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ADMINISTR AÇ ÃO 2013-2016

Frotarenovada

Uma das prioridades de 2014

Mais de R$ 2 milhões
investidos na renovação da
frota municipal
Nos trabalhos executados e nos serviços
prestados pela Prefeitura, há uma grande
necessidade de contar
com uma frota de carros e má quinas em
boas condiçõ es e nú mero adequado.
O inıćio desta gestã o foi marcado por um
grande desfalque no
setor: veıćulos escolares, transporte para a
saú de, carros para a

Fale com a
Prefeitura

administraçã o, má quinas e caminhõ es que eram em nú mero insu iciente, com muitos em
má s condiçõ es.
Assim, este ano de
2014 foi de inido como
o ano de recuperaçã o
da frota. Só nesse mê s
de junho a Prefeitura
recebeu mais 1 Caminhã o Ford Cargo Trucado, 2 Doblô s, sendo
uma para o transporte
dos pacientes de heDúvida, reclamação,
sugestão e elogio, fale com
a Ouvidoria Municipal.

modiá lise e outra para
o PSF Rural, 1 Fiorino
Furgã o para o almoxarifado e 3 Carros de
Passeio para o Codema,
Dengue e Saú de.
Vã o chegar, em breve, 4 Micro-ô nibus, 2
adquiridos pela Prefeitura e 2 enviados por
meio do FNDE. Estes
ô nibus irã o reforçar a
frota escolar até ao im
deste ano. E aguardada
també m a entrega, nesPessoalmente, na
Prefeitura, das 8h às 11h
e das 12h30 às 17h.

te perıódo, de mais 2
vans para a Saú de, 1
para Educaçã o e mais 2
veıćulos de passeio para uso geral.
Na soma de todos
os veıćulos adquiridos
em 2013 (3 veıćulos de
passeio, 2 Kombis, 2
Micro-onibus, 2 ô nibus
grandes para o transporte de universitá rios,
mais 1 caminhã o Volks
trucado, 1 Retroescavadeira e 1 MotonivelaTelefone: 37.3373.1244,
das 8h às 11h e das 12h30
às 17h.

dora), mais os de 2014,
foi atingido, em um ano
e meio de administraçã o, investimento de
R$ 2,160 milhõ es (Dois
milhõ es, cento e sessenta mil reais) em
toda a frota.
E assim que a Administraçã o 20132016 conseguirá manter as estradas rurais
em boas condiçõ es,
transportar os alunos e
aqueles que necesCartas para: Rua
Monsenhor Mário da
Silveira, 110.

sitam de atendimento
em saú de fora do municıṕio, com conforto e
qualidade.
Isso tudo ainda nã o
resolve todas as necessidades. Mas, com determinaçã o e planejamento, a Prefeitura está fazendo a parte dela,
para fazer de Capitó lio
“um lugar melhor para
se viver”.
E-mail para:
ouvidoria@capitolio.mg.gov.br.
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01-ELIZANGELA APARECIDA
DELFINO
03- ADRIANO SOARES
TEIXEIRA
03- ANA PAULA FARIA
04-DEUSMAR TEOFILO DO
BONFIM
04- GERALDO MAGELA DA
MATA
04- MARCILENE PEREIRA DA
SILVA
04- TIAGO ANTONIO
CASSIMIRO
05- MILTON GOMES DE
OLIVEIRA
05- TANIA MARIA SILVA REIS
05- THAIS APARECIDA
AMORIM TEODORO
06- LUCIENE MARTINS R.
SILVA
07- CYNTHIA FARIA ALVES
08- CONCEIÇÃO A. ALVES
GOULART
08- ELAINE APARECIDA
SANTOS SILVA
08- SAYRA ANDRADE DE
SOUZA MELO
08- TATIANA VALQUIRIA
ROCHA
10- VANDELUCIA RAMOS R.
CARVALHO
11- LUCILENE DA SILVA
OLIVEIRA
12- EDUARDO A. CUSTODIO
PIRES
12- NAIR DE SOUZA
MEDEIROS ROCHA
14- MARIA DAS GRAÇAS
ELIAS
15- CONCEIÇÃO DE FATIMA
OLIVEIRA
15- EDGAR RODRIGUES
GONÇALVES
15- MARILDA ALTINA COSTA
16- LUANA BEATRIZ SILVA
17- ALYSSON MOTTA COUTO
17- VICENTE DE PAULA FARIA
18- GENEIR MODESTO DE
OLIVEIRA
20- MARCIO ANTONIO TERRA
21- MARCIA MARIA LEITE
23- VERA LUCIA DA SILVA
CHAVES
24- LARISSA ALVES ARANTES
25- ANA PAULA DE OLIVEIRA
25- NEUZA APARECIDA
VILELA BITTENCOURT
25-NICILEIDE DE ALMEIDA
OLIVEIRA
27- REJANE LIMA TERRA
28- MEIRIANE A. DE OLIVEIRA
SILVA
28- RENATA FABIANA
SANTOS
29- MISSANDRE SAVIA
GOULART
30- JOÃO VIVALDO DA SILVA
31- ADRIANA VILELA DE
ALMEIDA
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Um lugar melhor para se viver.

EDUCAÇÃO

Aniversariantes
A Administração
2013-2016
parabeniza os
servidores públicos,
que fazem aniversário
em julho.
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Capitólio promove primeiro Forum de Educação
Capitólio tem
iniciativa
pioneira
na região
O Departamento de
Educaçã o de Capitó lio
promoveu o primeiro
fó rum de educaçã o, que
teve a inalidade de planejar, convocar e coordenar os projetos de educaçã o do municıp
́ io.
O evento contou com
a participaçã o de representantes de escolas, da
comunidade escolar, de
convidados da regiã o e
da assessora pedagó gica
da Editora Saraiva, Marcela Campos.
Na abertura, o diretor do Departamento de
Educaçã o destacou a importâ ncia do fó rum na
construçã o do atual projeto municipal de educaçã o. “Este é um momento feliz para a educaçã o.
Participamos de um mo-

vimento que representará uma mudança no olhar das polıt́icas pú blicas que vã o nortear nossas açõ es ao longo de uma histó ria. Nossos alunos mudam. També m
precisamos mudar”.
Durante o encontro,
foram realizadas duas
palestras, com os temas:
Olhar alé m do que se pode ver: uma abertura para novos pensamentos e
E possıv́el educar nos limites desde a Educaçã o
Infantil. També m foram
promovidas duas o icinas, abordando os temas: Contaçã o de histó rias e o desenvolvimento
do imaginá rio da criança
e Psicomotrocidade e
mú sica no ambiente
escolar.

Capitó lio tem iniciativa pioneira na regiã o: implantou aula de
xadrez em toda a rede
municipal, no inıćio do
ano letivo de 2014.
O xadrez é um jogo
que explora o raciocı-́
nio ló gico e um exercı-́
cio constante da inteligê ncia humana. Assim
como todo conteú do
diversi icado, no inıćio
ele vem sendo muito
bem aceito pelos alunos(as). No segundo
semestre, será promovida uma interaçã o
com o esporte e pessoas da sociedade que
gostam do xadrez.

Inaugurada a cobertura da
quada da Escola MAO

A Escola Estadual Modesto Antô nio de Oliveira
inaugurou a cobertura da quadra poliesportiva, no dia
9 de junho. Essa obra foi o resultado de uma competiçã o, nã o dentro da quadra, mas dentro da sala de aula.
Em 2006, Capitó lio foi premiada com a maior mé dia
da regiã o sudeste e do Brasil, nas Olım
́ piadas Brasileiras e Matemá tica, um programa do Governo Federal.
Alé m de prê mios, bibliotecas, medalhas, mençõ es
honrosas e trofé us, o municıp
́ io ganhou a cobertura da
quadra de esporte da referida escola. Professores e
alunos izeram um belıśsimo trabalho, divulgando o
talento educacional dos capitolinos, em nıv́el nacional.
Para o professor que coordenou as Olimpıádas em
Capitó lio, hoje, diretor do Departamento de Educaçã o,
professores, alunos, diretores, serventes e comunidade escolar izeram o dever de casa. “Estamos orgulhosos dos resultados obtidos pela comunidade escolar.
Parabé ns a todos. Nossa histó ria icará marcada na Escola Estadual Modesto Antô nio de Oliveira. Foi uma
conquista por mé rito”.

SAÚDE

Programa Saúde na Escola

Orientaçõ es sobre higiene corporal e Saú de
Bucal, no CEMEI Irmã Irene

O Departamento de
Saú de está desenvolvendo o Programa Saú de na
Escola (PSE), nas escolas
e creches do municıp
́ io.
O PSE contribui para a
formaçã o integral dos
estudantes por meio de
açõ es de promoçã o, prevençã o e atençã o à saú de, para o enfrentamento das vulnerabilidades
que comprometem o
pleno desenvolvimento
de crianças e jovens da
rede pú blica de ensino.
O pú blico bene iciá rio do PSE sã o os estu-

Avaliaçã o do peso e altura das crianças,
realizadas pela equipe do Nasf

dantes da Educaçã o Bá sica, gestores e pro issionais de educaçã o e saú de, comunidade escolar
e, de forma mais ampliicada, estudantes da
Educaçã o de Jovens e
Adultos (EJA).
Atividades como orientaçã o sobre higiene
corporal, saú de bucal,
dengue e avaliaçã o antropomé trica já foram
desenvolvidas em creches e escolas municipais. Para o segundo semestre, a equipe da saú de planeja a semana “Sa-

ú de na Escola”, que contará com o apoio das escolas, creches, equipes
de Saú de da Famıĺia, equipes de Saú de Bucal,
NASF, Vigilâ ncia em Saú de e Zoonose.
A articulaçã o entre
Escola e Rede Bá sica de
Saú de é base do Programa Saú de na Escola.
O PSE é uma estraté gia
de integraçã o da saú de e
educaçã o para o desenvolvimento da cidadania
e sua sustentabilidade e
sua qualidade dependem de todos nó s!

Vacinação
A equipe de imunizaçã o vem desenvolvendo
um excelente trabalho no municıp
́ io. Só no primeiro quadrimestre deste ano foram aplicadas
mais de 1.500 doses de vacinas, incluindo vacinas
de extrema importâ ncia, como antitetâ nica, tri viral, febre amarela para todas as idades e hepatite B,
até 49 anos. Recentemente, 165 meninas, entre 11
e 13 anos, receberam a vacina contra o vıŕus HPV
Quadrivalente.
També m estã o disponıv́eis as vacinas contra
pneumonia, meningite C, poliomielite, sarampo,
caxumba, rubé ola e catapora para crianças. A sala
de vacina ica na UBS Terezinha Rattis. O horá rio de
funcionamento vai das 8h à s 10h30 e 13h à s
16h30. Se você tem alguma dú vida, procure a unidade para esclarecimentos e coloque seu cartã o
em dia.
Dengue
Apesar da ocorrê ncia de um dos maiores surtos
de Dengue da histó ria regional, nas cidades vizinhas de Passos e Piumhi, Capitó lio conseguiu se
sair bem. Houve poucos casos clın
́ icos na cidade.
Foi apresentado um ın
́ dice de infestaçã o total de
1,1%, sendo normal até 2%.
Nas visitas dos agentes nas casas, foram encontradas larvas nos seguintes depó sitos: primeiro,
vasos de plantas, segundo, pneus e lonas, terceiro,
ralos, caixa d'á gua e tambores. Para manter as famıĺias livres deste sé rio risco, cada um tem que se
preocupar e ajudar. E só olhar e cuidar do que está
ao seu redor, em sua pró pria casa.
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OBRAS

Prefeitura realiza várias obras urbanas e rurais
PONTES

ESTRADAS

BAIRRO

Em parceria com os moradores das comunidades do
Fecho da Serra e do Funil, a Prefeitura reformou trê s
pontes. Duas no Funil e uma no Fecho da Serra.

O Departamento de Obras conclui a reforma de mais
trê s vias, nas comunidades do Ferreirã o, Tamborete e
Barreiro. Todas foram alargadas e cascalhadas.

A Prefeitura realizou obras no Bairro Nossa Senhora
Aparecida. O alargamento de calçadas, mais espaço
para pedestres, e a construçã o de rede pluvial.

Funil

Comunidade Tamborete

Nova Calçada

Serra

Comunidade Ferreirão

Rede Pluvial

LIMPEZA

CARA NOVA

Alé m do Có rrego do Virgıĺio, o Departamento de
Obras realizou a limpeza do Có rrego do Ambró sio,
pró ximo à Praia, e da orla da lagoa, pró ximo ao Barracã o da Prefeitura, retirando vá rias toneladas de
plantas aquá ticas, lixo e material que assoreava o lago,
formando duas grandes “ilhas” pró ximas aos pontos
de desague dos có rregos do Ambró sio e do Virgıĺio.
Essa medida é um dos passos iniciais para a recuperaçã o da orla e do lago. Apesar de os recursos para a
primeira etapa da obra da orla e para a construçã o da
Casa da Cultura/Teatro Municipal estarem depositadas, o processo de licitaçã o só poderá ocorrer apó s as
eleiçõ es. Essa é uma exigê ncia da lei que nã o permite o
inıćio de qualquer obra no perıo
́ do eleitoral.

Depois da reforma da Praça da Matriz e das calçadas
de ruas pró ximas, agora é a vez de uma sonhada mudança: a recuperaçã o de toda a extensã o das Ruas Cel.
Lourenço Belo e Antô nio Câ ndido de Oliveira. No mê s
de junho, foram asfaltados dois pequenos trechos. Em
breve, a empresa ganhadora da licitaçã o voltará para
fazer o té rmino de toda a obra. No mesmo projeto,
també m será recuperado o trecho inicial da Dr. Avelino de Queiroz e vá ria execuçõ es de rede pluvial. Até
ao inal do ano, capitolinos e visitantes terã o uma nova
e adequada via de trâ nsito na á rea central e de acesso
a bairros e a Escarpas.

ADMINISTRAÇÃO

SEGURANÇA

Ambrósio

Está em fase inal a execuçã o das obras do muro de
arrimo, na subida da Rua Cé sar Maia. Logo depois,
será feita a correçã o da grande inclinaçã o da rua, que
tantos acidentes causava nos dias de chuva, e a sua
pavimentaçã o. Ao lado, será construıd
́ a uma calçada
para segurança dos pedestres.

Licença Maternidade
de 6 meses
A Prefeitura de Capitó lio tornou-se a primeira empresa no municıp
́ io a implantar o Programa de Prorrogaçã o de Licença Maternidade. As
servidoras da Administraçã o Municipal terã o
seis meses de licença para garantir o exclusivo
aleitamento materno e a priorizaçã o do convı-́
vio da mã e e ilho.
O projeto de lei, de autoria do chefe do Executivo, contempla també m casos de adoçã o. A
servidora que adotar ou obtiver guarda judicial
de criança. Nessa circunstâ ncia, haverá proporcionalidade de tempo. 60 dias para criança de
até um ano de idade, 30 dias no caso de criança
de mais de um ano e menos de 4 anos e 15 dias
para criança entre 4 e 8 anos.

Capitolinos que brilham lá fora - Paulo Batista Machado (Patoca)
Paulo Batista Machado (Patoca) é ilho de
Pedro Domingos Machado (Pedro Dominguinho) e Oscarina Batista Machado. Nasceu
em Capitólio, em 1.959.
Trabalhou como frentista no Posto Lagoa,
do saudoso Zé Limiro. Muito aplicado nos estudos, ainda adolescente foi para a Escola
Agrotécnica de Bambuí, onde concluiu o ensino médio.
Prestou vestibular na Universidade Federal de Viçosa (UFV), sendo aprovado no curso

de Engenharia Agrícola. Como bolsista, trabalhou no refeitório da escola para custear
suas despesas. Formou-se em 1.981. Foi professor na Faculdade de Ciências de CascavelPR (Facivel) e também chefe do Departamento de Engenharia Agrícola. Ainda morando
em Cascavel prestou concurso federal na área
de auditoria do Ministério da Educação.
Aprovado, mudou-se para Belo Horizonte, onde atua até hoje nesta área.
Muito alegre e espirituoso, sempre gostou

de participar das festas de sua cidade: Carnaval, Gincanas, Festa de São Vicente e São Sebastião, sempre rodeado de amigos.
Casou-se em 1.998, com Magda Silva Goulart, também capitolina, e tem dois ilhos:
João Paulo e Ana Paula.
Nunca se afastou de sua terra natal, tendo aqui construído uma casa, para onde volta nos feriados e férias, e onde pretende residir quando se aposentar.
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ESPORTE

Equipe da Prefeitura vence dois campeonatos
Equipe vencedora do
Campeonato
Interﬁrmas 2014

A equipe da Prefeitura venceu o time da Casa
Cirilo e foi campeã do 8º
Campeonato Inter irmas de Futsal. A partida
da inal ocorreu no dia 6
de junho, no Poliesportivo. Com isso, o trofé u
rotató rio permanecerá
na Prefeitura por um ano. O servidor Gilvâ nio

Mais de 200 pessoas
já foram capacitadas
pelo Pronatec

irmas. O artilheiro da
competiçã o foi da equipe de Macaú bas. Já o goleiro menos vazado, da
Prefeitura 1.
O Departamento de
Esporte e Cultura da
Prefeitura parabeniza os
vencedores e agradece à
participaçã o de todas as
equipes.

Souza foi o artilheiro e o
funcioná rio da Casa Cirilo, Bruno, o goleiro menos vazado.
A Prefeitura 1 sagrou-se campeã do terceiro Campeonato Municipal, ao vencer a equipe
de Macaú bas 1. A inal
foi realizada logo apó s o
encerramento do Inter-

Vem aí um novo projeto da
Prefeitura de Capitólio.
Um projeto para ajudar
você a viver melhor!
Mais informações
na próxima edição.

Em Capitó lio, mais
de 200 pessoas já foram
capacitadas pelo Pronatec. Até agora foram ofertados os cursos de
Cuidador Infantil, Cuidador de Idoso, Auxiliar
Administrativo, Inglê s
Bá sico, Manicure e Pedicure e Libras. Está em
andamento o curso de
Maquiador.
Para este semestre, o
curso de Agente de Informaçã o Turıśtica, parceria com o Departamento de Turismo e Lazer, e Manicure e Pedicure. E o curso de Inglê s
para Serviços Turıśticos
terá inicio em agosto.
Os cursos do Pronatec sã o gratuitos, com todo o material incluso e
os alunos ainda recebem
um repasse inanceiro
para ajudar nas despesas de alimentaçã o.
Para mais informaçõ es e matrıćulas, procure o CRAS, na Rua Dr.
Avelino de Queiroz, 109.
Telefones: 3373-1188 /
9984-9091.
Agente Comunitário
de Saúde
Está previsto, para
14 de agosto, o inıćio do

9ª FESTA DO

Dias

8 9
e

Sexta

Sábado

de agosto

ARRAIÁ
DOS

Dia

9

Sábado

Domiciano Alves Terra
era conhecido pela alcunha de Neném Terra. Nasceu no dia 24 de abril de
1921 em Piumhi e faleceu
a 10 de junho de 1983.
Desde a juventude exerceu a pro issão de comerciante. Casou-se em primeiro de julho de 1945
com Maria Soares Terra.
De seu casamento nasceram quatro ilhos: Ângelo,
Geraldo, Luzia e Antônio.
Neném Terra era uma autoridade de rara inteligência. Exerceu várias
funções, às vezes sem im
lucrativo. Foi consultor jurídico, mediador em litígios, orientador na criação de suínos e galináceos, contabilista de produtores rurais e até grande conhecedor de medicina veterinária. Frequente
sempre a Igreja Católica
com regularidade. Militou ativamente na política, tendo sido vereador.
Foi sempre muito avesso
às reuniões sociais. Prestou enormes serviços à comunidade, como na construção da Igreja Matriz,
na edi icação do hospital
e na criação do Olímpico
Clube de Capitólio. Ainda
moço perdeu o pai e teve
que ajudar a madrasta a
criar os oito irmãos pequenos, os quais instruiu e
os encaminhou muito
bem na vida pro issional.
Fonte: Livro Caminhos
de Capitólio.

Região ganha Campus do IFMG

PROJETO

d e

Comidas e bebidas típicas

Participação da APAE e Grupo Terceira Idade

Desfile
Garoto e Garota
Estudantil

Rua Domiciano Alves Terra

Horário:

14
20

Danças Típicas

Casamento Caipira

20h
Local: Recinto de
Festas da SSVP

Curso de Agente Comunitá rio de Saú de, atravé s
do Pronatec. O curso será realizado na Escola
Elias Teodoro, por meio
da parceria entre o Departamento de Educaçã o e o Instituto Federal
de Minas Gerais (IFMG).
O Curso será de 400 horas, de segunda a quinta,
das 19h à s 22h.
A procura pelo curso
superou o nú mero de vagas. Os excedentes serã o
chamados caso haja alguma desistê ncia. As vagas da lista de espera serã o preenchidas, obedecendo à ordem da inscriçã o. Os professores serã o selecionados atravé s
dos crité rios pré -estabelecidos pelo IFMG.
A escolha do Curso
de Agente Comunitá rio
de Saú de se deu a partir
da discussã o entre representantes do CRAS,
do Departamento de
Saú de e do Departamento de Educaçã o, com o
objetivo de quali icar o
trabalho na á rea de saú de, assim como para Auxiliar de Creche, que, no
pró ximo concurso, terá a
exigê ncia mı́ n ima de
Té cnico em Magisté rio.

A história de
Capitólio
contada pelas
ruas...

Show com

Apoio
M U N I C Í P I O D E

Realização
2013-2016

Escola Municipal Elias Teodoro I CEMEI - Irmã Irene
Pré-Escola Irmã Valéria I Escola Estadual Cel. Lourenço Belo
Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira

Um lugar melhor para se viver.

Departamento de Educação
Departamento de Turismo e Lazer
Departamento de Esporte e Cultura
Conselho M. do Patrimônio Cultural de Capitólio

No dia 26 de junho foi inaugurado, em Piumhi, o
Campus Avançado do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), que ofertará cursos técnico e superior. O
prefeito e o diretor do Departamento de Educação de
Capitólio estiveram na inauguração. A parceria com os
municípios vizinhos pode transformar a região com
grandes cursos, que vão do técnico ao doutorado. O Departamento de Educação de Capitólio parabeniza todos aqueles que lutaram para trazer para Piumhi o sonho de décadas de uma escola para quali icar e formar
seus trabalhadores.

t o d o s

n ó s

O Projeto Natal de Todos
Nós foi um grande sucesso,
em 2013. E para repetir o
espetáculo natalino este
ano, depende de
TODOS NÓS.
Doe garrafas pet de
qualquer tamanho e cor.
Assim, você facilita o
trabalho.

Pontos de coleta :
Escola Municipais e Estaduais
CRAS

