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CapitóliodeCaraNova

Prefeitura inicia obras
de revitalização da orla

Mais uma etapa do
projeto Capitólio de
“Cara Nova” saiu do papel. Depois da reforma
da Praça da Matriz, do
asfalto das Ruas Cel.
Lourenço Belo e Antônio Pereira Leite e do alargamento do aterro, a
Administração Municipal deu início à revitalização da Orla da Lagoa
no início deste mês de
maio.
A obra dará uma
nova “cara” à cidade,
com vários espaços para lazer do capitolino e

do turista. A empresa
Construtora Andrade e
Teixeira Ltda, de Capitólio, foi a vencedora da
licitação para a execução da primeira etapa
das obras, no valor de R$
303.255,67. Nesta primeira etapa, serão construídos calçadão, meioio, rampas de acesso,
além da parte elétrica e
do plantio de grama.
Outra empresa realizará o asfaltamento das
ruas da prainha até a
entrada da cidade.
A orla tem extensão

Laboratório
ganha mais agilidade
Neste mês de maio, a
Prefeitura de Capitólio
contratou uma nova farmacêutica para atuar no
laboratório da Santa Casa de Capitólio.
Com essa contratação, serão realizados os
exames de urgência nos

Fale com a
Prefeitura

inais de semana, assumindo a meta de agendar os exames de rotina do laboratório, com,
no máximo, uma semana. Um importante ganho de qualidade e agilidade na prestação do
atendimento de saúde .
Dúvida, reclamação,
sugestão e elogio, fale com
a Ouvidoria Municipal.

de 575 metros, aproximadamente. O projeto
contempla calçamentos
e passeios em geral, arborização e vegetação
paisagística, estacionamento, circuito de ciclovia e caminhada, playground, academia, pista
de skate, pontes de ligações, decks, quiosque,
mobiliário urbano e iluminação pública.
A obra será dividida
em três praças: uma
com área para contemplação, uma com área de
quiosque e mesinhas e

outra para atividades ao
ar livre, com playground,
academia, pista de skate.
Farão parte do conjunto um calçadão para
caminhada e uma ciclovia, sendo mais uma opção de lazer para os capitolinos e turistas.
A praça de atividades
será interligada à praça
do quiosque através de
uma ponte com acabamento em madeira. Ao
longo de toda a orla serão posicionados dois
deck's que avançarão
sobre a lagoa.

Empresa já iniciou
os trabalhos na
orla da lagoa.

Departamento de Saúde implanta
ﬁsioterapia neuropediatrica
A Prefeitura de Capitólio, por meio do Departamento de Saúde,
implantou atendimento
especial para crianças de
até 12 anos, que apresentem alguma sequela
motora, proveniente de
Pessoalmente, na
Prefeitura, das 8h às 11h
e das 12h30 às 17h.

doenças neurológicas.
Agora, essas crianças não precisam mais
se deslocar para tratamento em Piumhi, proporcionando maior conforto e acessibilidade ao
serviço.
Telefone: 37.3373.1244,
das 8h às 11h e das 12h30
às 17h.

O atendimento é feito pelo Setor de Fisioterapia. Entre os diversos
casos, são atendidas
crianças com paralisia
cerebral, síndrome de
down, espinha bí ida,
atrasos no desenvolCartas para: Rua
Monsenhor Mário da
Silveira, 110.

vimento, neuropsicomotor, distúrbios ortopédicos (pé torto congênito, luxação congênita de
quadril), malformações
do sistema nervoso e
distúrbios do movimento.
E-mail para:
ouvidoria@capitolio.mg.gov.br.
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01 - DÉBORA DE SOUZA SILVA
NEVES
01 - JULIANA PEREIRA RAMOS
REZENDE
01 - NATHIELE KEVIN MELO
01 - DELMA APARECIDA DE
SOUZA
01 - LUANA DE OLIVEIRA SILVA
01 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
03 - ANTÔNIO ALEXANDRE DE
OLIVEIRA
04 - JEFFERSON RODRIGUES
LIMA
05 - ANGELITA LEITE RODRIGUES
05 - MARIA DAS DORES LEITE
SANTOS
06 - IVÂNIA A DE ARAÚJO
PEREIRA
06 - JOSÉ FELIZARDO LEITE
06 - SAMARA FRANCINE DA
COSTA
06 - SILENE DA SILVA
08 -ALEF JESUS PASSOS LIMA
08 - GILDETE DE FÁTIMA
OLIVEIRA
08 - LILIANE M DA COSTA
BARROS
08 - MARLEI APARECIDA DA
SILVA
09 - LETÍCIA POLVORA
VALLADARES
09 - NEIDE A DE CASTRO SANTOS
10 - ROSÁRIA DE FÁTIMA DE
CARVALHO
11 - JOELMA MOREIRA SILVA
11 - ROSELAINE SILVA PORTELA
12 - LIDIANE FERNANDA DA SILVA
13 - MARIA AUXILIADORA DE
MELO
14 - GLÁUCIA SARAIVA RANGEL
15 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA
16 - EDILENE MATILDE DE O
SOUZA
16 - FERNANDO ANASTÁCIO
PEREIRA
18 - SANDRA DE FÁTIMA E SILVA
18 - AVNER AUGUSTO MARQUES
19 - APARECIDA MARIA
CASSIMIRO
19 - VIVIANY DE FREITAS SOARES
20 - MARIA AUXILIADORA
FIDÉLIS
20 - SUELAINE F. SILVA SILVEIRA\
20 - MARIA DE FÁTIMA ROSA
21 - DELCELIO LUIZ
21 - MURILO SEBASTIÃO F. ALVES
22 - GENEILSON LUIZ SOARES
23 - LELIANE CHAVES RIBEIRO
24 - ANTÔNIO DOS REIS DA SILVA
24 - FABIANA APARECIDA
AMORIM
24 - MARIA CAROLINA SANTOS
25 - JOSÉ EDUARDO TERRA
VALLORY
25 - ADÃO CELESTINO DE ASSIS
27 - ANA CAROLINA ALVES
27 - DJACIR RODRIGUES DA
SILVA
28 - TÂNIA MARIA CAMPOS M
CARVALHO
29 - CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
29 - DANILO DE PAULO OLIVEIRA
29 - LÉCIA TEREZINHA BATISTA
NEVES
29 - LUCIANA AVILA GOULART
30 - DILMAR FRANCISCO DE
OLIVEIRA
30 - VANDEIR DOS SANTOS
31 - CARLOS ALBERTO PEREIRA
31 - ROSILENE CÂNDIDO SILVA
MELO

Um lugar melhor para se viver.

EDUCAÇÃO

Aniversariantes
A Administração
2013-2016
parabeniza os
servidores públicos,
que fazem aniversário
em maio.
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Creche: Prefeitura atende 100% da demanda
A Prefeitura de Capitólio comemora o atendimento de 100%
da demanda de vagas
para a creche e a educação infantil. Só para
creche existiam 70 pedidos de vagas cadastrados. Para isso, foram
investidos R$ 197 mil
de recursos próprios
na construção de três
novas salas, para o atendimento da demanda, R$ 37.121,00, para
a compra de móveis e
materiais e a contratação de mais funcionárias para o atendimento das crianças.
As salas icam anexas ao CMEI Irmã Irene
e foram inauguradas,
com o nome da primeira professora de Capitólio “Virgínia Pereira

Leite”. O evento reuniu
autoridades, vereadores, diretores de departamento, professores,
pais, alunos e uma ilha
e outros parentes da
homenageada. Além de
aumentar o número de
vagas, os alunos e professores terão um lugar
agradável e propício
para o aprendizado.
“Essa inauguração é
muito mais do que salas que estamos entregando. É uma conquista do cidadão capitolino. A certeza de que o
Município está garantindo a educação de
qualidade para nossas
crianças”, destacou o
prefeito, que se lembrou de várias mães
que aguardavam pela
vaga para seus ilhos.

“Era triste ver as mães
pedindo vagas para
seus ilhos, para poderem trabalhar, e não ter
como atendê-las. Agora, em Capitólio, a realidade é outra. É com
muito orgulho que anunciamos o atendimento de 100% da demanda do município”.
Homenagem
O Anexo leva o nome de Virgínia Pereira
Leite. Ela foi a primeira
professora efetiva no
Município de Capitólio.
Mesmo antes da efetivação, ela já ensinava
seus familiares e amigos a ler e escrever. Dona Virgínia Pereira Leite deu importante contribuição para a educação de Capitólio. Uma
justa homenagem.

Evento reúne alunos e incentiva a leitura

A Prefeitura de Capitólio, por meio da coordenação do Departamento de Educação,
promoveu a 2ª edição
do projeto “Capitólio. A
Nossa cidade lê!” O evento foi alusivo ao Dia
do Livro, comemorouse no dia 18 de abril, e

foi realizado no espaço
multiuso da Praça da
Matriz, no dia 17. Os alunos da rede municipal participaram de várias atrações: teatro,
dança, música, além da
exposição de trabalhos
feitos por eles. O evento
contou com a presença

de alunos, professores,
diretores de departamentos, autoridades e
do superintendente Regional de Ensino de
Passos, Ricardo Medeiros Teixeira.
O evento contou
com a presença da atriz
e educadora musical

Gledes Gulaberto, que
apresentou o “O Quintal da Guegué”, um musical infantil interativo,
com histórias e brincadeiras cantadas, que
promovem a interação
com as crianças. “Reunimos todos os alunos
da rede municipal e

estadual num grande
encontro, com o objetivo de despertar neles o
hábito pela leitura. Foi
uma manhã muito proveitosa, com muitas atividades”, observa o diretor do Departamento
de Educação de Capitólio.
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Eleição Conselho Tutelar

Dengue. O combate continua!

O Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Capitólio comunica que haverá eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. As
inscrições podem ser feitas até dia 9 de
junho, no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, das 7h às 11h e das
12h às 16h. O edital completo está disponível no CRAS e no site www.capitolio.
mg.gov.br.

Em março, a Prefeitura de Capitólio deu início a uma grande operação de combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A equipe de mobilização social de
combate à dengue participou de um programa na Rádio Comunitária Criativa FM,
levando informação sobre o número de casos no município, da atuação da equipe de
Vigilância Epidemiológica e de quais medidas tomar, em caso de suspeita da doença.
No mês de abril, toda a equipe do Departamento de Saúde saiu às ruas de alguns
Bairros, distribuindo folhetos, com informações de como evitar e combater a formação
de criadouros. Um mutirão de limpeza foi realizado em toda a cidade. Vários servidores públicos se envolveram na ação. O objetivo foi fazer uma grande faxina, evitando
doenças e a proliferação de mosquitos e de animais nocivos à saúde. Os moradores colaboraram, deixando o lixo na porta das casas. Uma quantidade enorme de entulho foi
recolhida, entre móveis, eletrônicos, metais. Entre nessa luta contra a dengue, pois ela
continua.
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ESCARPAS DO LAGO

Áreas públicas em Escarpas do Lago
Capitólio convive
com uma situação que
há muitos anos tem
incomodado os proprietários de imóveis
no Balneário Escarpas
do Lago e também os
cidadãos de Capitólio,
que lá trabalham. São
os vários locais de área
pública (ruas, praças,
terrenos, marinas) que
pertencem ao município e só têm servido até
agora para uns poucos
que tiveram um acesso
ou uso permitido ou aqueles que ocuparam e
anexaram outras áreas.
O município não
recebe nada por isso e

os moradores de Capitólio ou de Escarpas,
que não tem acesso a
eles, são excluídos da
possibilidade real de
uso dessas áreas.
A Administração
Municipal está fazendo
um completo levantamento de todas as áreas públicas existentes, regularizando as
escrituras de cada uma
(muitas não tinham nada) e, em seguida, de inirá o que fazer com
cada uma. Algumas
permanecerão como
de uso público e outras,
que não tenham interesse, serão vendidas

em leilão.
Outras ainda serão
destinadas para concessão de uso, com pagamento ao município
e sem o município perder a propriedade das
áreas.
Após apresentação
e discussão detalhada
desta proposta pela comunidade, será enviado um projeto de lei para análise pela Câmara
Municipal.
Espera-se com este
projeto, além de resolver a injustiça de alguns usarem e ocuparem uma área pública
sem compensar o mu-

nicípio e de acabar com
inúmeras brigas e processos judiciais que ocorreram entre vizinhos dessas áreas.
Com os recursos arrecadados, a Prefeitura
irá investir em várias
obras de asfaltamento
em Capitólio e Escarpas do Lago, com o im
das ruas esburacadas
ou de pedras existentes
hoje.
Também será de inida uma das áreas públicas de marina para a
construção de uma
rampa pública para
descida de barcos da
população e um píer

Antônio Cândido de Oliveira
muda para mão única

Exemplo de uma área pública,
localizada na Avenida dos Velérios,
que será regulamentada

público para o embarque e desembarque de
pessoas.
A Prefeitura vai deinir, posteriormente,

uma forma de controle
do uso do local, para
garantir uma melhor
organização e funcionamento.

Região ganhará
Barracão do Produtor

Adriana Dias / Folha da Manhã

Rua Antônio Cândido de Oliveira tem sentido único centro-bairro

A Rua Antônio Cândido de Oliveira passou
a ser mão única, sentido centro-bairro. A mudança faz parte da reorganização do trânsito
da cidade, inserida no
Projeto Capitólio de
“Cara Nova”.
Depois que a rua recebeu novo asfalto, o
luxo de veículos aumentou, assim como a
velocidade dos mesmos. A adoção de mão
única organiza e dá
mais segurança, pois a
rua é estreita, tornando

inviável a mão dupla e
o estacionamento simultâneo.
A regulamentação
do trânsito em área
urbana é atribuição legal do município. Por
isso, antes de converter
a Rua Antônio Cândido
de Oliveira em mão única, a Prefeitura ouviu
a população em dois
momentos. Primeiro,
com a realização de uma audiência pública,
realizada em 2014,
quando foi apresentado o projeto Capitólio

de Cara Nova.
Em seguida, foi feita
uma pesquisa com todos os moradores e comerciantes da referida
rua. Dos 65 moradores
e comerciantes, 43 foram favoráveis a implantação da mão única. A consulta foi feita
pelas Agentes Comunitárias de Saúde, entrevistando sempre o chefe da família que, após
responder, assinou o
protocolo, con irmando
que foi entrevistado.
Tal mudança tam-

bém foi apontada como
a melhor alternativa
por uma empresa de
Engenharia de Tráfego,
contratada pelo município, no ano passado. A
Prefeitura informa ainda que estão em estudo
mais mudanças no
trânsito. Essas mudanças serão implantadas
gradualmente, para dar
tempo de melhor avaliar os impactos na cidade. A melhoria da sinalização e os quebramolas serão feitos gradualmente.

A região de Capitólio será bene iciada com uma unidade semelhante a um Ceasa regional. O anúncio foi feito, durante encontro realizado no
Balneário Escarpas do Lago, que contou com prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas.
O presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), Francisco Oséas Valadares, con irmou que um imóvel
localizado em Passos, com 30 mil metros quadrados e com um grande armazém já edi icado,
será transformado no ‘Barracão do Produtor’, para a comercialização de pescados e hortifrutigranjeiros.
A Casemg assinou termo de cooperação técnica, que contará com a ajuda da Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa), para a
criação de um entreposto regional de distribuição
de alimentos, bene iciando os pequenos produtores.
A iniciativa do projeto é da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande
(Ameg) que tem como presidente o prefeito de
Capitólio. O objetivo é fomentar o agronegócio no
sudoeste mineiro. ‘O projeto será de grande
importância para os produtores da nossa região e
tornou-se realidade com a cessão do imóvel pelo
atual Governo de Minas’, ressalta o prefeito de
Capitólio e presidente da Ameg.
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TURISMO/CULTURA

Prefeitura comemora o 1º de maio

Neste ano, mais uma vez, a Administração Municipal, em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, comemorou o Dia do Trabalhador. Uma
festa que já entrou para o calendário de eventos de nossa cidade. Uma justa homenagem a todos os homens e mulheres que fazem, com seu esforço, dedicação e
compromisso, a construção de nosso país. A cada um de vocês nossos parabéns e obrigado. Do que faz o trabalho mais simples ao que tem um serviço da maior
responsabilidade ou di iculdade. Todos são importantes. Além do campeonato Inter irmas, a Prefeitura promoveu passeio ciclístico, com percurso de 11km, com
o objetivo de incentivar a prática a atividade ísica. À noite, um show com a banda os Babbus, animou os capitolinos e turistas, na Praça da Matriz, onde ocorreu,
também, a entrega da premiação do Campeonato Inter irmas.
ESPORTE

Campeonato Interﬁmas
A equipe Super J/Escarpas Imóveis sagrou-se campeã da nona edição do Campeonato Inter irmas ao vencer a equipe do Engenho de Serra/Clube Escarpas por 3 a 1. Em terceira colocada icou a equipe da Prefeitura I, que venceu a equipe OCC/Ranchão. O evento esportivo é realizado em homenagem a todos os
trabalhadores. A Prefeitura de Capitólio, por meio do Departamento de Cultura e Esporte, parabeniza a
comissão organizadora, os empresários e a todos os atletas pela participação.

Capitólio vence
Taça Jacuí

Da esquerda para direita - Em pé: Caio, Heitor, Werick, Diego, Junior,
Mateus Teodoro, professores Thiago e Adolpho. Agachados: Dalossi, João
Vitor, Willian, Leandro, Daniel, Cleiton, Michel. (Ausente na foto, Matheus Mendes )

A equipe sub-17 de futsal masculino, coordenada pelo
Departamento de Esporte e Cultura da Prefeitura de Capitólio, sagrou-se campeã da 3ª Taça Cidade Jacuí de
Futsal ao vencer a equipe de Piumhi, numa inal emocionante. A equipe capitolina se prepara para disputar o
Campeonato Mineiro de Futsal. A Prefeitura cumprimenta os atletas e a equipe técnica pela vitória .

Super J / Escarpas Imóveis

Campeão

rromover
omover
Programa

Da esquerda para direita - Em pé: Maaike Júnior, Leonardo, Diego e Claúdio. Agachados: Miller, Dalvan, Guilherme e Gabriel

Engenho de Serra/Clube Escarpas

Prefeitura I

2º Lugar

3º Lugar

Da esquerda para direita - Em pé: Valdeir, Elvis, Danilo, Chico.
Agachados: Talles, Thiago e Eurídes

Da esquerda para direita - Em pé: José Vicente, Leonardo, Tiago,
Castilho, Wesley, Lucas. Agachados: Wilson (Pantera), José
Roberto, Edson, Gilvânio, Thiago Chaves.

Viver

Melhor

Você merece
uma Rotina
Mais Saudável

A Prefeitura de Capitólio convida você para participar do Promover. Crianças, entre 4 e 9 anos, poderão se
inscrever em um dos horários da iniciação Desportiva
Global, com atividades que auxiliam no desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social, realizadas nos
núcleos das quadras do Bairro Nossa Senhora Aparecida e da Praia Arti icial.
Pais e alunos de outras faixas etárias podem participar de outras atividades. Departamento de Saúde aulas de ginástica e hidroginástica e grupos especiais.
Departamento de Assistência Social/CRAS capoeira e ballet. Departamento de Educação e Departamento de Esporte e Cultura - aulas de natação,
futebol, xadrez, futsal e voleibol, caiaque e remo, atletismo, tênis e tênis de mesa, peteca nos naipes feminino e masculino. Informações no Departamento de
Esporte e Cultura, na Prefeitura, ou pelo telefone 3373
1244.

