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ADMINISTR AÇ ÃO 2013-2016

Aniversariantes
A Administração
2013-2016
parabeniza os
servidores públicos,
que fazem aniversário
em junho
02 PRISCILA LÚCIA A. M.
QUEIROZ
03 NIARA VIEIRA MELO
04 DILMAR MANOEL DE
MELO
06 LUCIANA NEVES E SILVA
OLIVEIRA
07 ANDRÉ GUSTAVO COSTA
07 CARLOS CÂNDIDO DA
SILVA
07 ELISÂNGELA MARIA DA
SILVA
09 ROBERTO LEONEL NETO
10 WESLEY XAVIER DA SILVA
11 ILDEANA LOPES ARAÚJO
12 MARIA TEREZINHA DE
OLIVEIRA
13 DIRLENE RODRIGUES DA
COSTA
13 MIRENE VILELA DA SILVA
15 EDSON ANDRÉ DOS REIS
16 LUCAS AUGUSTO GOMES
DE OLIVEIRA
16 RAFAEL JÚNIO MOREIRA
17 DIRCE VITÓRIA RAMOS
SILVA
18 ALICE KELMA BATISTA
22 ARTEDE CAETANO DE
LIMA
28 AMANDA PRISCILLA DE C
VEIGA
28 GILMAR ANTÔNIO DE
CARVALHO
28 JOSÉ OLÍMPIO TEIXEIRA
29 KARINA KELLY SILVA
29 LÍLIAN FERNANDES
PEREIRA COSTA

Fale com a
Prefeitura
Dúvida, sugestão,
reclamação e elogio,
fale com a Ouvidoria
Municipal.
Pessoalmente, na
Prefeitura, das 8h às 11h
e das 12h30 às 17h.
Telefone: 37.3373.1244,
das 8h às 11h e das 12h30
às 17h.
Cartas para: Rua
Monsenhor Mário da
Silveira, 110.
E-mail para:
ouvidoria@capitolio.mg.gov.br.

1º de maio: Dia do Trabalhador.
Dia de festa
EDUCAÇÃO

Elias Teodoro tem ensino de excelência
Escola é destaque entre 215 instituições de ensino do Brasil
A Escola Municipal
Elias Teodoro foi
destaque regional em
um estudo feito pelo
Instituto da Fundação
Lemman, que listou
as 215 instituições de
ensino brasileiras que
atendem a alunos de
baixo nível socioeconômico e que garantem aprendizado de
excelência a seus estudantes.
O objetivo desse
estudo foi identi icar
as escolas que conseguiram com que pelo
menos 70% dos alunos aprendessem o
conteúdo adequado
nas disciplinas de
português e matemática ao im do 5º ano

do ensino fundamental. Os dados considerados para a apuração
foram os da última
Prova Brasil, aplicada
pelo Ministério da
Educação e Cultura,
em 2011.
As informações sobre a qualidade do aprendizado de cada
escola podem ser encontradas no portal
www.qedu.org.br (veja link abaixo).
Na disciplina Língua Portuguesa, a Escola Elias Teodoro obteve 81%, sendo a proporção de alunos que
aprenderam o adequado na competência
de leitura e interpretação de textos até o 5º

ano. Dos 33 estudantes avaliados, 27 demonstraram excelente aprendizado.
Já em relação à
disciplina de Matemática, 91% dos estudantes tiveram bom
nível de aprendizado
até ao 5º ano. Dos 33
alunos avaliados, 30
demonstraram que
realmente aprenderam a matéria.
Parabéns aos nossos alunos e a seus
professores por este
importante resultado.
Link direto para a página,
com informações da Escola
Elias Teodoro
http://www.qedu.org.br/escola/
148168-em-elias-teodoro/
aprendizado

O Município de Capitólio, em parceria
com o Sindicato Municipal dos Servidores
Públicos de Capitólio,
realizou festa alusiva
ao Dia do Trabalhador.
Foi a primeira vez, na
história de Capitólio,
que se comemorou tal
data.
A comunidade entendeu o objetivo da
festa popular e participou em peso. Cerca de
3.000 pessoas passaram pela Praia Artiicial.
A confraternização
reuniu a família capitolina, numa noite
agradável, em que foram servidos churrasco, mandioca, pãozinho e refrigerante,
pula-pula e piscina de
bolinhas de graça para
a população, além de
animado show com a
dupla André e Marcílio, de Belo Horizonte.

www.capitolio.mg.gov.br I facebook.com/municipiodecapitolio

Durante a festa, o
Sindicato prestou
homenagem ao
primeiro presidente
da entidade, o servidor Carlos Cândido da
Silva. O Departamento
de Esporte e Cultura
entregou medalhas e
troféus às equipes
vencedoras do Campeonato Inter irmas
2013. A equipe Prefeitura II foi a campeã,
seguida por Prefeitura
I e Capitólio Alimentos.
O prefeito e o vice
agradecem a todos os
parceiros que izeram
doações, viabilizando
a realização da festa.
Foram doados 13 bois,
refrigerantes, pães,
show, além do trabalho voluntário. A
renda da cerveja vendida foi destinada para
a Sociedade São Vicente de Paulo de Capitólio.
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SAÚDE

Unidade Móvel
de mamograﬁa
em Capitólio
O Departamento de
Saúde comunica que
até o dia 21 de junho,
haverá uma unidade
móvel equipada com
mamógrafo digital, em
Capitólio, para a realização do exame de mamogra ia em mulheres
de 45 a 69 anos. Para
quem fez o exame de
mamogra ia há mais
de um ano e está dentro dessa faixa etária,
deve procurar o PSF
em que está cadastrada, para agendar o
exame.
A expectativa é que
sejam realizados 485
exames de mamograia. As pacientes deverão levar documentos
pessoais (CPF e RG),
cartão do SUS, a requisição de mamogra ia
completamente preenchida pelo pro issional de saúde e o resultado do último exame,
caso já tenha realizado
o exame anteriormente.
Mais informações,
ligue 3373-1420 (PSF
Terezinha Rattis),
3373-1981 (PSF Pedro
Domingos Machado)
ou 3373-1505.
A unidade móvel é
uma ação da Secretaria de Estado de Saúde. Ela foi trazida a Capitólio por iniciativa do
vereador Dalmir Rodrigues, a quem o Departamento de Saúde
agradece.
O veículo estará no
estacionamento do
PSF Pedro Domingos
Machado.

Um lugar melhor para se viver.

Departamento de Educação implanta projetos Pintando o 7
e Espaço Criança, para alunos das escolas rurais
Os alunos das escolas rurais estão Pintando o 7. Esse é o
mais novo projeto
criado pelo Departamento de Educação. O
objetivo é incentivar
os alunos a se aventurarem pelo mundo da
pintura e da arte. A atividade é desenvolvida
nas Escolas Antônio
Modesto de Oliveira
(Espalhinha), Nogueira de Sá (Macaúbas),
João Batista Trindade

Blog da
Educação

Outra atividade que está mexendo com as crianças é o projeto Espaço
Criança. Os alunos das escolas rurais fazem uma autobiogra ia, além de relatarem um pouco do cotidiano. Com a ajuda de um escriba, as crianças se
aventuram na imaginação. Selecionamos o relato do aluno Álvaro José Elord
Gazotti, da Escola Municipal Antônio Modesto de Oliveira. Todos os textos
do projeto Espaço Criança estão no Blog da Educação. Link: http://
dmecapitolio.blogspot.com.br/p/blogpage.html

(Turvo) e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Socorro).

Álvaro José Elord Gazotti

“Meu nome é Álvaro, tenho 6 anos, moro na Fazenda do
Roladouro. Lá na fazenda tem minhas vacas, a Chiquita, a Bai
larina e tem também os meus bezerros, o Pequenino e o Baila
rino e ainda tem os meus cachorros: o Guga, que parece uma
linguiça, e o Maguila, que é um pastor alemão.
O que eu mais gosto de fazer é: ajudar meu Vô a tirar o
leite, passear com meu pai de moto, cuidar dos meus cachor
rinhos e também de vir à escola, para fazer aulas de compu
tação. Quando eu crescer quero ser piloto de fórmula 1.

O Blog da Educação está o maior sucesso. O índice de acesso diário tem
superado as expectativas. O blog oferece conteúdo de ótima qualidade. Além das
notícias e atividades das escolas públicas municipais, a página virtual disponibiliza
acesso a várias disciplinas: português, matemática, história, química, ísica, inglês,
entre outras, com provas e comentários. O Blog da Educação é uma iniciativa do
Departamento de Educação do Município.

Na próxima edição,

matéria sobre o projeto
Cantinho de Leitura Ju,
que está fazendo o maior
sucesso, entre os
alunos.

AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

ACAMP
O Departamento de
Agricultura e Meio
Ambiente do Município criou a Associação de Catadores de
Material Reciclável de
Capitólio (Acamp). A
entidade está em fase
de registro. O objetivo
é dar suporte legal,
além de quali icação,
para aquelas pessoas
que fazem a coleta de
material reciclável de
forma isolada. A expectativa é de que, em
breve, a Acamp, em
parceria com a Prefei-

tura, possa construir
seu galpão de trabalho,
próximo ao local do
aterro controlado do
município. Assim, os
associados poderão fazer a separação e reciclagem do lixo. Esta ação faz parte do projeto de coleta seletiva
do lixo, que será iniciada, em pouco tempo,
em Capitólio.
CIMARES
O Município de Capitólio, como todos os
outros, tinha até agosto de 2012 para apre-

sentar Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (lixo). Como
não o fez, está impedido de receber alguns
recursos federais e estaduais. O Município
deixou de ganhar, um
caminhão compactador de lixo.
Este ano, com o objetivo de resolver tal
problema, foi criado o
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cimares), entre os
municípios de Capitólio, Piumhi, São Roque
de Minas, Pains, Var-

gem Bonita, Pimenta,
Doresópolis e Córrego
Fundo.
O Cimares conseguiu junto à Fundação
Israel Pinheiro a elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, para todos os municípios do
consórcio. O projeto
custará cerca de R$
300 mil e será custeado pelo Governo do Estado.
SIM
Em reunião realizada na cidade de Pains,

foi criado o Consórcio
Intermunicipal do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), entre os
municípios de Arcos,
Córrego Fundo, Pains,
Vargem Bonita, Doresópolis, São Roque de
Minas, Capitólio e Formiga. Assim, a comercialização de produtos
de origem animal:
queijo, mel, peixe, frango, ovos, etc. poderá
ser feita entre esses
municípios consorciados, sem impedimentos de ordem sanitária.

ESPORTE / CULTURA
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JOGOS ESCOLARES
Alunos das Escolas Modesto Antônio de
Oliveira e Coronel Lourenço Belo representaram Capitólio na etapa microrregional dos
Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), em
Piumhi. A Coronel Lourenço Belo participou
com equipe de vôlei masculino módulo I e a
Modesto Antônio de Oliveira com futsal
masculino módulos I e II, vôlei feminino módulo I e II e vôlei masculino módulo II.
Os jovens capitolinos izeram grandes e
emocionantes partidas, representando a
cidade em alto nível. Com tanta dedicação
dos alunos, dos diretores das Escolas e da
equipe do Departamento de Esporte e Cultura, os resultados não poderiam ser diferentes: vitórias importantes, como na modalidade vôlei, em que Capitólio icou em

primeiro lugar nas quatro categorias. Parabéns a todos que participaram e brilharam.
Escola Modesto Antônio de Oliveira
9º lugar – Futsal masc. módulo II
2º lugar – Futsal masc. módulo I
3º lugar – Xadrez masc. módulo II
1º lugar – Vôlei masc. módulo II
1º lugar – Vôlei fem. módulos I e II
Escola Coronel Lourenço Belo
1º lugar – Vôlei masc. módulo I

JOGO DAS ESTRELAS
O Departamento de Esporte e Cultura
deu total apoio ao Jogo das Estrelas. O even-

to, em prol da Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de Capitólio (APAE),
contou com jogadores de renome: Reinaldo,
Eder Aleixo e Miranda (ex-Atlético), Helinho
(ex-América), Nonato (ex-Cruzeiro) e
outros.

JOGOS DE MINAS
Os Jogos de Minas, realizados em Camanducaia-MG, tiveram a participação da
equipe de vôlei masculino e de futsal masculino de Capitólio. No vôlei, os capitolinos
faturaram o primeiro lugar, classi icando-se
para a próxima etapa, na cidade de Varginha-MG. O futsal icou em terceiro lugar.
Mais uma vez, nossos jovens se destacaram
no esporte da região. Orgulho para todos
nós.
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OBRAS

CURTAS

Município recebe retroescavadeira
Capitólio foi bene iciada com uma retroescavadeira, doada
pelo Governo Federal,
por meio do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC2). A entrega ocorreu dia 21
de maio, em Boa Esperança-MG.
O veículo foi recebido pelo vice-prefeito e
por vereadores de Capitólio. O deputado federal Odair Cunha esteve presente na solenidade. Ele ajudou

muito a liberar esse
primeiro lote regional
para nosso município
e também a incluir, para breve, a entrega de
uma patrol e de um caminhão.
A entrega das máquinas é parte do programa de melhorias
das estradas rurais, anunciado pela presidenta Dilma Rousseﬀ,
no Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas, no início do ano,
em Brasília.

Nova
máquina
já está sendo
utilizada nos
trabalhos do
Departamento
de Obras

A ação prevê a contemplação de todos os
municípios com popu-

Prefeitura constrói ponte
na comunidade do Socorro
A Prefeitura construiu nova ponte na
comunidade do Socorro (foto). A ponte estava dani icada há 6 anos, prejudicando a
locomoção dos moradores daquela região.
Algumas famílias tinham que dar volta de
5 km, para chegar às
suas propriedades. Esse problema foi resolvido agora, na atual
gestão. Na comunidade de Vista Alegre, está
sendo construída uma
nova ponte, que também vai bene iciar os
moradores de toda a
região da Serra.
Mais obras
Nesse mês de maio,

lação até 50 mil habitantes e fora das regiões metropolitanas,

que manifestaram interesse e se cadastraram no PAC.

SAÚDE

Novo veículo para os PSF´s

A Prefeitura de Capitólio adquiriu um veículo Uno
Mille, com recursos do Saúde em Casa, no valor de
R$ 26.600,00. O veículo será utilizado nas ativi
dades dos PSF´s.

Fisioterapia

o Departamento de Obras concluiu a reforma da estrada de acesso à Fazenda do Sabiá
e da estrada da região
da Cachoeira. Também

foram construídos 9
terreiros de café, nas
comunidades de Migueis, Grotão, Vista
Alegre, Cachoeira e
Zagaia.

A isioterapia municipal funciona, atualmente,
na Santa Casa. Ela será transferida para novo endereço, na Rua José Soares Leite de Melo, 276, no
Bairro Nossa Senhora de Fátima, onde funcionava o PSF. Com essa mudança, o serviço será ampliado, atendendo à população com mais conforto e espaço. Mais informações, 9984-6091.

Vacinação contra PARALISIA INFANTIAL
Até dia 21 de junho, crianças de 6 meses a 5 anos
incompletos devem ser vacinadas. Leve seu ﬁlho no
PSF Terezinha Rattis. Não esqueça o cartão de vacina.

Capitolinos que brilham lá fora - Antônio Carlos de Melo (Massareco)
O capitolino que brilha lá fora desta edição é
Antônio Carlos de Melo, o Massareco. Filho de Alair
Teodoro de Melo e Maria Rodrigues de Melo (Dona
Chata), ele nasceu em 1953. Morou na comunida
de de Biboca e, depois, na Cruz. Como não havia es
cola na área rural, sua mãe o levou para cidade
desde cedo. Nas idas e vindas, aos 12 anos, a con
vite de dona Celina e dona Vanda Menezes, mudou
se para cidade, onde concluiu o primeiro grau.
Aos 18 anos, mudouse para GuarulhosSP, pa
ra buscar emprego e continuar os estudos. Traba
lhou como cobrador de ônibus, auxiliar de barbei
ro, contínuo e Of iceboy. No inal da década de 70
fez curso técnico de contabilidade. Foi contratado
pela Polibrasil (petroquímica). Em 1980, ingressou
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na Chevron, uma companhia de petróleo america
na, onde se aposentou 26 anos depois. Em outubro
de 2006 fundou, com outros sócios, a Goaltech, em
presa de distribuição de produtos químicos. Em
2010 resgatou a marca Gulf – marca presente na
década de 70 , através da fundação de uma em
presa de óleo lubri icante.
Antônio Carlos acredita muito no potencial da
cidade. Junto com outras pessoas (Seu Zito), elevou
o nome da cidade, quando era sócio do Hotel Mi
nasTur  principalmente em jornais de grande cir
culação, apresentando as qualidades turísticas da
cidade. Como todo capitolino, tem orgulho, acre
dita e ajuda a Sociedade São Vicente de Paulo. No
próximo ano, será um dos festeiros da SSVP e, ape

sar da distância, promete empreender todos os es
forços para que a festa continue no alto nível atual,
e, principalmente, para que cumpra sua principal
missão: ajudar os carentes que são atendidos.
O capitolino tem uma relação muito forte com
a família e com seus irmãos e familiares mais pró
ximos. Não esconde de ninguém (familiares e ami
gos) a enorme vontade de voltar a morar em Capi
tólio e trabalha com a inco para que seu projeto
pessoal se realize com a maior brevidade possível.
Antônio é casado com Maria Aparecida. Tem
dois ilhos: Antônio Carlos e Talita Áurea, mais a
nora Giseli Paccini e o neto Fabrício Paccini. É ir
mão de Carlos (Nem), Ivanir (Espiga), Onivaldo
(Rato), Nelson, Dionizia, Nilza, Márcia e Rita.

Transparência
O Município de Capitólio está em dia
com a Lei da Transparência, que obriga todos os municípios,
com menos de 50 mil
habitantes, a divulgar
pela internet as despesas e receitas. Com
o serviço, qualquer cidadão pode acompanhar pela internet as
movimentações
inanceiras das prefeituras, além de outras
informações. O acesso
às informações pode
ser feito pelo site :
www.capitolio.mg.
gov.br, clicando no
link Portal da Trans-

Agradecimento
O prefeito de Capitólio agradece ao deputado estadual e secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Cássio Soares, pela atenção e ajuda na
solução da implantação de marca-passo,
para o capitolino Sebastião Rodrigues.

Aniversário
No dia 7 de maio, a
Prefeitura enviou à
Câmara Municipal,
sendo aprovado, o
projeto de lei que concede a seus funcionários um dia de folga
por ocasião do seu aniversário. Um beneício pelo dia do trabalhador, para aqueles que se dedicam a
servir ao povo de
nossa cidade.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS

Enfeites natalinos já começam a ser produzidos
Os Departamentos
de Assistência Social,
Turismo e Lazer e Esporte e Cultura iniciaram a confecção de enfeites do projeto Natal
de Todos Nós. Os enfeites, de garrafas pet,
serão utilizados na
decoração da cidade,
no período do Natal.
Voluntários se revezam na criação (foto),
de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das
13h às 16h, no barracão da Praia. Outras
frentes de trabalho acontecem nas comuni-

dades de Macaúbas e
Grotão. Alunos da Escola Estadual Modesto
Antônio de Oliveira
também ajudam na
criação, durante as aulas de artes.
“Vamos fazer este
ano um Natal em Capitólio com muita luz e
cores. E parte fundamental do projeto é a
participação de cada
um (todos nós), ajudando nos enfeites para a cidade e preparando-nos para enfeitar e
iluminar a nossa casa e
rua”, ressalta o pre-

Curso de libras
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Comercial (Senac), em
parceria com o CRAS,
através do Programa
Nacional de Acesso
Técnico e Emprego
(Pronatec), do Governo Federal, oferece o
curso gratuito de Libras- Língua Brasileira de Sinais.
As inscrições para
o processo de seleção
e matrícula do curso

de Libras, que acontecerá em agosto de
2013, já estão abertas.
Os pré-requisitos são:
idade mínima de 15 anos, ensino fundamental completo,
per il para o Cadastro
Único para Programas
Sociais (Cadúnico).
Mais informações no
CRAS ou pelo telefone
3373.1188.
Em breve, cursos
para jardineiro.

feito.
Garrafas pet
A coleta de garrafas
continua. Os pontos de
recolhimento são: Escola Estadual Coronel
Lourenço Belo, Escola
Estadual Modesto Antônio de Oliveira, Escola Municipal Elias Teodoro, Escola Municipal
Antônio Modesto de
Oliveira, Escola Municipal Nogueira de Sá,
Pré-Escolar Irmã Valéria, Pré-escolar Virgínia Pereira Leite e Centro de Referência da

A história de
Capitólio
contada pelas
ruas...
Rua José Sabino Tiago

Assistência Social
(CRAS). No Balneário
Escarpas do Lago, nos
feriados e férias, as

garrafas podem ser
deixadas nos pontos
de parada do ônibus
da prefeitura.

CRAS recebe
instrumentos musicais

José Sabino Tiago era co
nhecido pelo carinhoso a
pelido de Juquinha (baixi
nho, magro e ágil). Até seus
cinquenta anos de idade
parecida uma criança.
Quando bebia, perdia o
bom humor quando a mo
lecada da rua o molestava,
chamandoo pelo apelido
de “Nhambu”. Fora de tais
ocasiões era sempre muito
humilde e agradável. Nas
ceu no início da década de
trinta e faleceu em 1991.
Juquinha, um dos tipos ca
racterísticos de Capitólio,
não sabia ler nem escrever.
Nunca pediu esmola para
sobreviver juntamente com
a irmã solteira, entretanto,
ninguém deixava de recom
pensálo com uma boa gor
jeta pelos serviços presta
dos. No tempo em que ain
da não havia telefone em
Capitólio, era ele o porta
dor de recados e mensa
gens. Por largo espaço de
tempo foi o distribuidor de
jornais aos assinantes. Foi o
despertador o icial da cida
de, e bastava dizerlhe o ho
rário em que o interessado
queria acordar que ele o fa
zia prontamente. Sua mor
te foi muito sentida na cida
de. Fonte: Caminhos de
Capitólio.

IPTU / ISSQN

O CRAS recebeu no
mês de maio vários
instrumentos musicais (bateria elétrica,
contrabaixo, guitarras,
violões, caixas de som,
teclados, mesa de som,
etc), através de emen-

da do deputado estadual André Quintão,
solicitada pelo vereador Renato Gavião, no
valor de R$ 30 mil.
Os instrumentos
serão utilizados nas
aulas de música do

CRAS. Também para
futuro projeto de formação musical para
adolescentes e jovens.
Quem sabe teremos,
em breve, novos talentos se apresentando em nossa praça?

No site da Prefeitura: www.
capitolio.mg.
gov.br você tem
acesso à segunda via do IPTU,
à via mensal do
ISSQN e à segunda via anual
do ISSQN.

TURISMO / LAZER

Circuito Turístico Nascentes das Gerais tem novo presidente
O diretor do Departamento
de Turismo e Lazer do Município de Capitólio, Vicente de
Paulo Leite, foi eleito presidente do Circuito Turístico Nascentes das Gerais, substituindo
Luiz Carlos de Pádua (Restaurante do Turvo), que dirigiu a
entidade nos últimos quatro
anos. A eleição foi feita de for-

ma consensual entre os membros do Conselho.
Vários projetos são discutidos para a melhoria do setor na
região: estruturação interna
dos municípios, participação
em feiras e eventos, confecção
de um novo material promocional, plano de marketing do
Circuito e planejamento estra-

tégico. O presidente eleito disse estar con iante em sua administração frente à entidade e
a irma executá-la de forma
participativa, para bene iciar a
região como um todo.
O Circuito Turístico é mais
uma ferramenta para melhor
divulgar os atrativos e belezas
de Capitólio e região.

