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PREFEITURA INICIA OBRAS NA RUA BENEDITO QUINTINO

Depois de muitos anos de espera, um sonho da 

nossa população será realizado. A Prefeitura de 

Jaboticatubas deu início as obras de pavimenta- 

ção e drenagem da Rua Benedito Quintino.

A obra irá contemplar quase 6 mil metros quadra- 

dos de área com pavimentação asfáltica, sendo 

toda a extensão da rua Benedito Quintino, desde a 

ponte da entrada do Bairro Santo Antônio até a rua 

Leônidas Marques, próximo a Igreja do Rosário. 

Serão instaladas 5 passagens elevadas e mais de 

950 metros de rede pluvial, o que irá sanar o 

problema de concentração de água em períodos 

de chuva na área comercial da rua Benedito 

Quintino, um problema que atrapalha o trânsito de 

veículos e pedestres em dias chuvosos. 

A obra será dividida em cinco etapas:

- Primeira Etapa: Melhoramento da drenagem no 

�nal da rua Dom Carlos, próximo ao córrego.

- Segunda Etapa: Melhoria da drenagem na 

avenida Benedito Valadares, no trecho entre a 

prefeitura até o fórum.

- Terceira Etapa: Drenagem e pavimentação da rua 

Benedito Quintino no trecho até a rua Professor 

Leônidas Marques, próximo a Igreja do Rosário.

- Quarta Etapa: Drenagem entre a rua Iêda Fátima 

Fonseca até a ponte de acesso a entrada do bairro 

Santo Antônio.

- Quinta Etapa: Drenagem do trecho entre a 

Copasa até o Batalhão da Polícia Militar e pavi- 

mentação da ponte de acesso a entrada do bairro 

Santo Antônio até a Polícia Militar.

Desvio no trânsito

Com o início das obras, a prefeitura pede muita 

atenção aos motoristas e calma aos pedestres.

- Para o cumprimento da primeira etapa, a rua Dom 

Carlos Vasconcelos estará fechada no trecho 

entre a rua José Luiz Marques, até a rua Benedito 

Quintino. Somente trânsito local será liberado.

- O trânsito será desviado para a rua Bom Jesus até 

a esquina do campo Palmeiras. Virar a direita pelo 

trecho duplicado da rua Santa Cruz e virar nova- 

mente a direita para a rua Iêda Fátima Fonseca, até 

chegar na esquina com rua Benedito Quintino.
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PARTICIPAÇÃO NA BATERIA DO CARNAVAL DE JABOTICATUBAS

Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscri- 

ções para quem deseja tocar na Bateria Integra- 

ção durante o Carnaval de Jabó 2020. Todos 

podem participar, basta comparecer à Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo  (rua Dom 

Carlos Vasconcelos, nº 218), das 8h às 17h, portando RG 

e CPF. Menores de idade somente acompanhados 

dos pais no momento da inscrição.

A bateria irá acompanhar a Banda Mole nos cinco 

dias de folia, a partir das 21h. A concentração 

acontece em frente ao Bar do Ismail e gentil (rua 

Dom Carlos Vasconcelos, Centro). A data dos ensaios 

ainda será divulgada.

 
Cadastro de ambulantes

Entre os dias 03 a 15 de fevereiro estará aberto o requerimento de alvará para ambulantes que desejam 

vender produtos durante o Carnaval de Jabó 2020. Os ambulantes poderão vender fantasias, artesa- 

nato, acessórios e outros materiais relacionados à festa. Não é permitida a venda de bebidas e comidas.

Para conseguir o alvará, é preciso fazer a solicitação presencialmente, na Prefeitura Municipal de 

Jaboticatubas (Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro). O requerente precisa apresentar CPF, RG, 

descrição do produto a ser vendido e comprovante de endereço, original e cópia de cada documento. Se 

deferido o alvará, o ambulante terá que pagar uma taxa que varia de acordo com o produto. Para se 

cadastrar não é necessário ser morador da cidade. Pedido de alvará fora do prazo serão indeferidos.

O Carnaval de Jabó é um dos mais concorridos do estado pela animação dos blocos e shows, sem falar na 

natureza exuberante que a cidade oferece, com cachoeiras e trilhas. A programação completa da folia 

será divulgada nos próximos dias. 

Falta pouco para a inauguração do mais novo espaço 

para a promoção das manifestações culturais da nossa 

cidade: o Centro Cultural de Jaboticatubas. 

O espaço está sendo totalmente restaurado e ampliado 

para a execução de projetos ligados a arte, dança, 

música, teatro, entre outros. A execução da obra conta 

com recursos do Governo Federal, através do Ministério 

do Turismo, em parceria com Prefeitura Municipal.

CENTRO CULTURAL DE JABOTICATUBAS
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JABOTICATUBAS SE JUNTA A MUNICÍPIOS DA GRANDE BH EM BUSCA DE ASSISTÊNCIA

DO ESTADO APÓS SER AFETADA PELAS CHUVAS DE JANEIRO

O prefeito de Jaboticatubas, Eneimar Adriano 

Marques, se reuniu com o governador de Minas, 

Romeu Zema e mais 21 prefeitos que integram a 

Associação dos Municípios da Região Metropolita-

na de Belo Horizonte (Granbel), que tiveram suas 

cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias. O 

prefeito explicou os estragos que a chuva causou, 

principalmente nas estradas, que podem prejudi- 

car os estudantes com a volta das aulas. 

As chuvas de janeiro castigaram muitos municípi- 

os mineiros e em Jaboticatubas não foi diferente. 

Estradas, pontes e bueiros �caram destruídos, 

casas com risco de desabamento, famílias 

desabrigadas e a inundação pelo rio Cipó, que 

deixou em risco um patrimônio histórico tombado, 

a Fazenda do Cipó Velho. Com as chuvas, a água 

subiu e inundou todo o local. O prefeito pediu ao 

governador ajuda de engenheiros e especialistas 

do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico (IEPHA) para ajudar no levantamento dos 

danos causados no bem tombado, além de ajuda 

para a preservação da fazenda, que é parte da 

história do nosso município e de Minas.

O prefeito também falou sobre as estradas do 

município que �caram intransitáveis após as 

chuvas. “Jaboticatubas possui mais de 3 mil km de 

estradas de terra e ruas não pavimentadas. Com 

as chuvas de janeiro, quase 30% estão intransitá- 

veis, 50% ruins e apenas 20% em boas condições. 

Grande parte das estradas que estão em péssimas 

condições �cam na zona rural e com a proximida-

de da volta às aulas �ca difícil o acesso dos ônibus 

para buscar os alunos. Além das estradas de chão, 

as duas rodovias que dão acesso a cidade também 

foram inundadas pelos rios”, ressaltou.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade do 

Estado, Marco Aurélio Barcelos, informou que já 

foi feito um levantando dos danos causados em 

todas as rodovias estaduais e que funcionários do 

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas 

Gerais (DER-MG) tem trabalhado 24h por dia.

Eneimar ainda pediu a ajuda do Estado com testes 

em cisternas para o tratamento da água, já que 

muitas delas foram atingidas pelas enchentes. "A 

prefeitura forneceu reservatórios e água potável 

em caminhões pipa, até que seja concluído os 

estudos e o consumo das cisternas seja liberado. 

Precisamos realizar testes nestes locais e ajudar 

no tratamento para que as famílias possam regula- 

rizar o abastecimento em suas casas", relatou.

O prefeito de Jaboticatubas também ressaltou a 

insatisfação com a demora para que a Companhia 

Energética de Minas Gerais (Cemig) reestabelece- 

sse a energia em diversas localidades da cidade. 

Muitas comunidades e bairros, chegaram a �car 

mais de 48 horas sem energia elétrica.

Quer saber mais? Leia a matéria completa no 

nosso site: www.jaboticatubas.mg.gov.br
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NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES TOMAM POSSE EM JABOTICATUBAS

No dia 10 de janeiro foram empossados os candidatos titulares e suplentes recém-eleitos para o 

Conselho Tutelar de Jaboticatubas. A cerimônia de nomeação contou com o prefeito, Eneimar Adriano 

Marques, autoridades do executivo e legislativo municipal, além da presença de Policiais Militares, ex-

conselheiros tutelares e familiares dos novos membros.

De acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, são atribuições do Conselho 

Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem violados, seja por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em caso de 

ato infracional. Desta forma, o Conselho Tutelar pode aplicar medidas como encaminhamento aos pais 

ou responsável, orientação, apoio e acompanhamento temporário; matrícula e frequência em escolas; 

inclusão em serviços e programas; requisição de tratamento médico, psicológico; entre outros.

A eleição para os novos membros do conselho tutelar foi realizada em outubro de 2019.  No total, 10 

conselheiros foram eleitos para o mandato 2020–2023, sendo 5 para sede e 5 para São José do Almeida.

Em Jaboticatubas, o conselho tutelar está localizado no prédio anexo à Prefeitura, na rua Benedito 

Quintino, nº 310. Telefone para contato: 3683-1108. Em São José do Almeida está situado na rua Cônego 

Acácio, nº 323. Telefone: 3683-5008.

Conselheiros Tutelares Sede: Rívian Conceição Silva Gabrich, 

Raymara Santos Dias, Hernany Lucas Castanheira Marques, 

Valdilene da Silva Viana e Catarina Jose�na da Silva.

Conselheiros Tutelares Distrito: Edna Maria Martins André, 

Sivalda Madalena de Siqueira Soares, Alexandra Franca, Márcia 

da Consolação Miranda Gonçalves e Celita Alves Rodrigues Silva.



O QUE FAZER E COMO EVITAR ACIDENTE COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

Basta começar o período chuvoso, entre novem- 

bro a março, para começar a aparecer os animais 

indesejados. E não estou falando dos pernilongos, 

mas sim das aranhas, escorpiões e cobras que são 

animais peçonhentos e venenosos. Nesta época, 

eles procuram locais quentes e úmidos para se 

protegerem das enchentes e acabam se tornando 

um perigo, especialmente para as crianças.

Para evitar problemas com estes animais o ideal é 

fazer a limpeza dos quintais, não deixar amontoar 

entulho e aparar a grama. Dentro de casa, vede as 

frestas e veri�que roupas e calçados antes de usá-

los.

Caso aconteça algum acidente com animais 

peçonhentos a orientação de primeiros socorros é 

lavar bem o local com água e sabão, manter a 

calma e procurar imediatamente uma unidade de 

saúde.

As principais recomendações de prevenção são:

- Não andar descalço;

- Veri�car roupas e calçados 

antes de usá-los;

- Usar luvas de couro nas 

atividades rurais ou de jardinagem;

- Não colocar as mãos em tocas ou 

buracos na terra;

- Não depositar ou acumular 

material inútil junto à casa;

- Controlar o número de 

roedores existentes na área para 

evitar a aproximação de serpentes

venenosas;

- Em sítios, fazendas ou chácaras, evitar 

a aproximação em gramados ou 

jardins, a noite e pela manhã;

- Em trilhas, utilize sempre botas,

calça e camisa de manga cumprida. 

Está em fase �nal a obra da futura Escola Munici-  

pal de Educação Infantil em São José do Almeida. 

A expectativa é que crianças de 4 a 5 anos do 

distrito possam estudar na escola ainda no 

primeiro bimestre de 2020. A capacidade é de 250 

crianças.

A escola �ca na rua Tarcísio Soares Gouveia, nº 110, 

Centro, onde funcionava a antiga cadeia do 

distrito.
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ESCOLAS MUNICIPAIS PASSAM POR 

MELHORIAS PARA RECEBER ALUNOS 

A Escola Municipal Paulo Rodrigues 

de Aguilar, em São José do Almeida, 

construiu uma nova área para as 

cantineiras, com cobertura e piso 

novinhos.

Em Capão Grosso, a Escola Municipal Dom 

Orione trocou todo o telhado, recebeu nova 

�ação elétrica e cobertura em locais abertos.

NOVA ESCOLA INFANTIL 
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