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PREFEITURA INAUGURA NOVO RAIO-X E CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, 
inaugurou, no dia 22 de novembro, junto com a 
Fundação Hospitalar Santo Antônio, o novo 
equipamento de raio-x e o centro de diagnóstico 
por imagem Sr. Romeu Alves dos Santos no 
"Hospital Santo Antônio". O equipamento foi 
adquirido com recursos do município onde foi 
investido mais de R$100 mil. Através da 
parceria entre as duas instituições, o hospital 
cedeu uma sala que foi reformada para a 
instalação do aparelho. 

Agora, a população jaboticatubense já pode 
contar com um serviço de raio-x totalmente 
digital, com melhor definição do diagnóstico. 

A prefeitura irá custear todos os gastos com insumos, materiais e funcionários para operar o raio-x, 
aumentando ainda mais o valor de repasse para a Fundação Hospitalar Santo Antônio. Em 
contraponto, o novo equipamento irá reduzir gastos com manutenção, emissão de negativo, 
materiais químicos e insumos. As imagens poderão ser melhoradas por aplicativos ou programas, 
sem precisar de realização de um novo exame; os resultados serão enviados pelo computador e 
somente os indispensáveis serão impressos; e o paciente terá um tempo de exposição à radiação 
bem menor.

O único equipamento que a cidade possuía só será utilizado em casos de extrema necessidade e os 
pacientes não precisarão mais se deslocar ao Posto de Saúde José Evaristo Rodrigues para realizar 
os exames. O objetivo da prefeitura é aprimorar e melhorar, cada vez mais, o atendimento de saúde 
da população oferecendo mais qualidade, conforto e agilidade.
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PREFEITURA INAUGURA ACADEMIA EM SÃO JOSÉ DA SERRA

CARNAVAL 2020

Pensando no carnaval de 2020 e em organizar de forma diferente a nossa festa, a Prefeitura 
Municipal de Jaboticatubas publicou um chamamento para inscrições de blocos interessados em 
participar do carnaval de rua. As inscrições acontecem até o dia 20 de dezembro e só poderão 
participar os blocos que apresentarem a documentação exigida no edital.

O chamamento se constitui em auxílio financeiro, no valor máximo de R$ 4 mil reais, por bloco. Serão 
selecionados até 25 blocos, sendo 15 na sede e 10 em São José do Almeida. A programação do 
carnaval de Jabó 2020 começa na sexta-feira, dia 21/02 e segue até a terça-feira, 25/02. 

As inscrições, para quem deseja concorrer, são 
gratuitas e realizadas na Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Turismo, na Rua Dom Carlos 
Vasconcelos, nº 218, Centro. Horário de 
funcionamento de 8h às 17h. Telefone de contato 
(31) 3683-1330.

O resultado será publicado em todas as nossas 
redes sociais:
Site: www.jaboticatubas.mg.gov.br
Facebook: Prefeitura Municipal de Jaboticatubas

Mais uma Academia ao Ar Livre entregue a população. Desta vez, a Prefeitura Municipal de 
Jaboticatubas contemplou a comunidade de São José da Serra. O município conta agora com 12 
academias adquiridas e uma em processo de compra. Até o final de 2019, serão mais 3 academias 
entregues a população. A inauguração aconteceu no dia 15 de novembro.

A academia está instalada próximo ao Posto de Saúde e conta com 8 equipamentos que ajudam a 
melhorar a qualidade de vida e saúde dos usuários. Os aparelhos trabalham todos os grupos 
musculares e são indicados para pessoas a partir dos 12 anos de idade. Uma placa direciona e 
orienta o usuário a fazer o uso correto dos equipamentos, com dicas de alongamentos e sequência 
ideal dos exercícios.

A escolha por São José da Serra é um incentivo da administração atual, que aprova hábitos 
saudáveis. A Academia ao Ar livre ajuda a melhorar a qualidade de vida e amplia espaços de 
convivência entre os moradores da comunidade. 
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JABOTICATUBAS REGISTRA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Preservar e cuidar do patrimônio cultural é dever de todos nós e por isso, a Prefeitura Municipal de 
Jaboticatubas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e o Conselho Municipal 
de Patrimônio Cultural e Políticas Culturais, registra a Festa de Nossa Senhora da Conceição como 
patrimônio cultural de Jaboticatubas.

A festa, em devoção a Nossa Senhora da Conceição, foi introduzida e constituída ainda no século 
XVIII, muito antes da emancipação do município e da santa se tornar padroeira da cidade, mas as 
tradições ainda são mantidas, como o levantamento do mastro, a cantoria e a dança, chamada de 
dimdim. 

O evento tem grande importância cultural tanto para os moradores quanto para o município, assim 
como é fundamental para a preservação histórica de Jaboticatubas.

Para sua melhor preservação e por seu valor cultural e simbólico para a história de 
Jaboticatubas, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo e o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Políticas Culturais, confere o 
tombamento a Imagem de Nossa Senhora do Rosário como bem material do município.

TOMBAMENTO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

A escultura fica na Igreja Nossa Senhora do Rosário e não se 
tem registros de como ela chegou ao município e nem a autor 
da escultura. Acredita-se que a imagem faz parte do altar da 
capela desde sua fundação, em 1.889.

O tombamento é uma das iniciativas possíveis para a 
preservação dos bens culturais e ambientais. Qualquer 
pessoa que ameaçar ou destruir um bem tombado está 
sujeito a processo legal, com multa, medidas compensatórias 
ou até mesmo a reconstrução do bem. 

A Imagem de Nossa Senhora do Rosário se constitui como 
um importante elemento histórico e cultural da nossa cidade.
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JABÓ UNIDA CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

Desde o dia 25 de novembro, a Prefeitura Municipal 
de Jaboticatubas está realizando o Grande Mutirão 
de Limpeza para o combate ao Aedes aegypti, 
transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O 
mutirão já se encerrou na sede e continua, no início 
de dezembro, em São José do Almeida e nas 
rodovias MG-10 e MG-20.

O período de verão é o mais propício à proliferação 
do mosquito por causa das chuvas e, consequente- 
mente, é a época de maior risco de infecção por 
essas doenças. A recomendação é não se descuidar 
nenhum dia do ano e manter todas as ações para 
prevenir possíveis criadouros do mosquito transmis- 
sor da dengue, zika e chikungunya, doenças que 
podem gerar outras enfermidades, como microcefa-
lia e Guillain-Barré.

O combate não pode parar! Esta tarefa também é sua! 

RODA DE CONVERSA SOBRE FEBRE MACULOSA

Vamos conversar sobre a Febre Maculosa. Assim que surgirem os primeiros sintomas é importante 
procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O diagnóstico e início imediato do tratamento 
são essenciais para evitar as formas mais graves da doença e até mesmo a morte.

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, através da Secretaria Municipal de Saúde, organizou uma 
roda de conversa para falar sobre a Febre Maculosa. O encontro aconteceu no dia 14 de novembro, 
na comunidade do Curralinho e abordou temas como transmissão, diagnóstico, tratamento e 
sintomas da doença.

A Febre Maculosa é causada por uma 
bactéria, presente, principalmente, no 
carrapato estrela, transmissor da doença. A 
transmissão se dá por meio da saliva, 
quando o carrapato pica e se alimenta do 
sangue. O período de infecção até a 
manifestação dos primeiros sintomas, varia 
de 2 a 14 dias.

Os principais sintomas são: febre acima de 
39º e calafrios, de início súbito; dor de 
cabeça intensa; náuseas e vômitos; diarreia 
e dor abdominal; dor muscular constante; 
inchaço e vermelhidão nas palmas das 
mãos e sola dos pés; gangrena nos dedos e 
orelhas; paralisia dos membros inferiores 
que vai até os pulmões, podendo causar 
paragem respiratória. Também é comum o 
aparecimento de manchas vermelhas nos 
pulsos e tornozelos.
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No mês destinado a conscientização a respeito de doenças masculinas, 

em especial, o câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Saúde 

decorou os setores públicos de saúde e realizou palestras nas 

comunidades para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer 

mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele.

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas apoia a luta contra o câncer de 

próstata. Vergonha é não se cuidar!
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