Barbacena
INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE,
SAÚDE E SOCIAL
SÃO PRIORIDADES
EM BARBACENA
A Prefeitura de Barbacena, nos últimos
três anos, vem promovendo uma série de
ações e serviços que vão impactar o futuro
da cidade. A Assessoria de Comunicação da
Prefeitura vem divulgando, desde 2013, o
que o Governo Municipal vem realizando
como forma de informar a população e, ao
mesmo tempo, fiscalizar as ações da atual
gestão.

Prefeitura instala mais de
70 abrigos em várias regiões
e terminal de ônibus na
Praça da Estação

Abrigos na
Av. Bias fortes

A Prefeitura de Barbacena, em
parceria com a iniciativa privada, atendendo a uma antiga demanda dos usuários
de transporte coletivo, já instalou cerca de
70 abrigos de ônibus em vários pontos do
Município. Na primeira etapa 50 abrigos
foram colocados no hipercentro da cidade.
Também foi construído o Terminal Regional
de Ônibus, na Praça da Estação, para diminuir o fluxo de veículos na região central,
com o desafogamento de vias. Na segunda
etapa mais 20 abrigos já foram instalados,
incluindo bairros e distritos. O objetivo é que
as parcerias continuem e mais abrigos sejam instalados em breve. Os abrigos, de 3
metros de comprimento por 1,80m de
altura, contam com manutenção da empresa Monte Alto durante um ano, sem custo
para o Município.

Pela primeira
vez em
Barbacena
os usuários do
transporte
coletivo são
lembrados
pela
administração

Rua Sete de Setembro
Terminal da Praça da Estação

Praça Conde de Prados (Globo)

Prefeitura executa obras
de recapeamento dos
principais corredores...
A Prefeitura, em 2015, realizou mais
de 15 mil metros de recapeamento de ruas
e avenidas, melhorando significativamente
o trânsito nos principais corredores. Foi
uma obra audaciosa, que acabou com
antiga prática da paliativa operação tapa
buracos, que resolvia o problema momentaneamente, principalmente numa região
de intensa circulação de veículos. Hoje a
obra já se incorporou à vida da cidade, mas
tem contribuído para que os motoristas
transitem com mais segurança e conforto.
Para isso foram investidos cerca de R$ 2,3
milhões.

R. General
Câmara

Mais de
15 mil
metros
de ruas e
avenidas
recapeadas
Rua Thomáz Gonzaga

Av. Bias Fortes

Rua Honório Ferreira Armond

..é a maior obra de
recapeamento já realizada
por uma administração.
Ruas recapeadas ou asfaltadas, inclusive
dentro do projeto que recuperou o corredor
central, ao valor de R$ 2,3 milhões, no
período 2014 a 2015, pela Prefeitura:
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Rua 7 de Setembro (Centro)
Rua João Pinheiro (Santa Tereza I)
Rua Doutor Antonino Sena Figueiredo (Santa Tereza II)
Rua Tomaz Gonzaga (Boa Morte)
Rua José Bonifácio (Centro)
Rua General Câmara (Centro)
Rua Barão do Triunfo (São Geraldo)
Rua General Osório (São Geraldo)
Rua Saldanha Marinho (Carmo)
Rua Padre Manoel Rodrigues (Carmo)
Rua José Ferreira Sabino (Carmo)
Rua João Batista Cantaruti (Carmo)
Avenida 14 de Agosto (Floresta)
Rua Honório Ferreira Armond (Mons. Mário Quintão)
Rua Baronesa Maria Rosa (Boa Morte)
Rua Cesário Alvim (Caminho Novo)
Rua Dom Pedro II (Passarinhos)
Praça Vereador Campos Júnior (Passarinhos)
Avenida Pereira Teixeira (Centro)
Rua José da Silva Fortes (Funcionários)
Avenida Bias Fortes (Centro)
Rua Freire de Andrade (Centro)
Rua Arlindo Camilo Neves (Monte Mário / Eucisa)
Rua Das Violetas Monte (Monte Mário / Eucisa)

Há muito
não se via
na cidade
uma obra
de tamanha
importância
para o trânsito

Rua Baronesa Maria Rosa

Av. Pereira Teixeira

Rua Amarílio Augusto de Paula - Centro

Mais de 30 mil metros
de ruas em diversos
bairros recebem obras
de asfaltamento...

Rua Tancredo
Esteves

Com um investimento de R$ 3
milhões, a Prefeitura de Barbacena está
realizando a segunda etapa do projeto de
recapeamento ou pavimentação asfáltica
de várias ruas nos bairros da cidade. A
execução do projeto teve início, em outubro
de 2015, no bairro Santa Maria, que já está
com todas as suas ruas asfaltadas. O projeto já beneficiou ruas nos bairros Boa Morte,
Jardim, Campo, Caiçaras, Carmo, Vilela,
São Francisco e Santo Antônio. Neste mesmo período, a Prefeitura executou obras de
pavimentação asfáltica, com recursos de
emenda parlamentar, na ordem de R$ 157
mil, em ruas na área central próximas ao
Hospital Ibiapaba e ao Colégio Estadual, e
no loteamento Eucisa, no bairro Monte
Mário.

As ruas dos
bairros foram
herdadas em
péssimas
condições e
agora começam
a ser recuperadas

Rua Nestor Tineca
N. Sra. Aparecida
Rua Vitório Meneghin - Pontilhão

Rua Amazonas

...é a maior obra de
recuperação de ruas
nos bairros da cidade.
Ruas asfaltadas ou recapeadas a
partir de junho de 2015, inclusive as beneficiadas pela segunda etapa do projeto executado pela Prefeitura nos bairros, com orçamento de R$ 3 milhões:
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Rua José Santa Rosa (Santo Antônio)
Rua Antônio Francelino (Santa Maria)
Rua João Vicente de Souza (Santa Maria)
Rua Maria da Piedade (Santa Maria)
Rua João Lourenço Pinto (Santa Maria)
Rua José Carlos Furtado (Santa Maria)
Rua José Franca Júnior (Santa Maria)
Rua Antônio Alves Teixeira (Santa Maria)
Rua de acesso ao Santa Maria (Santa Maria)
Rua J (Santa Maria II)
Rua Olinda Vidal Melo (Santa Maria II)
Avenida Amazonas (Caiçaras)
Rua Tancredo Esteves (Boa Morte)
Rua Tabelião Antônio Coutinho (bairro do Carmo)
Rua José Felipe Braz (Vilela)
Rua João Aquino de Araújo (Jardim)
Rua Joaquim Carlos da Costa (Monte Mário)
Rua "H" (Monte Mário)
Rua Laurita Gava Neves (Monte Mário / Eucisa)
Rua Delfim Pimentel (Monte Mário / Eucisa)
Rua Vitório Meneghin (Pontilhão)
Rua C (Floresta)
Rua Neca Tavares (Diniz)
Rua José Pires dos Reis (Urias Barbosa de Castro)
Rua Norma Stefani (Centro)
Rua Amarílio Augusto de Paula (Centro)
Rua Bancário Paulino de Oliveira (Centro)

Ruas
intrasintáveis
receberam
asfalto e
dão vida nova
aos bairros

Rua José Santa Rosa
Bairro São Francisco
Bairro Santa Maria

Patrolamento - Distrito de Torres

Estradas rurais
recebem benefícios
Além do serviço realizado na área
urbana, a Prefeitura tem trabalhado também nos distritos e comunidades. Um dos
serviços que recebe atenção especial é o
patrolamento de estradas, buscando uma
melhor trafegabilidade e melhorias nas vias
rurais do Município. Nos últimos meses,
aproximadamente 40 quilômetros de estradas foram patroladas. Em 2015, por exemplo, somente no primeiro semestre, foram
quase 150 quilômetros de estradas recebendo este tipo de serviço.

Santo Antônio

Parcerias permitem
obras de calçamento
O serviço de calçamento também
faz parte dos projetos executados pela pela
Prefeitura, através da Secretaria Municipal
de Obras Públicas. Em algumas obras, a
Prefeitura trabalhou em parceria com
empresários e também com a população na
execução dos trabalhos. Entre os bairros
que tiveram ruas beneficiadas com calçamento estão bairro Jardim, Monte Mário,
Santo Antônio, Nova Suíça, Santa Cecília,
Santa Efigênia e loteamento Greenville.

Engenheiro Pedro
Vítor Renault

Obras no Bairro Caeté

Conjunto Habitacional - Grogotó

640 famílias realizaram
sonho da casa própria
O sonho de ter a casa própria foi
proporcionado a aproximadamente 2.500
pessoas na atual gestão municipal em
Barbacena. A Prefeitura realizou a entrega de 640 moradias, em três conjuntos
residenciais (Mantiqueira, Vertentes e
Borda do Campo), dentro do programa
“Minha Casa, Minha Vida”, totalizando um
investimento de R$ 33 milhões. Pra que
isso pudesse virar realidade nesta gestão, logo no início do governo, em 2013, a
Prefeitura teve que tomar uma série de
medidas para que o programa "Minha
Casa, Minha Vida" na cidade pudesse ter
continuidade.

Rua Bahia precisou
ser reconstruída
Com um orçamento de R$ 2,7
milhões, a Prefeitura de Barbacena está
atendendo um a reivindicação antiga da
população: recuperar o córrego da Rua
Bahia. A obra já está quase pronta e vários pontos já foram liberados para o tráfego de veículos, algo que não acontecia há
mais de 5 anos. A Prefeitura teve que praticamente reconstruir a obra, que, por
falta de manutenção, nos últimos 20
anos, quase veio toda a baixo. Uma obra
difícil de ser realizado, pois foi preciso
contar com as condições do tempo
(chuvas), que por muitas vezes impediu
que a obra fosse realizada. Mas, agora já
esta quase tudo novo de novo.

Obras no Córrego
da Rua Bahia

Córrego Rua Bahia - Antes/Depois

Pintura de Faixas de Pedestres

Prefeitura realiza maior
obra de mobilidade urbana
da história do município
O trânsito é um grave problema
nacional. Em Barbacena, para se ter uma
ideia, a frota de veículos aumentou mais de
80% em 10 anos (hoje com mais de 60 mil
veículos) e, desde o primeiro ano da atual
gestão, o assunto é prioridade. Dezenas de
ruas já foram asfaltadas e a Prefeitura, pela
primeira vez na história, trabalha na organização e modernização do setor. As obras
de Mobilidade Urbana estão em andamento
em várias frentes de trabalho e a população
já pode observar as ações desenvolvidas
para favorecer o deslocamento de pedestres e motoristas. O projeto de reformulação, na ordem de R$ 5 milhões, abrange
as principais vias e é resultado de muito
planejamento, com estudo técnico apurado
para garantir mudanças no setor. Trânsito
fluido, mais acessibilidade, mais segurança
e conforto. O Município trabalha para estabelecer o trânsito que o barbacenense merece, com qualidade e eficiência, sem os
improvisos e desordens do passado.

Sinais de
Trânsito

Motoristas
e pedestres
recebem
atenção do
Governo
Municipal

Mobilidade Urbana - Pontilhão

Pontilhão

Rampa de Acesso

Pela primeira vez cidade
é beneficiada com
obras de acessibilidade
A acessibilidade é um dos principais
pontos do projeto de Mobilidade Urbana de
Barbacena. Garantir mais segurança, tranquilidade, conforto e bem-estar a todos os
barbacenenses, com ou sem deficiência:
esse é o principal objetivo do que está
sendo realizado na área. Inclusão é fundamental e a atual administração busca garantir isso. A Prefeitura já instalou pisos
táteis e rampas de acesso em calçadas de
dezenas de ruas da cidade, devidamente
adaptadas para facilitar a locomoção e ampliar a autonomia do pedestre. Segundo
dados do IBGE de 2010, 23,9% da população nacional têm alguma deficiência,
portanto é compromisso do Município oferecer oportunidades iguais, preservando os
direitos fundamentais de toda a população.

Piso
Tátil

Respeito aos
portadores de
necessidades
especiais

Piso tátil

Rampas de Acesso

Iluminação no Bairro Dom Bosco

Distrito de
Sra. das Dores

Prefeitura investe mais
de 10 milhões em
iluminação pública
A Prefeitura, em 2015, assumiu a
gestão da iluminação pública do Município,
conforme determinação da Aneel. E Barbacena, com essa municipalização, saiu na
frente e inovou. A cidade foi a primeira de
Minas Gerais a criar um Plano Municipal de
Iluminação Pública, instituindo o programa
Barbacena Iluminada (BQLUZ), com o objetivo de dar maior organização e parâmetros à atividade. Nos próximos 7 anos, a
previsão de investimentos no setor é na
ordem de R$ 30 milhões. As mudanças
mais recentes no setor se destacam: todas
as 192 luminárias da Avenida Governador
Bias Fortes foram substituídas por LED; e
um dos principais cartões portais da cidade,
a Basílica de São José Operário, ganhou
iluminação especial, com projeto luminotécnico diferenciado. A atual gestão também promoveu uma série de melhorias em
diversos locais, em 3 anos, com destaque
para bairros inteiros que receberam
iluminação pública e campos de futebol
preparados para a noite.

Bairros,
campos de
futebol, praças,
ruas e avenidas
ganham nova
iluminação

Loteamento Loschi

Iluminação da Basílica de São José

Restauração da Fazenda Registro Velho

Obras de infraestrutura
do setor cultural também
são prioridades em Barbacena
A Prefeitura de Barbacena prioriza
também obras de infraestrutura do setor
cultural. A atual gestão, por meio de
parcerias ou iniciativas próprias, sempre
presente em diversos segmentos, valoriza
a nossa história. Citamos, por exemplo,
alguns avanços no setor cultural do
município, nos últimos três anos:
restauração da Fazenda do Registro Velho,
que já teve a primeira parte das obras
concluídas, com a cobertura completa do
local: a revitalização do Pontilhão, com
recuperação da estrutura, limpeza e
iluminação especial; a reestruturação do
Museu da Loucura, envolvendo tanto a
parte externa quanto a interna, com a
ampliação do acervo e melhorias na parte
hidráulica e elétrica; a iluminação e
jardinagem do conjunto arquitetônico do
Ponto de Partida, para valorizar um dos
espaços de maior movimentação
artística/cultural da cidade. Essas obras
são iniciativas que vão de encontro à ideia
de fomentar a preservação e enriquecer o
patrimônio municipal.

Revitalização
do Pontilhão

Preservação
e valorização
do patrimônio
público

Reforma do Museu
da Loucura

Iluminação da Estação Ponto de Partida

APAE - Barbacena

Mais de 4 milhões
para entidades sociais
do município

Sociedade São
Miguel Arcanjo

Instituto Maria Imaculada

Com recurso financeiro, custeio de
funcionários e doação de veículos, a atual
administração municipal vem dando apoio
a diversas entidades sociais de Barbacena.
No último mês de março, a Prefeitura anunciou a liberação de R$ 200 mil à Apae, após
o Governo do Estado cortar o convênio com
a instituição. Mas, ao longo da atual gestão,
várias entidades têm recebido aporte financeiro do Município, através dos Fundos de
Assistência Social Federal e Estadual e do
próprio Tesouro Municipal. Somente em
2014, este repasse chegou a R$ 3,7 milhões. Em 2015, foi de R$ 318 mil. A Prefeitura, também em 2015, beneficiou com a
doação de um carro zero km, modelo Up,
oito instituições. Dessa forma, o município
ajuda as entidades sociais a ajudar milhares de pessoas.

Mais de
4 milhões
investidos
para apoiar as
atividades das
entidades sociais
do município

UBS - Nova Suíça

Prefeitura entrega
novas Unidades Básicas
de Saúde à população

Novo Pronto
Atendimento

A Prefeitura de Barbacena já entregou à população duas Unidades Básicas de
Saúde (UBS): Nova Suíça e Funcionários,
cada uma com capacidade de atendimento
a 12 mil pacientes por mês. Outra Unidade,
bairro Vilela, está em fase final de
construção. Mas, o trabalho não para por aí,
pois a Prefeitura já se prepara para a
construção de mais cinco, nos distritos de
Pinheiro Grosso e Torres e nos bairros
Santo Antônio, Monte Mário e Santa Luzia,
através de convênio com o Ministério da
Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde,
em um investimento de R$ 2.328.018,39.
Mais ainda: a atual administração vai
reformar seis outras UBS nos bairros Santa
Efigênia, Santa Cecília, Carmo, Grogotó,
Caic e distrito de Correia de Almeida. Todo
esse trabalho vai melhorar consideravelmente a saúde no município.

Levando o
atendimento
à saúde nos
bairros, bem
próximo
ao cidadão

Reforma e Ampliação das UBS

Novas Unidades Básicas de Saúde

Prefeitura Realiza
Mutirões de Cardiologia
e Catarata
A Prefeitura de Barbacena também
proporcionou à população mais dois
serviços com o conforto do atendimento no
próprio Município. Somente no ano de
2015, três mutirões de cardiologia foram
realizados no Centro Ambulatorial Dr. Agostinho Paolucci - CAP (Antigo Hospital Escola), no bairro Vilela, atendendo aproximadamente 600 pessoas, em um trabalho
realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde e Programas Sociais (Sesaps) em
parceria com a Faculdade de Medicina
(Fame). A Prefeitura promoveu também a
realização de mutirões de cataratas, que
aconteceram através de parceria da
Secretaria de Saúde com o Instituto
Maternidade Assistência à Infância e
Policlínica (Imaip).

Mutirões da Saúde
Cardiologia

Serviço
interrompeu
longa fila
de espera
nas áreas de
cardiologia
e oftamologia

Mutirão da Catarata

Cirurgia de catarata

Prefeitura implanta
serviços inovadores
na saúde

Consultório
na Rua

Melhor em Casa

A saúde chega até a população
também através dos programas “Melhor em
Casa” e “Consultório na Rua” implantados
pela Prefeitura de Barbacena. Com relação
ao “Melhor em Casa”, Barbacena foi uma
das primeiras cidade do Estado a receber o
programa de atenção domiciliar, que tem o
propósito de atender, no lar, pessoas com
necessidade de reabilitação motora,
idosos, pacientes crônicos ou que estejam
em situação pós-cirúrgica. O programa
conta com 337 cadastrados e faz, em
média, 50 atendimentos por mês. O
“Consultório na Rua” atende a população
em situação de rua, migrantes e pessoas
com foco no enfrentamento ao álcool e
drogas em Barbacena. O programa conta
com 113 cadastrados.

Cidade recebeu
serviços na área
da saúde, com
atendimento
nos bairros e nas
próprias
residências dos
pacientes

Unidade de Cuidados Básicos

Prefeitura firma
importantes parcerias
com hospitais da cidade
A atual gestão municipal em
Barbacena tem dado atenção especial à
área da saúde. E, para dar melhor atendimento à população, a Prefeitura firmou
parcerias com os principais hospitais da
cidade. No final de 2013, a Prefeitura
ajudou o Hospital e Maternidade Isabel
Cristina (Imaip) a reabrir as portas. Atualmente, Prefeitura e Imaip estão juntos no
programa de atendimento à população
através da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) e no projeto Hora do Trabalhador. Prefeitura e Santa Casa de Misericórdia de Barbacena (SCMB) também
trabalham juntas no serviço de urgência
odontológica e no consultório odontológico
para atender os casos de pacientes com
necessidades especiais. A Santa Casa
atende também as emergências e urgências pediátricas, obstétricas e ginecológicas. O Município firmou convênio também com o Hospital Ibiapaba e vai liberar
aproximadamente R$ 2,5 milhões para
construção de um bunker – área física
especial – para alojar um equipamento de
radioterapia.

Atendimento
Qualificado

Mais recursos
para hospitais,
mais saúde
para a
população

Urgência Odontológica
Santa Casa

Hora do Trabalhador

Recpeção

Recepção

Prefeitura implanta
em Barbacena melhor
Pronto Atendimento
do Estado
A atual administração municipal
entregou à população, em dezembro de
2014, o melhor Pronto Atendimento – PA do
interior de Minas. O novo PA funciona
anexo ao Hospital Regional. O PA era um
dos problemas mais sérios na área saúde
do município. Mesmo sendo um serviço
considerado de urgência, os pacientes
levavam em média até 6 horas para serem
atendidos. Várias outras gestões buscaram
resolver a questão mas não conseguiram.
Hoje, graças a ação da Prefeitura, em
parceria com o Estado, a população, na
hora que mais necessita de um atendimento rápido e eficiente, conta com uma
saúde de qualidade, com excelente infraestrutura e com uma equipe de mais de 350
profissionais. Ao todo foram investidos
cerca de R$ 8,5 milhões para o seu funcionamento. O PA de Barbacena já pode ser
considerado um dos melhores do Estado.

O novo PA,
resolveu um
problema sério
de saúde no
município que
se arrastava
há anos

Novos Equipamentos

Bairro Vitório Meneghin

Antendimento de Qualidade

Prefeitura criou
centro de especialidades
médicas e de exames

Especialidades
Médicas

Novos Equipamentos

O atual governo municipal criou o
Centro Ambulatorial Municipal Agostinho
Paulucci - CAP (antigo Hospital Vilela). No
último ano, a média de procedimentos mensais foi superior a 23 mil. Entre os serviços
prestados pelo CAP, que abriga também o
Laboratório Municipal, responsável pelas
análises de patologia clínica nos setores de
Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Urianálise, Parasitologia, Microbiologia, o
diagnóstico em laboratório clínico atingiu a
média mensal de 18.180 exames. Os números apresentam ainda, em média mensal, a realização de 202 cirurgias, 87 anestesias, 158 atendimentos de fisioterapia, 19
diagnóstico teste rápido, 483 diagnósticos
em especialidade, 60 endoscopias, 243 ultrassonografias, 204 mamografias, 80 coletas de material, 216 ações coletivas de saúde e 3640 consultas.

Atendimento
especializado,
equipamentos
modernos e
mais rapidez
nas consultas
e resultados

Prefeitura ampliou
frota de veículos
da saúde
A Prefeitura de Barbacena, na atual
gestão, fortaleceu o setor de transportes na
área da saúde, beneficiando milhares de
usuários do Município. Por mês, mais de
2700 pessoas são transportadas de suas
casas, unidades de saúde, clínicas e hos
pitais para outras cidades da região e até
mesmo para outros estados, para que possam realizar procedimentos, exames e consultas especializadas. Além disso, diversos
programas são atendidos, como Melhor em
Casa, Órtese Prótese, Vigilância Sanitária,
Vigilância Epidemiológica, com veículos
abertos para fumacê, Estratégia da Saúde
da Família, entre outros. A frota é composta
por 39 automóveis, adaptados para as funções designadas; dez deles foram adquiridos na atual gestão. Além disso, encontra-se em fase avançada a aquisição de
novos veículos, incluindo quatro ambulâncias, para incrementar a qualidade do serviço para a população.

Com uma frota
de veículos
diversificada
o atendimento
aos pacientes
fica mais ágil
e seguro

Praça Cel. Cipriano R. Miranda - Vilela

Prefeitura instala
inúmeras academias
de saúde nos bairros

Praça Armando Júlio
Neves - Boa Vista

Bem-estar, qualidade de vida e
promoção à saúde através da atividade
física. A Prefeitura já instalou seis Academias ao Ar Livre no Município, beneficiando
centenas de barbacenenses, no maior investimento já realizado no setor. Praça da
Rua Bahia, Boa Vista, Campo, Vilela, Santo
Antônio e o distrito de Correia de Almeida
foram os primeiros contemplados, mas o
serviço não para por aí. A atual administração vai instalar, ainda em 2016, em
mais 13 bairros e localidades, polos de
Academias da Saúde, integrados às UBS e
aos Nasf. Santa Efigênia, Pinheiro Grosso,
Santa Luzia, Grogotó, São Francisco,
Correia de Almeida, Colônia Rodrigo Silva,
Nove de Março, Santo Antônio, Monte
Mário, Carmo, Praça da Rua da Bahia e
João Paulo II são os locais que vão receber
o investimento, na ordem de R$968.819,47,
contando com infraestrutura, equipamentos e profissionais de qualidade.

Praça Prudente de Moraes
Bairro do Campo
Rua Demétrio Ribeiro - Santo Antônio

A prática
desportiva
propicia ao
ser humano uma
saúde melhor e
consequentemente,
uma melhor
qualidade de vida

Passeata Outubro Rosa

Prefeitura inova
e amplia ações
na área da saúde

A Prefeitura de Barbacena também
trabalha para a promoção à saúde através
de iniciativas que garantam a visibilidade de
temas importantes, com participação direta
da população. A atual administração ampliou as ações sociais, que alcançam todas as
camadas, promovendo serviços que fortalecem o objetivo principal: conscientizar.
Passeatas, aferição de pressão arterial,
teste de glicemia, orientações preventivas,
atividades de lazer, palestras, blitz educativa, além de tantas outras, são atividades
presentes em campanhas como o Outubro
Rosa e o Novembro Azul, por exemplo. Em
2016, as ações de combate ao Aedes
aegypti são destaque, com uma mobilização intensa para abranger todo o Município.

Dia da Mulher

Ações de
prevenção e
conscientização
ajudam a
melhorar
qualidade de
saúde de homens
e mulheres

Outubro Azul

Dia do Homem

Medidas de Contenção do Óleo

Prefeitura age com rapidez
no derramamento de óleo
no rio das Mortes e tromba
d’água na regiaõ rural
Dois graves problemas e duas ações
rápidas. O Sistema de Abastecimento de
Água (SAS) passou por momentos que
exigiu trabalho imediato para não deixar
faltar água para a população. Primeiro, em
abril de 2013, quando aconteceu o derramamento de óleo no Rio das Mortes. Após
cinco dias e muito trabalho, o abastecimento de água foi restabelecido. Depois,
em janeiro deste ano, o sistema de abastecimento de água da cidade entrou em
pane após uma tromba d'água atingir a área
onde ficam as bombas do sistema de abastecimento de água da cidade, inundando o
prédio que abriga as bombas, com todo
sistema entrando em pane. Sete dias
depois e com a substituições e reparo do
maquinário, o abastecimento de água foi
restabelecido.

Tromba D’água no
Distrito de Pombal

Recuperação das pontes

Prefeitura atuou
com eficiência
para evitar o
racionamento
de água e ajudar
as famílias
atingidas pela
tromba d’água

Prefeitura está triplicando
sistema de abastecimento
de água na cidade

Obras de
Duplicação

Considerada a maior obra do setor de
abastecimento de água do município de
Barbacena nos últimos 20 anos e projetada
para solucionar o abastecimento de água
potável da cidade pelos próximos 50 anos,
a ampliação da adutora do Rio das Mortes
vai elevar a capacidade de captação de
água, que hoje é de 160 litros por segundo,
para 450 litros por segundo. A obra é
realizada pela Prefeitura, através do
Sistema de Água e Saneamento (SAS),
com investimento de R$ 5 milhões, sendo
todo dinheiro de recursos próprios da
Autarquia. Na primeira etapa da obra, estão
sendo sendo colocados 1300 metros de
tubos de 600 milímetros entre o bairro
Ipanema e a Estação de Tratamento de
Água (ETA II). Na segunda etapa, serão
mais 3800 mil metros de tubos entre a ETA II
e a Estação de Captação de Água Bruta do
Rio das Mortes.

Com a obra,
a Prefeitura
vai resolver o
sistema de
abastecimento
do município nos
próximos 20 anos
Obras de Duplicação

Prefeitura amplia frota
do SAS para melhor
atender população
Sempre procurando prestar um
serviço de qualidade à população de Barbacena, o Serviço de Água e Saneamento
(SAS) vem trabalhando para melhorar a estrutura e dar melhores condições de trabalho ao servidor da Autarquia. A atual gestão
municipal fez investimentos para ampliar a
frota do órgão. Somente no ano de 2014,
mais de R$ 1 milhão foi investido pelo Município na aquisição de dois caminhões-pipa,
dois caminhões ¾, uma retroescavadeira e
duas caminhonetes (R$ 958 mil); uma
caminhonete Amarok 4x4 e dois veículos
UP (R$ 178 mil); dois Saveiros 1.6 (R$ 75
mil); e 10 motos Honda CG 125 (R$ 57 mil).
Em 2015, em mais uma iniciativa para
valorizar o servidor, 84 kits com novos
uniformes foram entregues aos funcionários. Ao todo foram confeccionadas 1225
peças. Cada um dos 84 servidores dos setores administrativo e atendimento recebeu um kit com três peças (duas camisas e
um casaco), em um investimento de R$ 50
mil.

Mais veículos
mais qualidade
no atendimento
à população

Prefeitura realiza obras
pontuais de abastecimento
de água nos bairros
Com quase 30 mil contribuintes, o Serviço
de Água e Saneamento (SAS) tem realizado
obras para melhorar a vida da população em
diversos ponto do Município. Com investimento
de R$ 2,5 milhões, foram construídas novas
redes de água e esgoto, de 5500 metros, beneficiando os moradores dos bairros Santa Cecília,
Monte Mário, São Vicente de Paulo, Retiro das
Rosas, Elcisa, Valentin Prenassi, São Cristóvão.
Foi implantado um novo conjunto de bombas, ao
valor de R$ 100 mil, garantindo a operação da
estação de captação do Rio das Mortes a 100%.
Em um mês, a economia na conta de luz foi de
R$ 17 mil para o Município. Foi realizada obra de
extensão de rede de 350 metros com canos de
60 milímetros que liga o poço artesiano, com
vazão de 3500 litros por hora, até o novo
reservatório em Pinheiro Grosso. Investimento
de R$ 27 mil na compra de 900 metros de
mangueiras e acessórios para os caminhõespipa e suga-fossa do SAS. Foram empregados
R$ 117 mil na compra de 60 computadores e 60
estabilizadores para melhoria no atendimento
aos contribuintes.

Novas Bombas Injetoras

Prefeitura
investe para
melhorar e
ampliar o
sistema de
abastecimento
de água nos bairros

