
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Jaboticatubas
INFORMATIVO 

A SERVIÇO DA NOSSA GENTE - EDIÇÃO 03/2020 01

JABOTICATUBAS APRESENTA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO CARNAVAL DE 2020

O carnaval 2020 de Jaboticatubas apresentou 

redução nos índices de criminalidade em relação a 

festa de 2018. De acordo com o tenente Lucas 

Martins Perez Garcia, da 8ª Cia Ind., 6º Pelotão da PM, 

mesmo com um número inferior de policiais traba-

lhando nos cinco dias de folia, a criminalidade 

diminuiu. Dados apontam 41 ocorrências em todo 

município, sendo apenas 8 nas áreas centrais dos 

eventos. Em 2018, foram 52 registros. 

Para o tenente Garcia, os índices positivos são re�e- 

xos do planejamento realizado para garantir a segu-

rança no período carnavalesco. “A prefeitura, junto a 

PM, ram um planejamento para garantir a realiza

segurança dos foliões. As 12 câmeras instaladas 

para inibir ou identi�car ações irresponsáveis me- 

lhorou a sensação de segurança e foram imprescin-

díveis para as ações da PM. O carnaval 2020 trouxe 

de volta a festa voltada para a família tanto em 

Jaboticatubas quanto em Almeida”, ressalta.

Em 2018, várias cidades vizinhas não realizaram o 

carnaval, com isso, o número de policiais disponí- 

veis para garantir a segurança foi bem maior. Em 

2020, quase todas as cidades caíram na folia e Jabo- 

ticatubas contou com uma média de 15 a 20 policiais 

por dia para realizar a segurança em toda a cidade.

Jaboticatubas conquista muitos foliões que dese- 

jam pular o bom carnaval de rua ou apenas relaxar 

em suas cachoeiras e a queda na criminalidade 

deve atrair ainda mais turistas e criar um ambiente 

economicamente favorável. “Nossa cidade é um 

destino que tem tudo a ver com o carnaval, possui 

atrativos naturais e vilarejos aconchegantes, 

então, acreditamos que podemos impulsionar 

muito o turismo por meio da folia, trazendo para 

Jabó quem quer se divertir, mas não deixa de lado 

bons momentos de relaxamento e descanso”, 

destaca o prefeito Eneimar Adriano Marques.

No pacote dos crimes avaliados nas áreas centrais 

do evento foram registrados: furto, agressão, 

resistência, extravio de documentos e embriaguez 

ao volante.
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DEVIDO ÀS CHUVAS, PREFEITURA RECEBE AJUDA FINANCEIRA DO ESTADO 

taram seus planos e desses, 35 foram liberados. 

Jaboticatubas receberá o valor de R$ 662,2 mil. 

Várias estradas da cidade �caram intransitáveis e 

muitas localidades sem nenhum acesso. Foram 

dani�cados bueiros, pontes e mais de 2.000 km de 

estradas, visto que o município apresenta mais de 

3.000 km de estradas sem pavimentação.

Com muito esforço e mesmo antes de receber o 

recurso, a Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 

através da Secretaria Municipal de Obras e 

Secretaria Municipal de Administração Regional, 

já recuperou algumas vias e continua trabalhando 

para que o tráfego de veículos seja reestabelecido, 

nas melhores condições.

A prefeitura sabe que o processo de recuperação é 

difícil e demorado e conta com uma força tarefa 

para que as estradas tenham as melhores 

condições, o mais rápido possível. 

No último dia 29, o prefeito de Jaboticatubas, 

Eneimar Adriano Marques, participou de uma 

reunião com a presença do ministro do Desenvol- 

vimento Regional, Rogério Marinho, que anunciou 

a liberação de R$ 17 milhões para 35 municípios de 

Minas Gerais afetados pelas chuvas que atingiram 

o Estado nas últimas semanas, e Jaboticatubas foi 

uma das cidades bene�ciadas.

O montante está dentro do R$ 1 bilhão anunciado 

pelo governo federal que será direcionado às 

cidades em estado de emergência e/ou cala- 

midade. Os recursos poderão ser utilizados em 

ações de socorro, assistência e restabelecimento 

de serviços essenciais à população. Segundo o 

ministro, foram bene�ciados os municípios que 

apresentaram planos emergenciais e planos de 

reconstrução. Dos quase 200 municípios que 

decretaram emergência, menos de 70 apresen-
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ALUNOS DO CURSO DE TURISMO RURAL SE FORMAM EM JABOTICATUBAS

A Prefeitura Municipal  de Jaboticatubas 

parabeniza todos os formandos do curso de 

Agentes de Turismo Rural pela conclusão de mais 

u m a  c a p a c i t a ç ã o  q u e  l i g a  o  t u r i s m o  d e 

Jaboticatubas ao Circuito Serra do Cipó. A 

formatura que aconteceu no �nal de fevereiro, na 

Pizzaria Mandacaru, em São José da Serra, contou 

com a participação do prefeito municipal e 

também presidente do Circuito Turístico Parque 

Nacional da Serra do Cipó, Eneimar Adriano 

Marques. 

O programa, com duração de 224 horas, foi 

realizado pelo Sistema Faemg/Senar Minas em 

parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais 

de Jaboticatubas, prefeituras municipais de 

S a n t a n a  d o  R i a c h o  e  J a b o t i c a t u b a s  e  o 

envolvimento das comunidades em torno do 

Parque Nacional da Serra do Cipó.

Durante a capacitação, os agentes desen-

volveram noções de segurança, produtos e 

serviços turísticos, condução de turistas, 

roteirização, hospedagem e comercialização. De 

acordo com a instrutora, Ana Edwiges, diversos 

r e s u l t a d o s  fo r a m  i d e n t i � c a d o s .  V i s ã o  e 

reconhecimento do turismo sustentável para 

o desenvolvimento, importância da segurança 

com análise de risco, ações preventivas de 

primeiros socorros e vivência em trilhas são 

alguns dos destaques. “É uma região turística 

muito especial, considerada uma das principais de 

Minas Gerais. São sítios arqueológicos, cânions, 

cavernas, cachoeiras, rios, matas, campos 

rupestres e cerrados. Hoje, os novos agentes 

estão aptos a constatarem todo esse potencial e 

pensá-lo na forma de produto turístico, com 

consciência e de forma sustentável”, disse a 

instrutora. 



Nos primeiros meses do ano, Jaboticatubas já 

registrou casos de dengue e a incidência das 

doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tende a 

aumentar nesta época de muita chuva e altas 

temperaturas. Após os temporais, é hora de 

limpar o quintal e estar atento aos locais que 

possam acumular água.

Em dezembro a prefeitura realizou o mutirão de 

limpeza na cidade e em fevereiro utilizou o fumacê nos bairros Centro, Santo Antônio, Nossa Senhora da 

Conceição, São Tarcísio, Bom Jesus, Sagrada Família e São Vicente, visto que foram noti�cados casos 

de dengue nestas regiões. Estas ações são de prevenção ao mosquito contra uma possível epidemia.

A prefeitura pede para que todos os moradores recebam bem o agente de controle de endemias que 

visitam suas casas e que continuem no alerta ao combate do mosquito, principalmente após as chuvas. 

Água parada e você não combinam!  
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CALORÃO E CHUVAS PEDE ATENÇÃO PARA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES

TORNEIO DE FUTSAL DE JABOTICATUBAS

Em meados de fevereiro, a prefeitura realizou 

a �nal do Torneio de Futsal de Jaboticatubas 

e o grande campeão foi a equipe Irmandade. 

O vice-campeonato �cou com os Fo�nhos e o 

terceiro colocado foi o Santo Antônio. Nas 

premiações individuais, os artilheiros foram 

Ícaro (Fo�nhos) e André (Segunda Sem Lei); o 

jogador revelação foi Túlio (Segunda Sem 

Lei); o melhor goleiro foi Rafael (Irmandade) e 

o craque do torneio foi Welber (Irmandade).

Mesmo sem o término das obras de reforma e 

ampliação da quadra, o público lotou o 

ginásio poliesportivo para assistir a �nal do 

torneio. A nova arquibancada aumentou em 

40% a capacidade de público e comportou 

aproximadamente 700 pessoas.

A Prefeitura de Jaboticatubas parabeniza a 

todos os premiados e participantes do 

Torneio de Futsal de Jaboticatubas.
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