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PREFEITURA COMEMORA OS 81 ANOS DE JABOTICATUBAS

O mês de dezembro foi de festa em Jaboticatubas. Além das comemorações de �nal de ano, a cidade 

ainda festejou seus 81 anos. Diversas ações foram desenvolvidas em prol da comunidade, como ações 

educativas, emissão de identidade e teatros. Shows com artistas da terra e ainda a apresentação do 

grupo Molejo também �zeram parte da programação.

As comemorações começaram no dia 9 e foram até o dia 17 de dezembro. Teve entrega de certi�cado 

para os cidadãos parceiros da dengue e ações educativas contra o mosquito; saúde bucal, nutrição, 

atendimento de defensoria pública; credenciamento para a construção de barraginhas, cadastro do 

Projeto “Uma Vida, Uma Árvore”; orientações sobre o cadastro único, bolsa família, INSS, entre outros. 

Tivemos também a inauguração das luzes de Natal na Praça Nossa Senhora da Conceição, com a 

participação da Banda de Música Nossa Senhora do Rosário, entrega das placas aos artistas da terra, 

cultos religiosos e missa em comemoração aos 81 anos da cidade.

Orientações sobre Cadastro Único, Bolsa Família e serviços prestados pelo INSS; orientações sobre carteira de trabalho digital e  

alistamento militar; Destina Legal; credenciamento de barraginhas e cadastro de gestantes para o programa ‘’Uma Vida, Uma Árvore’’’.

Entrega do certi�cado para os cidadãos parceiros no combate à dengue e ação educativa de combate ao mosquito; orientações sobre 

saúde bucal e nutrição. 

Atendimento da Defensoria Pública; iluminação das luzes de Natal da Praça Nossa Senhora da Conceição, com participação da Banda 

de Música Nossa Senhora do Rosário; Entrega das placas em homenagem aos ‘’Artistas da Terra’’.
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Missa , culto e louvor em comemoração aos 81 anos de Jaboticatubas. 

Durante as ações, foram emitidas 241 carteiras de identidade. O teatro na escola, contou com a 

participação das escolas municipais Ben�ca Moreira Marques, Padre Candinho, Odorico Marques de 

Aquino, Paulo Rodrigues de Aguilar, Deolinda Dias Duarte, Cândida de Lima Olyntho Ferraz, Infantil Síria 

Viana Lima e especial Diva dos Santos Dias. 

Para alegrar a população, contamos com a participação de artistas regionais e o grande show do Grupo 

Molejo.

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas agradece a todos os jaboticatubenses pela contribuição dos 

alimentos e brinquedos que foram arrecadados no show do Grupo Molejo. No total, foram mais de 3 

toneladas de alimentos. As doações ajudaram 137 famílias carentes com a doação de uma cesta básica, 

além de duas instituições com parte da arrecadação. A distribuição foi realizada pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social, através do Cras Sede e Distrito.

Emissão de carteira de identidade em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais e apresentação do projeto ‘’Teatro na Escola’’, com a 

participação dos alunos de oito escolas municipais. 

Shows em comemoração aos 81 anos de Jaboticatubas e parte da arrecadação dos alimentos. As doações bene�ciaram  137 famílias 

carentes com a doação de cesta básica, além de duas instituições. 
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BAMBURRAL RECEBE ACADEMIA AO AR 

Mais uma Academia ao Ar Livre foi entregue à 

população. Moradores da comunidade de 

Bamburral, agora podem usufruir dos novos 

equipamentos melhorando a qualidade de vida e 

saúde. A inauguração aconteceu na última sexta-

feira (28), com a presença do prefeito, Eneimar 

Adriano Marques, vereadores, secretários e 

comunidade. 

A academia, instalada ao lado de Capela Nossa 

Senhora das Graças, possui oito equipamentos 

para práticas esportivas, como exercícios físicos 

de musculação e alongamento. A indicação é para

pessoas a partir dos 12 anos de idade. O local, ainda possui uma placa que direciona e orienta o usuário a 

fazer corretamente o uso dos aparelhos, com dicas de alongamentos e com a sequência ideal dos 

exercícios. O objetivo, além de manter uma vida saudável é promover a integração entre crianças, jovens 

e adultos.

A academia foi construída em parceria entre a Prefeitura Municipal de Jaboticatubas e a Associação 

Comunitária de Bamburral com recursos de emenda parlamentar. A princípio, o recurso seria para 

instalar 7 academias, mas a prefeitura investiu uma quantia em recursos próprios e conseguiu 

multiplicar para 12 academias. Outras academias ainda serão instaladas e inauguradas em comunidades 

e na sede de Jaboticatubas.

Durante a inauguração, o prefeito ainda anunciou que pretende reformar e ampliar a quadra 

poliesportiva da Escola Municipal Juscelina Maria Maia, que irá atender aos moradores da comunidade. 

A obra será uma parceria entre a prefeitura, moradores e Associação Comunitária de Bamburral.

A Prefeitura pede à população que ajude a cuidar dos novos equipamentos, protegendo contra a da ação 

de vândalos e preservando este novo espaço.
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Ainda durante as comemorações do Aniversário 

de 81 anos de Jaboticatubas, a Prefeitura 

Municipal inaugurou 8 obras de recapeamento e 

pavimentação de ruas do município e entre elas, 

a tão esperada obra de duplicação, pavimen- 

tação e contenção de trecho da rua Santa Cruz, 

que �ca atrás do Campo Palmeiras, no bairro 

Bom Jesus. A estratégia de duplicar a via e 

transformá-la em mão dupla, foi uma das 

alternativas para desafogar o trânsito na região 

central de Jaboticatubas.

PREFEITURA INAUGURA OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

As outras obras inauguradas na cidade e no distrito de São José do Almeida foram: recapeamento da rua 

José Mendes de Aguiar; pavimentação das ruas Expedito Marçal, Biquinha e trecho da Olavo Costa; 

recapeamento da rua Joaquim Vitorino e trecho da rua Um; pavimentação da rua Bela Vista; 

pavimentação do trecho da travessa Raimundo Evaristo; pavimentação da rua Arthur Araújo Lima; e 

pavimentação de trecho do Morro das Lages.

E mais uma obra está por vir! 

Terá in ício  a  pavimentação e 

drenagem de toda a extensão da rua 

Benedito Quintino, no Centro. 

A previsão de início da obra é dia 13 

de janeiro com término estimado 

para julho de 2020.
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O verão chegou, e com ele aumenta os alertas de prevenção contra a 

dengue. É neste período quente e com frequentes pancadas de chuva 

que o mosquito Aedes aegypti se reproduz com maior velocidade.  

Além da dengue, ainda existe o temor pela Zika e Chikungunya.

Em Jaboticatubas, a prefeitura realizou, no início de dezembro, o 

mutirão de limpeza. Durante uma semana, o caminhão de lixo circulou 

por bairros na sede e em São José do Almeida para recolher objetos 

que não estão em uso, acumule água e possa servir de criadouros 

para o mosquito. No total, mais de 3 toneladas de materiais e objetos 

foram recolhidos.

A prefeitura pede para que a população continue realizando as tarefas 

de combate ao mosquito através de medidas simples como 

acondicionamento correto do lixo; colocando areia nas bordas dos 

pratos de plantas e �ores; limpando o bebedouro dos cachorros e 

gatos; removendo as folhas e galhos que podem entupir as calhas de 

água; mantendo a caixa de água sempre tampada; limpando lajes e 

locais que acumulam água e jogando latas, garrafas pets, copos e 

embalagens plásticas em sacos de lixo fechados.

A prevenção para a dengue ainda é o melhor remédio. Vamos todos 

juntos contra a dengue!

CHEGADA DO VERÃO AUMENTA O SINAL DE ALERTA CONTRA A DENGUE

Já está em fase �nal as obras da futura Escola Municipal de 

Educação Infantil em São José do Almeida. Serão 6 salas de aula, 

banheiros, setor administrativo, refeitório, cozinha, sala multiuso, 

além de um parquinho para as crianças se divertirem.

A expectativa é que as crianças de 4 e 5 anos do município 

comecem o ano letivo de 2020 no novo prédio. A capacidade total 

da escola é para 250 crianças. 

O local onde a escola está sendo construída é no antigo prédio da 

cadeia, que estava paralisado e sem utilidade há alguns anos. A 

obra é resultado de contrapartida e está sendo realizada pela 

empresa Casa Branca Agropecuária Empreendimentos 

Imobiliários.  Um sonho antigo que está se tornando realidade.

NOVA ESCOLA EM SÃO JOSÉ DO ALMEIDA ESTÁ EM FASE FINAL
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