
João Monlevade, 10 a 16 de Outubro de 2011

O Serviço de Fisioterapia Municipal (Sefim) começou a 
funcionar em nova sede na última semana, no prédio 
da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Belmonte. 
Com a mudança, a Prefeitura deixa de pagar aluguel 
para o funcionamento do Sefim, como ocorria em 
Carneirinhos. Além disso, o prédio da Secretaria de 
Saúde oferece mais espaço para os pacientes e para 
os profissionais da unidade. 
Outra vantagem é o fácil acesso, já que o Serviço de 
Fisioterapia está instalado entre as duas principais ave-
nidas da cidade, a Getúlio Vargas e a Wilson Alvarenga.

Serviço de Fisioterapia 
em novo endereço

· Compra de quatro novas ambulâncias;
· Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO);
· Compra de um novo aparelho de raio-x para o PA Municipal
· Ampliação das equipes de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) sendo que a mais recente foi disponibilizada para a Ser-
ra do Egito;
· Contratação de mais 15 médicos para a rede de saúde;
· Implantação do Posto de Coleta de Exames Laboratoriais no 
bairro Teresópolis;
· Investimentos de R$180 mil em equipamentos para os pos-
tos de saúde;
· Repasses mensais ao Hospital Margarida, que neste ano 
somarão R$3,1 milhões.

Principais investimentos na Saúde

Minha Casa,
Minha Vida 2

A Prefeitura de Monlevade aderiu ao 
programa Minha Casa, Minha Vida 2. 
Junto com outros 15 prefeitos, o 
chefe do Executivo monlevadense 
assinou um Termo de Adesão, no dia 
4 de outubro, em Governador Vala-
dares, para que a cidade continue 
sendo beneficiada com o programa 
do Governo Federal destinado para 
famílias com renda de até R$ 1.600. 
Para o Minha Casa, Minha Vida 1, 

Prefeitos participam de reunião com a gerência da Caixa em Valadares

a Prefeitura já realizou a licitação e 
enviou à Caixa Econômica Federal 
o resultado do processo que defi-
niu como vencedora a empresa MD 
Predial Ltda. de Itabira.
Ela tem o prazo de 30 dias para 
apresentar o projeto à Caixa que 
será responsável pela contratação, 
pagamento e fiscalização da cons-
trução dos 192 apartamentos que 
serão financiados pelo banco.

Nova sede foi inaugurada dia 5 de setembro



Página 2 Página 3

Prefeitura realiza 1º Encontro Municipal do Idoso
O 1º Encontro Municipal do Idoso reuniu mais de 600 pessoas 
no Sesi, no bairro José de Alencar, no dia 2 de outubro. O públi-
co era formado por 571 integrantes dos grupos da Terceira Ida-
de, que comemorou o encerramento do Mês do Idoso, realizado 
em setembro pela Prefeitura de João Monlevade.
Uma caminhada da praça Minas Gerais, no Satélite, rumo ao 
Sesi, abriu o evento com a participação do grupo Tambores do 
Morro. Na sede do Encontro foi servido o café da manhã.
Após a execução dos hinos Brasileiro e de João Monlevade, o 
Encontro Municipal do Idoso reuniu atividades culturais, danças 
e provocou gargalhadas, sem deixar de contar com doses impor-
tantes de orientações sobre o Estatuto do Idoso.
As atividades culturais contaram com apresentações de coral, en-
cenação teatral, dança e anedotas, sempre interagindo as diver-
sas entidades, além das barracas com artesanatos. 
A ex-vereadora Tereza Salomão foi homenageada com uma placa 
e com flores por ser uma das referências nos trabalhos de criação e 
valorização do Conselho Municipal e dos grupos de Terceira Idade.

Causos garantem gargalhadas
Vestidos à moda antiga, o casal Antônio e Lenice, da 
Coordenadoria Municipal do Idoso de Belo Horizonte, 
divertiu os participantes com os casos colhidos durante 
apresentações que fazem pelo Estado.
Após arrancar muitas gargalhadas do público, a dupla 
destacou a necessidade dos idosos buscarem valer os 
direitos, mas sem deixar de cumprir os deveres.
Após a apresentação, a professora de Dança Sênior, Nívea 
Máguida, assumiu os trabalhos com as atividades físicas.
O encerramento da festa ficou com a Agá Plus Banda 
Show. Durante a apresentação do grupo musical um 
casal de palhaços interagia e dançava com pessoas 
do público, enquanto em outros espaços do clube os 
“sombras” imitavam de maneira divertida e respeitosa 
os gestos dos idosos. Antes, porém, foi servido almo-
ço gratuito para todos os integrantes.

Outras imagens no site www.pmjm.mg.gov.br

Animada com os exercícios físicos no Encon-
tro, a dona de casa Maria Lima Estevam, 72, 
aprovou a proposta do evento. “Muito legal. Eu 
quero outro porque está muito divertido”, afir-
mou Lima, que integra o Programa de Saúde 
e Lazer (PSL).
Também integrante do PSL, Maria Luzia Gon-
çalves de Oliveira, 62, falou que gostou muito 
da apresentação do casal de Belo Horizonte. O 
esposo de Maria Luzia, José Sotero de Oliveira, 
64, elogiou e pediu que o evento seja realiza-
do mais vezes. “Tem que ter todo ano. É ótimo 
para a mentalidade da gente”, comentou.
Já Edna Barcelos Godoy, 59, do grupo Con-
vivência Feliz, destacou a organização. “Todo 
ano tem que repetir”, pediu.

Participantes elogiam a festa

Realização
Prefeitura de João Monlevade/Secretaria de Trabalho 
Social - Conselho Municipal da Terceira Idade (Comti).

Apoio 
Lions Clube Monlevade Centro, Sindicato dos Meta-
lúrgicos, Lar São José, Associação dos Aposentados 
e Sesi.

Participantes 
Grupos Arco Íris, Bem Estar, Convivência Feliz, Con-
vivência Social, Conviver Bem, Despertar, Labori em 
Ação, Monlevade Centro, Nova Esperança, PSL, 
Raio de Luz, Recreart, Sempre Alerta, Talismã, Vida 
Ativa, Manhã Feliz e Associação das Lavadeiras.
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A caravana do Ministério Públi-
co itinerante esteve nos dias 4 
e 5  de outubro, na praça do 
Povo. Representantes e servi-
dores da Promotoria de Justiça 
e equipes das secretarias mu-
nicipais de Trabalho Social e 
Saúde e do Procon estiveram 
no local para oferecer aos ci-
dadãos informações sobre o 
Ministério Público e serviços 
como auxílio funerário, distri-
buição de remédios e alber-

O CAT/Sine abriu as inscrições 
para o curso de alfabetização e 
nivelamento para as pessoas 
que não terminaram o ensino 
fundamental. As aulas come-

Prefeitura é parceira da caravana 
do Ministério Público itinerante

gue. O Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras) e 
o Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social 
(Creas) distribuíram material 
educativo. A Vigilância em Saú-
de (Visa) e o Centro de Testa-
gem e Aconselhamento (CTA/
DST-Aids) informaram sobre a 
dengue e doenças sexualmen-
te transmissíveis. Já o Procon 
distribuiu cartilhas sobre os di-
reitos do consumidor. 

CAT/Sine abre inscrições 
para curso de alfabetização

çam em breve. Os candidatos 
podem se inscrever no CAT/
Sine, na rua Armando Batista, 
167, Rosário. Outras informa-
ções pelo telefone  3851-7882.

Evento contou com o apoio de órgãos de assistência social da Prefeitura

A Prefeitura revitalizou a pintura da quadra da escola
municipal Germin Loureiro, no bairro Vale do Sol

Trecho da rua Principal, no bairro Pedreira, ganhou
muro de arrimo para contenção de um barranco

Campeões na matemática

Os estudantes do 9º ano do 
Centro Educacional, Lucas 
Peixoto e Igor Braz Assunção, 
ambos 14 anos, ganharam 
um netbook pelo bom desem-
penho durante a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). O 
prêmio é referente ao ano de 
2009. Em 2010, Lucas Peixoto 
conquistou a medalha de ouro 
durante a Olimpíada.

Lucas Peixoto e Igor Braz foram premiados pela Obmep

Errata: Na edição de 3 a 9 de outubro erramos no título de uma matéria na pá-
gina 2. O correto é Artesanato de Adolescentes decora loja em Carneirinhos.


