior qualidade de vida, com saúde, educação e serviços 
de qualidade, a todos os itabiritenses.

Um grande abraço!
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Orlando Caldeira Elio da MataOrlando Caldeira

EXPEDIENTE
Prefeito: Orlando Caldeira
Vice-prefeito: Elio da Mata
Secretária de Comunicação: Bianca Gallo
Diretor de Jornalismo: Vinícius Dias
Redação: Alisson Cruz, Cristiana Teixeira,
Natasha Natividade e Paulo Souza
Diagramação: Luiz Fernando da Costa
Fotos: Acervo da Secretaria de Comunicação
Tiragem: 15 mil exemplares
Impressão: Sempre Editora

Itabirito sediou, no dia 26 de agosto, a 252ª assembleia ordinária 
da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraope-
ba - Amalpa. O evento foi marcado pelo retorno de Itabirito à As-
sociação. O encontro foi realizado na 16ª Semana de Desenvol-
vimento Econômico e reuniu autoridades locais e prefeitos dos 
municípios que integram a Amalpa.

Desenvolvimento
econômico

Confi rmando o compromisso de dia-
logar com a população, a Prefeitura 
realizou em julho reunião com mora-
dores do bairro Santa Rita. O encontro 
contou com a participação de repre-
sentantes dos poderes Executivo e Le-
gislativo. A Administração apresentou 
as melhorias realizadas no bairro e 
teve a oportunidade de escutar as de-
mandas dos moradores.

Diálogo
com a população
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Após três meses de 
diálogo com o De-
partamento Nacional 
de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT, a 
Prefeitura conquistou 
em julho a autorização 
para implantação de 
quebra-molas no trevo 
do Country. Os reduto-
res de velocidade estão 
sendo implantados nas 
proximidades do km 53 
da BR-356.

Trevo do Country

A Prefeitura recebeu em julho a equipe da Confederação Nacio-
nal dos Municípios – CNM, por meio do projeto InovaJuntos, 
para apresentação de resultados do diagnóstico vocacional par-
ticipativo realizado no município. A partir do diagnóstico foram 
identifi cadas as potencialidades e os desafi os de Itabirito.

Visando à segurança e à qualidade de vida da população, a 
Prefeitura realizará a desapropriação de sete imóveis situados 
na Rua Guajajaras, no bairro Pedra Azul. O terreno apresen-
tou instabilidade após as fortes chuvas que atingiram Itabirito 

em janeiro e, segundo laudos 
técnicos, oferece graves riscos 
aos moradores.

Após estudos técnicos deta-
lhados, a Prefeitura optou pela 
desapropriação dos imóveis, 
garantindo às famílias condi-
ções de buscar um local seguro 
para morar por meio da indeni-
zação a ser paga aos afetados.

Potencialidades
e desafi os de Itabirito

Segurança e bem-estar

sendo implantados nas 
proximidades do km 53 
da BR-356.

Itabirito se classifi cou em 
1° lugar geral ao atender e 
comprovar os 70 critérios 
estipulados pelo projeto Ino-
vaJuntos, fi cando à frente de 
mais de 64 municípios que 
também se candidataram, 
incluindo grandes cidades 
e capitais, como Contagem, 
em Minas Gerais, e Belém, 
no Pará, respectivamente.

SAIBA MAIS

Veja mais:
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Intensifi cando os trabalhos de limpeza urbana por toda a cidade, a 
Prefeitura segue realizando a manutenção das ruas e praças de Ita-
birito. Os serviços contemplam roçada, capina, varrição, pin-
tura de muros e calçadas na região central, além de mutirões 
de limpeza urbana nos bairros.

Investindo no planejamento urbano, a Prefeitura deu início 
em julho à instalação da Rede de Referência Cadastral Municipal 
- RRCM. A ação ocorre em parceria com o Grupo de Engenharia 
para Gestão Territorial, da Universidade Federal de Viçosa. O ob-
jetivo é a implementação de uma rede de apoio básico no âmbito 
municipal para todos os levantamentos destinados a projetos, 
cadastros ou implantação de obras.

Itabirito limpa e bem cuidada

Rede de Referência Cadastral Municipal

de limpeza urbana nos bairros.

A RRCM visa desenvolver os planos setoriais, atualizar as 
plantas cadastrais, o georreferenciamento dos serviços to-
pográfi cos de demarcação, os parcelamentos, zoneamen-
tos e urbanização, além de subsidiar anteprojetos e proje-
tos de engenharia.

SAIBA MAIS
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A Prefeitura realizou em agos-
to, em parceria com a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG, a Tenda da Saúde. 
Durante o evento, no Comple-
xo Turístico da Estação, foram 
realizados mais de 370 atendi-
mentos e exames, como teste 
de glicemia, aferição de pres-
são arterial, testes rápidos de 
HIV, hepatite e sífi lis, além de e orientações de promoção à saúde.

As obras na UPA Celso Matos Silva 
estão a todo vapor. Visando ao con-
forto, comodidade e bem-estar dos 
usuários e servidores que atuam no 
local, a Prefeitura investe na corre-
ção do piso de salas, manutenção 
das redes elétrica e hidráulica, pin-
tura externa e interna, impermea-
bilização do telhado, revitalização 
do piso intertravado no entorno do 
prédio e adequações para amplia-
ção  da acessibilidade.

Melhorias 
na UPA

A Prefeitura implantou no município 
o sistema de agendamento online de 
consultas odontológicas nas Unidades 
Básicas de Saúde. O Dia D Virtual é uma 
inovação no agendamento de consul-
tas para garantir maior agilidade e co-
modidade à população.

A Prefeitura realiza ações constantes de conscientização e orien-
tações de combate à dengue para os mais diversos públicos. As 
equipes da Vigilância Ambiental apresentam instruções para evi-
tar a proliferação do vírus e diminuir a incidência de criadouros 
no município. A limpeza de quintais, o uso de técnicas que evi-
tem o acúmulo de água em possíveis criadouros do mosquito Ae-
des aegypti e outras informações são reforçadas durante as ações.

Inovação nas
consultas odontológicas

Vacinação contra a Covid-19

Tenda da Saúde

Combate à dengue

“A marcação online foi muito boa. Não é 
mais necessário enfrentar fi las. Esse novo 
formato é muito mais prático”.

Valéria de Souza Braga - 45 anos

1ª DOSE
46.862 35.960 12.993

4.500

3.122

45.693

149.130 DOSES

2ª DOSE 3ª DOSE 4ª DOSE DOSE PEDIÁTRICA

1ª DOSE

DADOS ATUALIZADOS ATÉ

15/09/2022

APLICADAS NO MUNICÍPIO

e DOSE ÚNICA

2ª DOSE
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 Com o objetivo de incentivar o pagamento de 
tributos, a Prefeitura realiza a campanha IPTU Pre-
miado a fi m de contemplar contribuintes adimplen-
tes. O sorteio, que acontecerá no dia 4 dezembro, 
premiará o vencedor com um automóvel 0km e terá 
o resultado vinculado à Loteria Federal.

Estarão aptos a participar do sorteio os contri-
buintes adimplentes com o IPTU nos últimos cinco 
anos e que tenham quitado o IPTU 2022 até 31 de 
outubro. Para concorrer ao prêmio, os contribuintes 
aptos deverão realizar cadastro em prazo específi co a 
ser informado posteriormente.

Com a proposta de assegurar aos cidadãos itabiritenses maior 
praticidade para a quitação de dívidas, a Prefeitura instituiu o 
parcelamento de débitos online. A iniciativa visa facilitar para o 
contribuinte a negociação e parcelamento, de forma remota, de 
tributos municipais em atraso. 

A Prefeitura, em parceria com o Sebrae Minas, realizou em agos-
to o lançamento do Programa de Desenvolvimento Empresarial - 
PDE. 75 empresas e 30 artesãos receberão, ao longo do programa, 
orientações sobre modelagem 
de negócios, marketing e fi -
nanças visando à adoção das 
melhores práticas de gestão 
e ao planejamento de estra-
tégias para atingir resultados 
positivos para seus negócios. 

A fi m de assegurar maior agilidade e efi cácia à gestão de re-
cursos públicos, a Prefeitura realizou em junho a primei-

ra edição do Café com 
Contadores. O evento, 
realizado em parceria 
com a Sigma Tecnolo-
gia, reuniu servidores 
da Secretaria de Fazen-
da e representantes do 
segmento de contabili-
dade do município.

Parcelamento
online de tributos

Programa de
Desenvolvimento Empresarial
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A fi m de garantir maior conforto e se-
gurança aos frequentadores do Merca-
do Municipal, a Prefeitura deu início 
em julho às obras de revitalização do 
local. O Mercado receberá interven-
ções no prédio, afetado pela enchente 
do início deste ano, além da regulari-
zação dos sistemas de energia e água 
para os permissionários e licencia-
mento junto ao Corpo de Bombeiros.

Incentivando o empreendedorismo a partir da juventude, a Prefeitura realizou em agos-
to o lançamento do projeto Trilha Empreendedora para estudantes da Escola Municipal 
Manoel Salvador de Oliveira. Com duração de 16 meses, o projeto vai acompanhar mais 
de 110 alunos de 8º a 9º anos com o objetivo de incentivar a cultura do empreendedo-
rismo, o espírito de iniciativa, cooperação e criatividade.

Em parceria com o Senai, a Prefeitura 
realizou em agosto um curso de noções de 
panifi cação. As aulas foram ministradas na 
unidade móvel do Senai. Os participantes 
aprenderam a fazer diversos tipos de pães.

O curso, com duração de 20 dias, con-
templou 75 horas de aulas teóricas e práti-
cas com o objetivo de apresentar os princí-
pios básicos da panifi cação, capacitando os 
participantes para o mercado de trabalho.

Com o propósito de ampliar as dis-
cussões sobre o mercado de trabalho, 
Itabirito sediou, no dia 23 de agosto, o 
Encontro Regional de Secretários de 
Desenvolvimento.

Durante o evento, foi apresentada 
a estrutura de desenvolvimento eco-
nômico de Itabirito, contemplando 
órgãos como a Sala Mineira do Em-
preendedor, SINE e PAV, além dos pro-
jetos Trilha Empreendedora, Sala Mi-
neira Delas, entre outros.

Revitalização do 
Mercado Municipal

Trilha Empreendedora

Curso de panifi cação

Encontro de 
Secretários de 

Desenvolvimento



16ª SEMANA DE
DESENVOLVIMENTO

DE ITABIRITO
ECONÔMICO

A Prefeitura promoveu, entre os dias 23 e 26 de agosto, a 16ª 
Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. O evento, 
que tem gestão da Adesiap, recebeu mais de 11,8 mil visitantes. 
A tradicional Feira reuniu mais de 120 stands.

A programação contemplou cursos, palestras, workshops, 
apresentação de artes marciais, exposição Super Games e 
apresentações musicais.

A carreta-co-
zinha do Senac 

Minas ofereceu, 
ao longo dos quatro 

dias, ofi cinas culiná-
rias de roscas e pães, sa-

ladas, comida de boteco e 
hambúrguer artesanal.

Durante os quatro dias, o 
público teve uma amostra 
dos serviços ofertados em 
Itabirito e região por meio 
dos expositores da indústria, 
comércio e serviços. A 16ª 
Semana de Desenvolvimen-
to Econômico contou com 
as parcerias de Sesc, Senac, 
Sebrae, Fecomércio, CDL, 
Sincovita e ACE.

Inovação e bons negócios

Feira em números:

Mais de 
120 stands

Mais de 
11,8 mil 

visitantes

Cerca de 1,2 
mil pessoas 
capacitadas

75 horas de 
capacitação

Ofi cinas culinárias

Aprovação 
dos visitantes

Willian Santos
Visitante

Jennefer Campolina
Turista de Pedro Leopoldo

Layla de Oliveira
 Participante da ofi cina de culinária

“É a oportunidade de ver novos 
empreendedores, além de ser uma 
vitrine para Itabirito demonstrar 
seu potencial econômico”

“É um evento importante para 
Itabirito, além de apresentar ao 
público o que os diversos seg-
mentos têm a oferecer”

“Gosto de participar das ofi ci-
nas em todas as edições. Acho 
muito positivo aprender novas 
técnicas”

A carreta-co-
zinha do Senac 

Minas ofereceu, 
ao longo dos quatro 

dias, ofi cinas culiná-
rias de roscas e pães, sa-

ladas, comida de boteco e 

Veja mais
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A fi m de proporcionar um trânsito mais seguro e organi-
zado para a população, a Prefeitura realizou em agosto a ma-
nutenção e atualização da pintura viária nos bairros Santa 
Efi gênia, Gutierrez (foto)e Padre Eustáquio.

As intervenções contemplaram pintura dos eixos e bor-
do da pista, além de faixas de pedestre e quebra-molas. Em 
frente à Escola Municipal Natália Donada Melillo, no Santa 
Efi gênia, foi implantada uma faixa elevada de pedestres.

A Prefeitura inaugurou em julho, na sede da Secretaria de 
Segurança e Trânsito, o Centro de Operações do Programa Olho 
Vivo. O Centro visa à coordenação das câmeras de vigilância ins-
taladas no município, possibilitando o monitoramento dos siste-
mas de Defesa Civil e do transporte coletivo.

A Prefeitura realizou no dia 2 
de setembro, na sede da Guar-
da Civil Municipal, a entrega 
de certifi cados para a primeira 
turma do curso de patrulha-
mento tático motorizado espe-
cializado – ROMU. Os 15 agen-
tes certifi cados participaram 
de formação prática e teórica 
com carga horária de 60 horas.

A Defesa Civil Municipal deu início em agosto a uma série de reuniões com 
representantes das forças de segurança, poderes Legislativo e Executivo e do 
Saae para apresentação da versão inicial da revisão do plano de contingência 
municipal visando à prevenção e à atuação assertiva em caso de enchentes.

O plano prevê a atuação integrada das forças de segurança e das Secre-
tarias com a fi nalidade de garantir ações como acolhimento da população 
das áreas de risco e defi nição de rotas alternativas para manutenção de ser-
viços essenciais.

Segurança garantida em tempo real

Guarda Civil Municipal 
qualifi cada Sinalização revitalizada

Prevenção contra enchentes

O Olho Vivo vai integrar 20 câmeras de monitoramento com 
capacidade de visualização e nitidez a mais de 200 metros de 
distância, garantindo maior tranquilidade para a população 
e maior efi ciência ao trabalho dos agentes de segurança.

SAIBA MAIS
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A Prefeitura está realizando, desde julho, obras para cons-
trução de muros de contenção na modalidade gabião. As in-
tervenções, em razão das fortes chuvas do início deste ano, já 
foram concluídas na Praça dos Imigrantes, no Centro, e irão 
contemplar mais de 25 pontos por toda a cidade.

Rua Dr. Francisco José de Carvalho (São José)

Rua Engenheiro Simão Lacerda (Padre Eustáquio)

Rua Estrada do Contorno (Meu Sítio)

Atrás da sede da Apae, às margens do Rio Itabirito (Praia)

Reconstrução:
muros de contenção

Obras em andamento

Foram iniciadas em agosto as obras da segunda etapa da Ave-
nida José Farid Rahme, em trecho de mais de 2 km, das proximi-
dades do Complexo Turístico da Estação ao acesso II.

Realizada em duas frentes de trabalho – uma na região do 
bairro Dona Lila e outra partindo do Centro –, as obras contem-
plam a pavimentação por meio de paralelepípedos em toda a ex-
tensão do Complexo Turís-
tico da Estação, mantendo 
os trilhos da antiga ferrovia 
aparentes a fi m de garantir 
a preservação da história da 
cidade, e de asfalto no res-
tante do trecho. Também 
serão realizadas drenagem, 
rede de esgoto e água.

A Prefeitura inaugurou em agosto o novo trevo para o bairro São 
José. A obra contemplou abertura de entroncamento na via, cons-
trução de muro de contenção, meio-fi o e pavimentação do tre-
cho. O trevo é mais uma opção para a região, garantindo maior 
comodidade aos usuários, além de maior fl uidez no trânsito.

O trabalho de manutenção 
das estradas rurais está a 
todo vapor a fi m de garan-
tir maior conforto aos mo-
toristas que trafegam pe-
las vias. Localidades como 
Serra da Jaguara, Retiro do 
Lago, Grota da Mina, Sa-
boeiro e Ribeirão do Eixo 
foram contempladas com 
melhorias na primeira quinzena de setembro.

2ª etapa da Avenida
José Farid Rahme

Novo trevo para o São José

Estradas rurais
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A Prefeitura entregou em agosto as obras de reconstrução da 
ponte na Rua Guiomar Novaes, ligando o bairro Novo Itabirito ao 
São José. A intervenção foi necessária depois de a ponte ter sido 
afetada pelas fortes chuvas do início deste ano.

O local recebeu estrutura em concreto, guarda-corpo e dre-
nagem. Também foram realizadas intervenções como tapa-bura-
co e pintura de meio-fi o na rua.

A Prefeitura realizou obras de melhorias na área em pro-
cesso de regularização fundiária na região da Cohab. Após as 
intervenções na infraestrutura de água e de esgoto por parte 
do Saae, o espaço recebeu pavimentação com piso intertra-
vado, instalação de meio-fi o e passeios.

Nova ponte
no Novo Itabirito

Obras na Cohab

A Prefeitura realizou em agosto obras de pavimentação 
em Acuruí a fi m de proporcionar maior conforto aos mora-
dores e turistas que frequentam o distrito.

As intervenções contemplaram trechos das ruas do Beco, 
do Rosário e Ponte Nova, além da via alternativa recém-im-
plantada. Os trabalhos incluíram instalação de meio-fi o e 
execução de drenagem.

Foram entregues em julho as intervenções na Rua Francisco Men-
danha, no bairro Santo Antônio. As obras incluíram abertura e pa-
vimentação de trecho, execução do muro de arrimo, construção 
de escada e instalação de corrimão, além de plantio de grama, 
pintura de sinalização viária e instalação de placas verticais.

Pavimentação
em Acuruí

Sonho realizado
no Santo Antônio
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Em comemoração ao bicen-
tenário da Independência do 
Brasil e aos 99 anos de eman-
cipação político-administrativa 
de Itabirito, a Prefeitura realizou 
o tradicional Desfi le Cívico no 
dia 7 de setembro. O evento vol-
tou ao calendário ofi cial depois 
de dois anos suspenso em razão 
da pandemia da Covid-19.

Milhares de pessoas pres-
tigiaram o Desfi le, que teve 
a participação de mais de 40 
entidades, como a Guarda Ci-
vil Municipal, Brigada Muni-
cipal, Polícia Militar, escolas 
municipais e privadas, CMEIs, 
entidades da sociedade civil e 
moto clubes. As atividades fo-
ram encerradas com o desfi le 
de carros antigos.

Desfi le Cívico: 99 anos de Itabirito

“O evento lembra a importância do 
dia 7 de setembro, que tem signifi -
cado especial para nossa Itabirito”.

“Foi lindo ver todos desfi lando e 
comemorando a Independência 
do Brasil e o aniversário da cidade”.

“Itabirito comemorando 99 anos em 
grande estilo. É muito bom voltar a 
ter esse desfi le. Parabéns a todos”.

“Achei o desfi le muito organizado. 
Agora é aguardar para celebrar o 
centenário em 2023’’.

Elaine Teixeira
Bairro Santa Efi gênia

Daniel Correia
Santa Luzia (MG)

Maura Terezinha do Prado
Bairro Nossa Senhora de Fátima

João Miguel Gurgel
Bairro Monte Sinai

Veja mais:
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A gastronomia itabiritense 
foi celebrada nos dias 10 e 11 de 
setembro com a Grande Final 
do Festival Gastronômico. Du-
rante o evento, o público teve 
a oportunidade de saborear os 
pratos dos bares e restaurantes 
participantes, curtir uma boa 
música e aprender sobre culinária por meio da cozinha show, que 
reuniu renomados chefs ao redor do fogão à lenha montado no 
Complexo Turístico da Estação.

Os chefs apresentaram pratos 
para os mais variados gostos, desde 
a tradicional galinhada até a sofi s-
ticação da polenta ao requeijão de 
raspa com ragu de linguiça caipira 
e do tartar de beterraba. A progra-
mação musical contemplou oito 
shows: do pop de Chico Chico ao 
clássico The Beatles, apresentado 
pela Orquestra Ouro Preto.

O Festival distribuiu R$ 24 mil em premiações nesta edição.
Confi ra os vencedores:

“Muito legal estar em Itabirito. Foi um prazer. O Festival Gas-
tronômico movimenta a cidade”.

“Temos uma forte ligação com Itabirito. Estar aqui é sempre 
muito legal e o calor do público é especial”.

“Festival extremamente bonito, bem organizado e tive o privi-
legio de cozinhar em fogão à lenha em praça pública”.

“Já estive em vá-
rias cidades, ca-
pitais. É a primei-
ra vez que vejo 
um projeto tão 
organizado, tão 
grandioso”.

“Evento bacana, 
bem organiza-
do e com ótimos 
shows. Provei os 
pratos e achei ex-
celentes”.

Chico Chico - Cantor e compositor

Rodrigo Toffolo - Maestro da Orquestra Ouro Preto

Felipe Rameh - Chef de cozinha

Creditos (imagens): Victor Schwaner

Leonardo Gomes 
Guarapari (ES)

Laís Moraes
Bairro Lourdes

A gastronomia itabiritense 
foi celebrada nos dias 10 e 11 de 
setembro com a Grande Final 
do Festival Gastronômico. Du-
rante o evento, o público teve 
a oportunidade de saborear os 
pratos dos bares e restaurantes 
participantes, curtir uma boa 

PREMIAÇÃO RECORDE

Bar e Restaurante Tia Dora

Empório 77 Bistrô

Ogarete

1° LUGAR - R$10 mil

2° LUGAR - R$8 mil

3° LUGAR - R$6 mil

COMIDA, 
ARTE, 
INCLUSÃO E 
RESISTÊNCIA
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A Prefeitura realizou em agosto 
duas edições do programa Ca-
minhadas na Natureza, entre 
elas a primeira edição noturna 
da temporada de 2022. Mora-
dores e turistas participaram 
dos eventos, que percorreram 

o trecho da Estrada Real que corta Itabirito, conhecido como Sa-
barabuçu, e o Circuito Ana de Sá, localizado entre os distritos de 
São Gonçalo do Monte e de Acuruí. Os percursos reuniram cerca 
de 280 caminhantes, que desfrutaram das belezas naturais das 
trilhas e aprenderam sobre o contexto histórico da região. 

Leitura, arte, cultura. A 
Prefeitura realizou em agosto, 
no Complexo Turístico da Es-
tação, a 16ª Feira do Livro. O 
evento, que teve a juventude 
como tema, se tornou vitrine 
para a cultura local. 

Durante os cinco dias, fo-
ram discutidos assuntos atuais 
por meio de contação de his-
tórias, peças teatrais e shows 
musicais. Oito livros foram lan-
çados, com direito a bate-papo 
com os autores.

Estudantes, adultos e ido-
sos se encantaram com a Fei-
ra, que contou com projetos 
viabilizados pela Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, como 
o clipe Urumcuzar, do Bloco 
Urucum, e o curta-metragem 
Flor de Mim, ambos lançados 
durante o evento.

A Prefeitura deu início em julho às obras de revitalização 
do Alto do Cristo. As melhorias avançam e têm previsão de 
conclusão ainda neste ano. Será realizada a reforma de ba-
nheiros, guarita e do prédio de apoio. A madeira dos decks 
será substituída para garantir maior conforto e segurança a 
turistas e itabiritenses.

Todo o espaço, além do monumento do Cristo, também 
receberá nova pintura, proporcionando um ambiente ainda 
mais agradável e receptivo. O local está interditado para visi-
tantes até o término das obras.

16ª Feira do Livro

Revitalização
do Alto do Cristo

Caminhadas na Natureza

Itabirito está entre os 12 
municípios mineiros me-
lhor pontuados no ranking 
do programa ICMS Cul-
tural do Estado. A cidade 
alcançou índice de 28,56 
na pontuação total para o 
exercício de 2023 entre os 
853 municípios mineiros. 
A classificação assegura a 
Itabirito a continuidade 
dos repasses de recursos 
para o Fundo Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Cultural - FUMPAC.

ICMS cultural

A Orquestra Filarmônica de 
Minas Gerais emocionou o pú-
blico em Itabirito, em agosto, 
com a apresentação que fe-
chou a turnê estadual do gru-
po. O concerto, apoiado pela 
Prefeitura e patrocinado pela 
Gerdau, ocorreu no Complexo 
Turístico da Estação sob re-
gência do maestro José Soares.

Filarmônica em Itabirito
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A Prefeitura realizou em agosto rodas de conversa e uma 
ação no conjunto habitacional Morada Viva, no bairro Gutier-
rez, sobre conscientização e combate à violência doméstica 
contra a mulher.

A ação também teve como objetivo 
a divulgação dos serviços especializa-
dos da rede municipal de acolhimento 
e atendimento, bem como dos meios 
para realização de denúncias e le-
vantamento de dados acerca do ín-
dice de violência doméstica contra 
mulheres em Itabirito.

Itabirito sediou em agosto o 4° Fórum Regional de Desen-
volvimento Social. Participaram do encontro autoridades locais 
e representantes dos municípios de Mariana, Ouro Preto, Catas 
Altas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Barão de 
Cocais e Santa Bárbara.

Criado em 2021, o Fórum tem como objetivo promover a arti-
culação dos municípios que o integram e têm em comum a atu-
ação de indústrias mineradoras.

Agosto Lilás

 “É um bom evento. Em um dia atípico, um 
domingo, vir participar é muito bom. A fa-
mília toda adorou”.

Thiago Gomes - 36 anos, morador do São José

A Prefeitura realizou, no 
dia 4 de setembro, a 1ª Ação 
Social do  CRAS  Maria  Loura. 
Diversos serviços foram ofer-
tados, entre eles a intermedia-
ção de mão de obra e ingresso 
na carteira de trabalho digital 
por meio da unidade itineran-
te do Sine, orientações sobre 
saúde bucal, dengue, animais 
sinantrópicos, água potável e 
multivacinação.

As atividades, realizadas em 
parceria com as demais Secre-
tarias, contemplaram crianças 
e adultos. Apresentações lo-
cais, como a Fanfarra da Paz, 
foram atrações à parte, além 
de ofi cinas, gincana, aulão de 
ritmos e teatro de fantoches.

Ação Social do Cras

A ação também teve como objetivo 
a divulgação dos serviços especializa-
dos da rede municipal de acolhimento 
e atendimento, bem como dos meios 
para realização de denúncias e le-
vantamento de dados acerca do ín-
dice de violência doméstica contra 
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Com o objetivo de discutir 
a educação inclusiva, a Prefei-
tura realizou, entre os dias 24 
e 27 de agosto, a 1ª Semana 
Municipal da Pessoa com De-
ficiência Intelectual e Múltipla, 
reunindo cerca de 1,4 mil par-
ticipantes,  entre educadores e 
pais de alunos.

O evento, que integrou a 
programação da 16ª Semana 
do Desenvolvimento Econô-
mico, contou com palestras so-
bre neuroalfabetização, aspec-
tos sensoriais e estratégias de 
manejo de comportamentos, 
entre outros assuntos relacio-
nados à educação inclusiva.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL E MÚLTIPLA

I  S E M A N A  M U N I C I P A L  D A

Estudantes das escolas municipais de Itabirito conquistaram 
medalhas em razão da participação na 15ª e 16ª etapas da Olim-
píada Brasileira de Matemática 
- OBM. A cerimônia de entrega 
foi realizada em junho. Alunos 
de escolas estaduais e do Insti-
tuto Federal de Minas Gerais - 
IFMG Itabirito também foram 
premiados com medalhas de 
ouro, prata e bronze.

Estudantes premiados

Cumprindo o compromisso de investir na rede de ensino, a Pre-
feitura realizou em julho a entrega de tablets para estudantes das 
escolas municipais. Foram entregues quatro mil tablets aos alu-
nos de 4° a 9° anos e da EJA com o objetivo de garantir o acesso a 
tecnologias educativas, além de materiais de apoio pedagógico.

Tecnologia a
serviço da educação
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Escolas municipais de Ita-
birito se destacaram no 7º 
Prêmio Gerdau Germinar. A 
cerimônia de premiação foi 
realizada em julho, no Biocen-
tro Gerdau Germinar, no mu-
nicípio de Ouro Branco. Com 
o tema “A inovação na Prática 
da Educação Ambiental”, cinco 
escolas de Itabirito se inscreve-
ram para o projeto. 

A Escola Municipal Laura 
Queiroz conquistou o 1° lugar 
com o projeto “Recanto das 
Abelhas Sem Ferrão”. A Escola 
Municipal José Ferreira Bastos 
e o Centro Educacional Muni-
cipal de Itabirito – Cemi tam-
bém concorreram ao prêmio.

Escolas se destacam em prêmio

Estudantes do Cemi reali-
zaram em agosto a primeira 
colheita na horta da Casa de 
Projetos da Escola. Participa-
ram da atividade 60 alunos 
do ensino em tempo integral 
e reforço de 6º e 9º anos. Fru-
to da disciplina de Educação 
Ambiental, a horta escolar 
foi desenvolvida pelos alu-
nos no mês de junho. 

Estudantes de Itabirito 
conquistaram resultados iné-
ditos na etapa regional do 
JEMG. As competições aconte-
ceram entre junho e julho, no 
município de Pará de Minas. A 
Escola Municipal José Ferreira 
Bastos alcançou a 4ª colocação 
no vôlei masculino módulo I 
– de 12 a 14 anos. A equipe foi 

a primeira na história a repre-
sentar o município na fase fi-
nal da etapa regional.

Já a Escola Estadual En-
genheiro Queiroz Júnior ficou 
em 2º lugar no futsal masculi-
no módulo II – de 15 a 17 anos. 
O resultado conquistado tam-
bém foi inédito para a modali-
dade na etapa regional.

Educação 
ambiental

Resultado inédito 
nos Jogos Escolares
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Assegurando a diversão do 
público infantil, o Parque Eco-
lógico Municipal recebeu, en-

tre 26 e 30 de julho, a Semana 
de Férias no Parque. Ao longo 
dos quatro dias, mais de 700 

crianças passaram pelo Parque, 
construindo uma das edições de 
maior público do projeto.

O Férias no Parque teve progra-
mação especial e contou com ativi-
dades gratuitas, como cineminha, 
visitas ao zoológico, ofi cinas criati-
vas e rua de lazer.
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Com o objetivo de garantir a melhoria do escoamento do curso 
d’água, a Prefeitura realizou em agosto intervenções para desas-
soreamento do Córrego da Carioca. A ação, que aconteceu em 
parceria com as Secretarias de Obras e de Urbanismo, além do 
Saae, contemplou a retirada de materiais provenientes das chu-
vas do início deste ano.

Limpeza do
Córrego da Carioca A fim de discutir boas práticas na gestão de resíduos, Ita-

birito recebeu em agosto reunião regional do Fórum Nacio-
nal de Gestores de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 
Sólidos – Região Sudeste.

O evento, que reuniu representantes do Poder Executivo, 
gestores de resíduos da Região Sudeste e associações de co-
leta seletiva, contemplou discussões sobre temáticas como 
estratégias de gestão integrada de resíduos sólidos e traba-
lho da coleta seletiva.

Fórum de Gestores

A Prefeitura realizou em agos-
to um encontro com comer-
ciantes para discutir a temáti-
ca da consciência ambiental. 
O encontro, que contou com 
a participação de educadores 
ambientais, teve como obje-
tivo orientar os comerciantes 
acerca da importância da co-
leta seletiva, logística reversa e 
conservação ecossistêmica.

Visando construir alterna-
tivas de preservação ambien-
tal, a Prefeitura recebeu em ju-
lho uma reunião para debater 
a gestão regional de resíduos 
sólidos urbanos. 

O encontro contou com a 
participação de representantes 
do Poder Executivo de Itabirito 
e do município de Ouro Preto.

Consciência ambiental

Gestão de resíduos sólidos

Promovendo a preserva-
ção dos recursos hídricos, 
a Prefeitura realizou em 
agosto vistoria técnica na 
região do Córrego do Ba-
ção. A ação, que teve par-
ticipação do Subcomitê de 
Bacia do Rio Itabirito e da 
empresa Águas do Futuro, 
objetivou definir áreas que 
receberão sistema para re-
carga artificial de aquíferos 
da região.

Vistoria técnica 
no Córrego do 

Bação
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Visando garantir a melhoria do abastecimento de água, o Saae 
iniciou em agosto a construção da rede de abastecimento no 
Condomínio Acquaville, na região de Água Limpa. Além disso, 
foram realizadas reformas no fi ltro de água da Unidade de Tra-
tamento de Água – UTA, no bairro Água Limpa.  A iniciativa con-
templou a substituição de estruturas internas e membranas de 
fi ltração. Em breve serão implantadas redes em toda a região.

O Saae está realizando obras 
de drenagem pluvial nos bair-
ros Capanema, São José, Santo 
Antônio, entre outros. As in-
tervenções visam solucionar 
os problemas de inundações e 
alagamentos na cidade, dire-
cionando o fl uxo para o siste-
ma de drenagem e reduzindo 
o escoamento superfi cial e os 
riscos de transtornos relacio-
nados à incidência de chuvas.

Ampliação do 
abastecimento de água

Obras de drenagem

No contexto de reconstrução 
de Itabirito após as chuvas 
do início deste ano, o Saae 
está realizando obras de re-
cuperação da rede princi-
pal de coleta e interceptores 
do sistema de esgotamento 
sanitário. As intervenções, 
que acontecem nos bairros 
Agostinho Rodrigues e Nos-
sa Senhora de Fátima, visam 
ao melhoramento do escoa-
mento de esgoto e à despo-
luição do curso d’água.

Melhorias no 
sistema de esgoto

No contexto de reconstrução 
de Itabirito após as chuvas 
do início deste ano, o Saae 
está realizando obras de re-
cuperação da rede princi-
pal de coleta e interceptores 
do sistema de esgotamento 
sanitário. As intervenções, 
que acontecem nos bairros 
Agostinho Rodrigues e Nos-
sa Senhora de Fátima, visam 
ao melhoramento do escoa-
mento de esgoto e à despo-
luição do curso d’água.
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O projeto Mulheres Artesãs - Solidariedade e Desenvolvimento 
ganhou mais um estímulo na 29ª Julifest. Integrantes do proje-
to, realizado com apoio da Prefeitura e parceria com a Emater, 
produziram 20 kits de jogos de cozinha para representantes da 
Associação Comunitária do distrito de Acuruí, proporcionando 
uma oportunidade de renda para as artesãs envolvidas.

A Prefeitura realizou em junho 
visita pedagógica com alunos do 
1º período do CMEI Cinderela a 
uma propriedade local de agri-
cultores familiares. Além de pro-
piciar o contato com animais, a 
visita orientada teve como obje-
tivo apresentar o cultivo e a ori-
gem de hortaliças e legumes servidos na alimentação escolar.

A estrutura agropecuária de 
Itabirito é referência em toda a 
região. Em junho, uma comiti-
va de estudantes realizou visita 
técnica ao município. 18 alu-
nos dos cursos superiores em 
Agronomia e Medicina Vete-
rinária da Faculdade Arnaldo, 
de Belo Horizonte, participa-
ram da iniciativa, na qual fo-
ram apresentados os projetos 
desenvolvidos e os resultados 
alcançados em setores como 
agricultura, pecuária e Serviço 
de Inspeção Municipal – SIM. 

Projeto
Mulheres Artesãs

Visita pedagógica

Intercâmbio de experiências

A Prefeitura viabilizou e 
apoiou a realização do 1° Po-
eirão Amigos da Marcha, em 
julho. Realizado pelo Clube 
do Cavalo, o evento reuniu 
criadores de toda a região no 
Parque Agropecuário Tarcí-
sio Bretas Lima, no Córrego 
do Bação.

1º Poeirão Amigos da Marcha
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Ampliando a descentraliza-
ção dos equipamentos espor-
tivos municipais, a Prefeitura 
inaugurou em julho o campo 
de futebol society do Córrego 
do Bação. O campo, localizado 
na Rua Principal, tem 1,8 mil metros quadrados de dimensão.

A estrutura é composta de gramado devidamente demarca-
do, com traves e redes instaladas, além de alambrado, garantindo 
maior conforto e segurança aos atletas e torcedores. 

A Prefeitura está realizando obras de melhorias no piso da 
quadra principal do Poliesportivo Pedro Cardoso, no bairro 
Nossa Senhora de Fátima. A quadra recebeu piso modular 
indoor com placas de polietileno, fl exíveis e capazes de ab-
sorver o impacto das atividades esportivas.

Reforma do piso do 
Poliesportivo

Sonho realizado no 
Córrego do Bação

Veja mais:

Com muita adrenalina e 
emoção sobre duas rodas, a 
Prefeitura realizou em julho a 
prova Golden Biker. O evento, 
realizado no distrito de Acu-
ruí, contou com a participa-
ção de 550 ciclistas de Itabi-
rito e de cidades como Ouro 
Preto, Moeda e Mariana. 

Disputado em percursos 
de 45 km e 35 km, o Golden 

Biker também contou com 
percurso kids para garantir a 
diversão da criançada, além 
de rua de lazer e show da ban-
da local Tricaô.

Veja como
foi o evento:
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Itabirito sediou em agosto o Torneio Estadual de Ginástica 
Acrobática. A disputa, no Ginásio Poliesportivo Francisco Carlos 
Bernardes de Oliveira, no bairro Santa Rita, reuniu mais de 70 
atletas, que representaram os municípios de Itabirito e Uberaba.

Itabirito conquistou 17 medalhas, sendo oito de ouro, cinco 
de prata e quatro de bronze. Graças ao resultado, a equipe de Ita-
birito garantiu a classificação para o torneio nacional de ginásti-
ca acrobática.

Campeonato Estadual
de Ginástica Acrobática

Teve início em agosto a 4ª edição do Itacopa. Com 13 
equipes participantes, nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, 
sub-13, sub-15 e sub-17, a competição de futsal de base mo-
vimentará o cenário esportivo local. 

As finais das categorias sub-7, sub-9 e sub-11 serão dis-
putadas em outubro. A seguir, começam as disputas das ca-
tegorias sub-13, sub-15 e sub-17.

Futsal em destaque

Em comemoração à Semana Muni-
cipal do Ciclismo, ocorreu em agos-
to o 1º passeio ciclístico noturno. O 
evento reuniu cerca de 60 ciclistas, 
entre crianças, adultos e idosos. O 
percurso, que teve início na Praça 
dos Inconfidentes, contemplou tre-
chos do bairro Esperança e da Re-
gião Central, seguindo para a Ave-
nida José Farid Rahme e retornando 
ao ponto de origem.

O tradicional Campeonato de Fu-
tebol Amador de Itabirito teve início 
em julho. Realizada pela Liga Despor-
tiva Municipal e apoiada pela Prefeitu-
ra, a tradicional competição reúne 24 
equipes, divididas em 1ª e 2ª divisões. 

As rodadas são realizadas sempre 
aos finais de semana. A fase de ma-
ta-matas terá início em outubro. As 
equipes campeãs serão conhecidas 
após as partidas previstas para os dias 
4 e 11 de dezembro.

1º passeio ciclístico noturno

Futebol amador

Nos dias 10 e 11 de se-
tembro, Itabirito sediou o 
Campeonato Mineiro de 
Futsal de Surdos. A disputa 
reuniu delegações de seis 
municípios no Poliespor-
tivo Francisco Carlos Ber-
nardes de Oliveira, no bair-
ro Santa Rita, e na quadra 
da Escola Municipal Gui-
lherme Hallais França, no 
bairro Vila José Lopes.

Campeonato 
Mineiro de 

Futsal de Surdos

Associação dos Surdos de Minas Gerais

Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte

Masculino

Feminino

Campeões




