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Editorial
Queremos agradecer

Iniciamos um novo ano, tempo
em que todos fazem uma retrospec-
tiva e um balanço do ano que passou.

Devemos lembrar, portanto, das
melhorias que ocorreram em nosso
município: Tantas ruas calçadas,  me-
tas superadas por alunos da rede muni-
cipal de educação, saúde de qualidade
e próxima aos usuários: foram vários
PSF construídos e reformados; diversos
veículos adquiridos; inaugurações de di-
versas obras; entretenimento e diversão
para todos o ano inteiro; melhoria da qua-
lidade de vida às crianças e idosos, com
acesso gratuito ao mundo digital... enfim
temos muito para citar. Se pararmos para
pensar, ao longo destes 365 dias de 2011
muito foi feito, contudo, sabemos que
ainda  temos muito a fazer.

Ainda temos 2012 pela frente, mui-
ta coisa ainda será realizada neste ano.
Contamos com apoio de todos, com a
confiança na certeza que nossa Passa
Quatro é uma das cidades que mais de-
senvolve em nossa região!

Aproveitamos para desejar um
Feliz e Abençoado ano para todos os
passaquatrenses e turistas.

Passa Quatro tem uma das mais belas
delegacias de Minas Gerais

A obra da Delega-

cia de Polícia de Passa

Quatro que fora iniciada

pela comunidade local,

iniciativa liderada pelo

Juiz de Direito Dr. Fábio

Caruso de Carvalho e

pelo então delegado Dr.

Iran Rodrigues de Olivei-

ra, teve sua inauguração

realizada no dia 03 de no-

vembro.

A continuidade da obra alicerçada pelo povo teve total apoio da atual ad-

ministração municipal. A prefeitura entrou com uma verba de aproximadamente

R$40.000,00 e o Prefeito contou com o Governo do Estado, que através do De-

putado Tiago Ulisses, investiu R$ 120.000,00.

Todos trabalhando juntos: Autoridades, Poder Público e Comunidade, as-

sim todos saem ganhando!

O prédio mantém a arquitetura tradicional da cidade, não

descaracterizando o estilo arquitetônico do município. Segundo autoridades pre-

sentes no momento da inauguração, o prédio é um dos mais belos do estado de

Minas Gerais.

A delegacia leva o nome de Wilson Siqueira, uma justa homenagem àquele

que também apoiou o início da construção.

População é atendida com rapidez e eficiência
Entre os serviços prestados na delegacia está a emissão de carteira de
identidade, um dos mais procurados pela população.

“Antes o local mais próximo de emissão do RG era São Lourenço, era difícil
para as pessoas se deslocarem até lá. Agora temos este serviço oferecido aqui,
sem burocracia, sem emissão de senha. Aqui em Passa Quatro não tem limite
de atendimento: todos são atendidos. E quando a pessoa é impossibilitada de
deslocamento, os profissionais vão até suas residências para facilitar. As pessoas
precisam desta atenção!”
Maria Odete da Silva

Responsável pelo setor de identificação

“Ter este serviço aqui em Passa Quatro é muito
importante, facilita nossa vida. Eu já fui nos Correios
para tirar o CPF e vim aqui para tirar o RG”.
Elisângela Costa de Matos

Moradora do Bairro Pé do Morro

Antônio Claret
Vice-Prefeito

Acácio
Prefeito
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Esportes Disputas diversificadas movimentam a cidade

Organizado pela Secretaria de Esportes, aconteceu

entre os dias 19 de novembro e 3 de dezembro o campeo-

nato infantil de futebol 2011, nas categorias sub-11 e sub-

13, com a presença das seguintes equipes: Feira, Catanga,

Pé do morro/Tronqueiras, Copacana/Centro. Sagraram-se

campeões as seguintes equipes:

Categoria sub-11: 1º lugar: Feira, 2º Lugar: Catanga e

3º lugar Pé do morro

Categoria sub-13: 1º lugar: Catanga, 2º lugar: São Geraldo

e 3º lugar Pé do Morro.

Campeonato Infantil de Futebol II Copa Master de Futebol

Foi realizado de agosto a dezembro o campeona-
to amador de futebol 2011. Com a Presença de 9 equi-
pes: São Jorge, Catanga, Pandeiro, São Bartolomeu,
Santa Terezinha, Copacabana, Juventude, Força Jo-
vem e Tronqueiras. Destaque para equipe do São Jor-
ge (Feira) nome escolhido pelos representantes do time
a uma justa homenagem ao falecido amigo de todos e

um esportista nato, Sr. Jorge Mota. A equipe foi campeã invicta no decorrer de todo
campeonato levando apenas 2 gols e jogando um futebol de qualidade. O time teve
também o artilheiro da competição, Willian, e o melhor goleiro, Rodrigo. O segundo
lugar ficou com a equipe do Catanga e o terceiro lugar com a equipe de São Bartolomeu.
Depois da conquista do título houve uma grande festa na Ordem Terceira do Carmo,
onde se reuniram integrantes da equipe amigos e torcedores. A secretaria de Esportes
parabeniza a equipe campeã e agradece a todas as equipes pela participação.

Foi realizado no mês de

agosto a II Copa Master de

Futebol, com a Presença

de cinco times: Santa

Terezinha, Papo Seco,

Catanga, Pinheirinhos e

Macota. O campeonato foi

curto, porém muito dispu-

tado. Destaque para equipe campeã, Santa Terezinha, que

teve como destaque o melhor ataque da competição formado

pelo artilheiro Gil com 13 gols anotados e o rápido e habilidoso

Zezinho. A equipe contou também com o melhor goleiro, Dênis.

Vale ressaltar que a torcida da Feira, formada pelos integran-

tes da geral da Feira, Darci, Canário, Canja, Lixir e companhia

deram um show a parte. O 2º

lugar ficou com a equipe do

Papo Seco e o 3º lugar com a

equipe do Catanga.

Campeonato de Futebol Amador

Equipe da Feira Equipe Pé do Morro

Equipe do Catanga Equipe São Geraldo

Equipe Pé do MorroEquipe São Geraldo

Capitão e Artilheiro do time
campeão, Gil Cristiano

Equipe do Papo Seco - Vice-campeã

Aconteceram no mês de julho,

os primeiros Jogos Abertos de In-

verno. O evento esportivo contou

com a presença das seguintes ci-

dades: Passa-Quatro, Itanhandu,

Itamonte, Pouso Alto, Virgínia,

Alagoa, São Lourenço, Caxambu,

Dom Viçoso, Lavrinhas e São José

do Barreiro. As disputas ocorreram

nas seguintes categorias, Futsal

Sub-11, 13,15,17,adulto e feminino e

Voleibol masculino e feminino. A com-

petição foi realizada durante 10 dias

na quadra poliesportiva Osvaldão e

movimentou a cidade superando as

expectativas. O Secretário de espor-

tes, Tilinho, agradece a todas as ci-

dades participantes e afirma que a

competição passou fazer parte do

calendário esportivo da cidade assim

como a Copa Estudantil 2011.

Jogos Abertos de Inverno
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Educação
Fique sabendo das ações desenvolvidas
pela Secretaria de Educação

Programas e Convênios

Adesão ao PROINFÂNCIA – Elabora-

ção de documento que visa demons-

trar a necessidade de construção de

uma nova unidade escolar de educa-

ção infantil.

PDDE – Programa Dinheiro Direto na
Escola

Este ano as escolas rurais rece-

beram verba do PDDE/ Escola do

Campo destinada a manutenção, con-

servação, reforma e pequenos reparos

nas instalações, além de aquisição de

móveis escolares. Todas as escolas

rurais (E. M. Sertão dos Martins, E. M.

do Paiolinho, E. M. Padre Apetche, E.

M. Dona Sebastiana Mota, E. M. Cel.

Artur Tibúrcio Ribeiro) foram contem-

pladas com este recurso e as ações já

tiveram início.

PSE - Programa Saúde na Escola, em

parceria com a Secretaria Municipal de

Saúde. O programa visa o desenvolvi-

mento de ações de prevenção, promo-

ção e atenção à saúde dos escolares.

Já foi firmado o Termo de Compromis-

so Municipal pactuando e formalizan-

do as responsabilidades e metas ine-

rentes à execução do programa.

Formação continuada
de servidores

PROINFO – Programa Nacional de

Tecnologia Educacional – Busca pro-

mover a uso pedagógico da informática

na rede pública de ensino fundamental

e médio.

Formação PROINFO 100 horas – En-

sinando e aprendendo com as TIC

Formação PROINFO 40 horas – Intro-

dução a Educação Digital

PLATAFORMA FREIRE - cursos de

formação continuada para professores

– MEC - Cursos de Graduação e Pós-

graduação.

Convênio com a UNINCOR - Visan-

do a Capacitação do corpo docente do

município, a Secretaria de Educação

realizou convênio com a Unincor de

Três Corações.

Palestras e Congressos - A Secretaria

de Educação incentiva a participação dos

professores em palestras e congressos

com a finalidade de estar constantemente

reciclando seus conhecimentos.

Reuniões pedagógicas mensais com

as supervisoras para estudos dirigidos

e elaboração do planejamento.

Curso de capacitação - Buscando ofe-

recer um serviço de qualidade em to-

dos os setores, a secretaria promoveu

Curso de capacitação para os serviçais

e capacitação em Transporte Escolar

voltado aos motoristas.

Encontros semanais de professores e

especialistas com o Grupo do Progra-

ma Amor Exigente.

PROINFO – Programa Nacional de

Tecnologia Educacional. Promover a uso

pedagógico da informática na rede pú-

blica de ensino fundamental e médio.

Formação PROINFO 100 horas
Ensinando e aprendendo com as TIC

Formação PROINFO 40 horas
Introdução a Educação Digital

Merenda Escolar

A Secretaria destina investimentos

para que haja uma constante melhoria

na qualidade e na quantidade da Me-

renda Escolar. Criança saudável e bem

alimentada tem melhor rendimento.

Em atendimento a Lei 11.947/2009, que

dispõe que 30% do montante dos re-

cursos financeiros do Programa Naci-

onal de Alimentação Escolar devem ser

utilizados para a compra de gêneros

alimentícios diretamente da agricultura

familiar, a Secretaria Municipal de Edu-

cação, juntamente com o Setor de Li-

citação, tem realizado a compra de hor-

taliças e frutas de famílias de agriculto-

res do município. Um benefício tanto

para a criança, que se alimenta com

produtos saudáveis e sem agrotóxicos,

quanto para as famílias locais que se

beneficiam com a venda dos legumes

e verduras produzidos.

Agricultura Familiar

Infraestrutura

Ampliação da Escola Municipal José
Análio Sobrinho – construção de duas

salas de aula e refeitório.

Ampliação da Escola Municipal Pro-
fessora Helena Carneiro – construção

de três salas de aula e dois banheiros.

A Secretaria de Educação promove também
diversas atividades como feiras do livro,
projetos pedagógicos que incentivam a

leitura e o aprendizado
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Transporte Escolar

- Transporte Escolar Urbano para alu-

nos da Escola Municipal do Futuro e Lar

Fabiano de Cristo

- Transporte Escolar para os alunos da

zona rural.

- Passe escolar para os alunos, pro-

fessores e funcionários residentes nos

bairros Barrinha, Mato Dentro,

Pinheirnhos, Pé do Morro, Tronqueiras,

Quilombo e Rio das Pedras.

Pedagógica

- Realização de Feira do Conhecimen-

to em todas as escolas municipais.

Amostras e apresentações dos traba-

lhos realizados pelos alunos.

- Reuniões pedagógicas mensais para

planejamentos e estudos dirigidos.

- Acompanhamento das supervisoras

pedagógicas durante todo o ano letivo.

Institucional

- Lançamento do Portal da Secreta-
ria de Educação. Mais uma fonte de

comunicação da Secretaria com os

profissionais da educação e com a co-

munidade escolar em geral (alunos e

pais de alunos).

O portal ainda está em construção, mas

já pode ser acessado:

www.passaquatro.augeeducacional.com.br

Acesse e dê sugestões!

Transportes Cinco novos veículos são adquiridos
A população passaquatrense já pode conferir desfilando pelas ruas uma das mais novas

aquisições do município: o caminhão compactador de lixo. O veículo que passou a compor a

frota da prefeitura foi adquirido através de uma emenda do Deputado Fábio Ramanho, por

meio da Funasa. O caminhão teve o custo de R$ 250.000,00.

Outros novos veículos obtidos pelo município foram uma Retroescavadeira, obtida com

recursos do Ministério da Agricultura (R$ 200.000,00), através de emenda parlamentar do

Deputado Fábio Ramalho; um veículo da marca Uno, com 4 portas, direção hidráulica e ar condicionado, doação do

Deputado Odair Cunha, para servir o Conselho Tutelar;  uma Sprinter adquirida com re-

cursos próprios da Educação e um Furgão Fiorino para atender a Secretária da Saúde.

A população dos bairros Tronqueiras, Pé do Morro,

Copacabana, São Geraldo, Rio das Pedras, Grota, São

Francisco, Fazendinha, Mato Dentro, Barrinha que até o

momento não são beneficiados com água tratada ou têm

problemas com o fornecimento de água, em breve não

sofrerão mais com estes problemas.

A obra de construção de uma nova adutora de abaste-

Entenda o que é
esta OBRA

A nova adutora será implantada no
manancial de água existente no
Bairro Quilombo e será conduzida até a Estação
Central de Tratamento de água onde, depois de
tratada, será distribuída para todos bairros da cidade.

cimento de água já foi licitada e deverá ser iniciada logo no

início deste ano.

Valor do investimento: aproximadamente 3 milhões e 600

mil reais, sendo que uma parte vem do PAC II (R$ 1.834.000,00)

e o restante é de emenda parlamentar do Deputado Fábio

Ramalho.

Manancial - Bairro Quilombo

Água tratada para toda a população

Caminhão Compactador

RetroescavadeiraUno (Conselho Tutelar)

Sprinter (Educação) Fiorino (Saúde)
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Obras População é beneficiada com diversas melhorias
Diversas Pontes foram reformadas. Um benefício tanto para os moradores que acessam pelo local

quanto aos turistas que as utilizam na prática do Ecoturismo

Rua Lourenço Guedes Estrada do Bairro do Morro Estação do Manacá

Também foram reformadas as pontes dos Bairros Caxambu, Fazenda Velha e Serrinha

Galerias Pluviais.
Uma das obras de infraestrutura

mais importantes são as galerias plu-

viais. No nosso município está sen-

do feita a galeria na Rua Custódio Mota

(foto) e foi construída 180 m. de rede

de esgoto na Estrada Real. Um in-

vestimento de extrema necessidade

para o município.

Os funcionários da secretaria de

obras tiveram seu local de traba-

lho melhorado, uma demonstra-

ção de respeito ao trabalho e uma

valorização do servidor público

municipal que agora têm melho-

res instalações para o trabalho e

para as refeições.

Quadra Coberta do EENSA
Inaugurada no dia 04 de novembro, a quadra da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida foi uma das grandes obras

inauguradas este ano. O ginásio poliesportivo conta com modernos banheiros, arquibancada e palco espetáculos. O

local além de ser dedicado ao esporte tem inúmeras outras finalidades como o de abrigar eventos culturais, artísticas e

de entretenimento. O investimento total foi de R$ 303.743,33, uma parceria do Governo do Estado com o Município.
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Prédio da Prefeitura Municipal
As obras das novas instalações da Pre-

feitura Municipal estão em pleno vapor.

As disposições das salas foram

projetadas pensando primeiramente no

morador de Passa Quatro que utiliza

os serviços da prefeitura. As salas fo-

ram dispostas a fim de facilitar e dina-

mizar os serviços prestados. Em bre-

ve mais esta obra será entregue à po-

pulação!

Investimento Total: R$ 533.362,50
sendo R$ 472.398,27 da Secretaria de

Estado de Obras Públicas, adquirido

através dos Deputados Fábio Ramalho

e Tiago Ulisses e R$ 60.964,23 da pró-

pria Prefeitura.

Farmácia de Minas
Em breve será inaugurada a Farmácia de Minas. Lo-
calizada nos fundos da Policlínica Municipal, a Farmá-
cia de Minas vem oferecer à população maior facilida-
de na aquisição de medicamentos. As obras já estão
praticamente concluídas!
Investimento Total: R$ 92.620,00. Sendo R$ 90.000,00
da Secretaria de Estado da Saúde, através do Depu-
tado Tiago Ulisses, e o restante investimento da pró-
pria Prefeitura.

Em breve será iniciada a construção de uma quadra

coberta para a comunidade do Bairro São Geraldo, o

terreno já está sendo preparado (foto).

Diversas obras estão sendo realizadas

e muitas ainda serão desempenhadas

no município até o final deste mandato.

Todos nós somos beneficiados!
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3 luminárias na Estrada do Ibama
2 luminárias, margem MG 158, próximo a Industria Polpack
4 luminárias, rua Projetada 9, bairro Selinha
6 luminárias na Rua major José Ribeiro
4 luminárias, rua Nova Tronqueiras, bairro Tronqueiras
Remoção de um poste, Estrada da Serra do Leite, bairro Cajuru
1 poste com luminária, no final da rua Itanhandu, centro
Remoção de dois postes, rua do Jardinzinho,31, bairro Pé do Morro
2 postes com luminárias Rua Leta e Paulo Nobre,Vila São Bartolomeu
1 luminária Rua Bela Vista, bairro Tronqueiras
1 poste com luminária rua Dona Luiza, 392, Centro
1 luminária Estrada do Jardinzinho,31 bairro Pé do Morro
2 luminárias, estrada do Quilombo, 710,próximo ao Clube de Campo
2 luminárias Estrada do Lindolfinho, 4740, em rua Projetada
6 luminárias na Praça Dr. Gilberto Guedes, próximo ao Fórum
1 poste com luminária Rua General José Tiburcio, Bairro Fazendinha
2 luminárias, estrada das Tronqueiras,proximo nº 175
1 luminária na Rua Itamonte, 139, bairro Santa Terezinha
1 luminária Rua Joaquim de Paula Sales, bairro Pé do Morro
3 luminárias na Rua do Manacá, 150 , bairro Pinheirinhos
2 postes com luminárias rua Arlindo Carneiro
Substituição 2 luminárias Rua Cônego Olavo, Centro
Substituição 7 luminárias Praça Julio Regnier, Centro
Substituição 1 luminária Rua Conego Monte Raso, Centro
Substituição 3 luminárias Rua Padre Manoel, Centro
Substituição 7 luminárias Rua Romeu Espanha, Centro
Substituição 5 luminárias Rua Francisco Saule, Centro
Substituição 4 luminárias Rua Gereral Barcelos, Centro
Substituição 3 luminárias Rua Cabo Deodato, Centro
Substituição 4 luminárias Rua Antonio Cardoso, Centro
Substituição 3 luminárias Rua Ismael de Souza, Centro
Substituição 2 luminárias Rua Capitão Bonani, Centro
Substituição 3 luminárias Rua Samuel Libânio, Centro
Substituição 3 luminárias Rua Dr. Paulo de Frontim, Centro
Substituição 7 luminárias Rua Nossa Senhora Aparecida, Centro
Substituição 4 luminárias Rua Saboia Lima, Centro
Substituição 3 luminárias Rua Joaquim Tiburcio, Centro
Substituição 3 luminárias Rua João de Carvalho Brito, bairro Nova Capacabana
1 poste com luminária Rua Dois, bairro Copacabana
1 poste com luminária Rua Jaques Muller, bairro Copacabana
1 luminária Estrada do Lindolfinho, bairro Caixa Dágua
Remoção de um poste, Estrada da Selinha, 92
4 luminárias, rua Avelino Luiz Ribeiro, bairro Tronqueiras
1 luminária rua Rio Acima, 17, bairro Tronqueiras
2 luminárias, rua Três, 19, bairro Santa Terezinha
Investimento Total: 91.682,11

Passa Quatro mais iluminada
Se valendo da necessidade de oferecer maior segurança aos transeuntes

da área urbana, a atual Administração em parceria com a Cemig está ampliando

o número de postes e melhorando a iluminação de diversas ruas do município.

O projeto terá um investimento total de R$ 91.682,11 e já começou a ser

implantado. Veja os logradouros contemplados com as melhorias:

Proteja-se do

perigo das Chuvas

Faça limpeza nos telhados;

Desobstrua as calhas e ladrões;

Mantenha limpos os ralos, esgo-

tos, galerias, valas etc;

Retire os entulhos dos quintais,

áreas, becos e ruas;

Faça aterramento dos buracos

que acumulam água;

Reforce muros (paredes) pouco

confiáveis;

Não jogue lixo ou entulho  nas

bocas-de-lobo das ruas;

Se você mora perto de córregos

e rios mantenha uma pessoa da

família vigilante e atenta ao nível de

subida da água, mesmo noite;

Tenha sempre lanternas e pilhas

em condições de uso;

Evite caminhar em áreas desco-

nhecidas;

Mantenha os objetos de maior

valor e eletrodoméstico nos locais

mais altos da casa.

Evite contato com as águas em

caso de enchente. Esta água é al-

tamente contaminada pelos esgo-

tos e poluição das ruas.

Algumas providências
antes das chuvas

O que fazer durante as
chuvas intensas

Estas são somente
algumas orientações.

A Prevenção é sempre a
melhor maneira de

garantir a vida!

Município de Passa Quatro
Coordenadoria Mun. de Defesa Civil
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Saúde PSF Mato Dentro/Jurema: em breve
inauguração do novo prédio

NOVO PSF
Mato Dentro/Jurema

Os atendimentos do PSF Mato

Dentro Jurema estão acontecendo num

local provisório até que o novo posto de

atendimento fique pronto. As obras já

estão bem adiantadas e logo estão aco-

modando ainda melhor os usuários.

O novo PSF terá um grande núme-

ro de salas, ambientes mais amplos,

está sendo montada uma sala especi-

al onde será iniciado o atendimento bu-

cal: uma das melhores estruturas da ci-

dade para o atendimento à saúde.

“Toda equipe está ansiosa pela inauguração do
novo prédio onde a assistência será ainda mais

humanizada e de qualidade aos usuários”.

Mariely Teixeira Quirino
Enfermeira do PSF Mato Dentro/Jurema

“Tudo que eu preciso eu consi-
go pela saúde local. Eu estava bem
debilitado e precisei ser atendido em
São Paulo, a prefeitura me ofereceu
os serviços da ambulância. Agora
que já estou melhor vou de ‘Kombi’.
Aqui no PSF sou muito bem trata-
do, cuidam com muito carinho dos
pacientes.

Quando o atendimento começar
a ser feito no novo prédio será ainda
melhor!

Quero agra-
decer a adminis-
tração pública
municipal pelo
atendimento”.

José Milton da Silva
Morador do bairro Santa Terezinha

SOBRE o PSF Mato Dentro/Jurema

Bairros Assistidos: Cova da Onça, Ferreirinha, Jurema, Sertão dos

Almeidas, Mato Dentro, Barrinha, Grota e parte do Bairro Santa Terezinha.

Equipe de Atendimento: 5 agentes de Saúde, 1 Técnica de Enfer-

magem, 1 Enfermeira, 1 Médica e 1 pessoa encarregada da limpeza.

São atendidas em média 30 pessoas por dia que buscam:

consultas médicas, exames preventivos, vacinas, curativos, aferição de pres-

são, glicemia, capilar entre outros...

O número de consultas nos últimos três meses foi de

4.021 consultas médicas (média de 1.340 consultas/

mês) e 11.355 procedimentos de enfermagem (média

de 3.785 procedimentos/mês).

Números do Pronto SocorroToda equipe da Secretaria de Saúde tem se es-

forçado para oferecer ao usuário um atendi-

mento mais humano e amigo.

Confira os números:
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Saúde Os números e as ações mostram a
eficiência do atendimento público municipal

O objetivo fundamental do SI-PNI é possibilitar aos en-

volvidos no programa uma avaliação dinâmica do risco quan-

to à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro

dos imunos aplicados e do quantitativo populacional vacina-

do, que são agregados por faixa etária, em determinado

período de tempo, em uma área geográfica. Possibilita tam-

bém o controle do estoque de imunos necessário aos admi-

nistradores que têm a incumbência de programar sua aqui-

sição e distribuição.

Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI)

Fonte: PNI

Algumas ações que foram aplicadas buscando
a melhoria no Sistema de Saúde Municipal

- Contratação da médica ginecologista Dra. Rita Teresinha

Maciel Motta pelo Nasf para atendimentos nos postos de

saúde e implantação de protocolos do Programa de Saúde

da Mulher.

- Melhora no Programa de Aparelhos Auditivos onde os

moldes ainda são feitos em Pouso Alegre, porém a

adaptação, manutenção, orientação e acompanhamento dos

usuários são agora realizados no município.

- Projeto para adesão ao Programa Nacional de Melhoria do

Acesso e Qualidade da Atenção Básica com aumento mensal

do recurso financeiro de R$ 8.000,00 para a ESF/Saúde

Bucal e de R$ 6.500,00 para a equipe de ESF.

- Projeto para Adesão ao Programa Mães de Minas.

- Projeto de Prevenção de Acidentes e Violências que será

repassado ao município o valor de R$ 30.000,00.

- Educação permanente com os profissionais de saúde.

- Melhora dos indicadores para cumprimento dos Pactos.

- Campanha de coleta de sangue (PSA total) para detectar

o câncer de próstata em homens com mais de 50 anos.

Foram realizados 208 exames nos três últimos meses,

desses pacientes 27 tiveram alteração.

- Campanha de identificação de pacientes com possíveis

fatores de risco para glaucoma sendo realizado tratamento

e distribuição gratuita de colírios.

- Aumento dos procedimentos de Oftalmologia (consulta,

cirurgias de catarata, etc).

- Realização de 25 cirurgias de catarata pelo SUS referentes

aos meses de agosto a outubro.

- Melhora no acompanhamento do programa de DST/AIDS.

- Melhora no trabalho de Monitoramento da Dengue.

- Realização da 4ª Conferência Municipal de Saúde.

- Aumento no rastreamento de mamografia em mulheres de

50 a 59 anos.

- Realização no Centro de Acolhimento Terapêutico (Saúde

Mental) de Oficinas de Beleza, Artesanato, Culinária,

Atividade Física, Teatro e Coral.

- Grupo de Tabagismo no CAT.

- Grupo de Atividade Física.

PRODUÇÃO AMBULATORIAL
(Agosto, Setembro e Outubro/2011)

Especialidade                          Nº de procedimentos

Consulta de Emergência 4.021

Consultas Básicas / PSF 6.479

Cardiologia 732

Clínico Geral 602

Ginecologia/Obstétra 435

Cirurgia Geral 407

Pediatria 355

Psiquiatria 289

Fonoaudiologia 435

Fisioterapia 1.869

Psicólogo 546

Assistente Social 1.128

Eletrocardiograma 250

Dentista 7.092

Nutricionista 142
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Cultura e Turismo Semestre repleto de atividades

Aniversário da Cidade: 123 anos
O aniversário de 123 anos da cidade contou com uma programação ani-

mada e variada. Além dos tradicionais shows, a “Lona Cultural Cata Ven-

to”, uma parceria das Secretarias de Turismo e Assistência Social foi um

dos pontos altos do pro-

grama. A população ainda

teve a opção de se

aprofundar na história no

“Calçadão da Memória”,

exposição do fotógrafo

Carlos Brito e, para quem

gosta de um programa

mais ecológico pôde op-

tar entre os cavalos

Mangalarga Marchador na

“1ª Exposição do Projeto Marchador para todos” ou participar de um pro-

grama mais radical na competição “Trilhas das Gerais”, competição que

explora de maneira respeitosa a beleza natural de nosso município, além

de aquecer a economia local. O evento contou com as seguintes modali-

dades, Bike, Trekking, Técincas Radicas e navegação...

Teve programa para todos os gostos!

Corpus Christi
A Secretaria Municipal de Turis-

mo e seu Conselho Municipal do

Patrimônio Cultural juntamente com

comunidades religiosas, alunos da

rede de ensino municipal , estadual

e particular além de membros da

sociedade civil mais uma vez se uni-

ram para traçar com arte as pedras

de suas ruas transformando a cin-

zenta rua num belo e sagrado tape-

te para o cerimonial da Procissão

de Corpus Christi.

Caminho Religioso
Foi realizado no dia 22 de julho de 2011 uma Reunião entre Secretaria de

Turismo do Município com  representantes da SETUR, Estrada Real , Circuito

Turístico das Terras Altas da Mantiqueira e Comunidade religiosa, para inclusão

do município a rota do Caminho religioso.

O protocolo para Implantação do Caminho Religioso da Estrada Real de

Padroeira a Padroeira,  foi baseado no consagrado Caminho de Compostela.

Este caminho oferece ao caminhante a possibilidade de percorrê-lo a pé, de

bicicleta, ou a cavalo, sendo assim mais uma opção de turismo e peregrinação

em nossa região.

O caminho compreende 37 cidades no eixo principal da Estrada Real, sendo

32 municípios em Minas Gerais, e 05 em São Paulo, ao todo o caminho possui

600 km.

O Caminho Religioso, beneficiará em seu trajeto percorrido, os municípios

que compõe o Circuito Terras Altas da Mantiqueira, aumentando ainda mais o

fluxo de turistas na região, visto que, o Turismo Religioso é o segmento que mais

cresce no mundo.

Plano Municipal de Turismo – Com o objetivo de fomentar o turismo de

nosso município e aquecer a economia local, foi realizada uma reunião entre o

COMTUR e a sociedade civil para definir equipes de apoio ao Plano Municipal

de Turismo que trabalharão junto aos novos atores buscando o desenvolvi-

mento local.
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Em parceria com a Associação Comercial, a Prefeitura

Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo, o

Conselho Municipal de Turismo e a Secretaria de Obras,

apoiaram o projeto do Natal Iluminado, enfeitando com um

toque especial as praças da cidade para encantar o natal

da comunidade local e dos turistas.

A curadora do Projeto, Patrícia Greca, e seus colabora-

Natal!

dores: Simone, Luiz Amorin e Maria Tereza Greca entre ou-

tros, não pouparam esforços e criatividade nessa tarefa.

E as festividades de final de ano não pararam por aí: na

passagem do ano aconteceu a apresentação de bandas nos

dias 29, 30 e 31 de dezembro, executando uma variedade de

músicas que foram desde samba, samba rock, pop rock,

marchinhas ao sertanejo universitário. Quem particiou adorou!

Lançamento do livro A Volta das
Esmeraldas

No dia 1º de agosto de 2011 foi

realizado o Lançamento do livro “A

Volta das Esmeraldas” do escritor/

romancista e teatrólogo Itamar

Santiago, nascido em Manaus

(AM).

 O romance relata a Jornada

Épica do Bandeirante Fernão Dias

Paes.

Em alguns dos fatos históricos do livro, o romancista se baseou nas pesqui-

sas realizadas em nossa Biblioteca Municipal, tendo como fonte: Histórias Anti-

gas de Minas Gerais – Edição 1948 de Diogo de Vasconcelos contando com a

colaboração de Maria Antonieta Scianni, funcionária deste órgão nessa ocasião.

O Prefeito, Acácio, e o Vice, Claret,
prestigiaram o lançamento do livro

Pelo segundo ano consecuti-

vo, Passa Quatro está entre os

63 municípios do estado de Mi-

nas Gerais que se habilitaram

a receber o ICMS TURÍSTICO,

incentivo criado há dois anos

pela Secretaria de Turismo do

Estado de Minas Gerais para

premiar municípios que inves-

tem na vocação turística.

Fique por
DENTRO


