
João Monlevade, 1º a 7 de Agosto de 2011

Obras da Cozinha Comunitária
estão a todo vapor no Estrela D’ Alva

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura criou o 
blog www.respostasoficiais.blogspot.com. O novo canal 
de comunicação foi criado para garantir o acesso da 
população, de forma irrestrita, a todas as respostas da 
Prefeitura de João Monlevade aos órgãos de imprensa. 
O objetivo é ampliar ao máximo a transparência da co-
municação governamental. O blog é administrado pela 
equipe de profissionais da Assessoria. 

Novo blog da Assessoria de 
Comunicação

As obras da  Cozinha Comuni-
tária, que está sendo construí-
da pela Prefeitura em parceria 
com o Governo Federal no 
bairro Estrela D´Alva, estão em 
ritmo acelerado. O serviço vai 
oferecer alimentação nutritiva 
e gratuita para os moradores 
daquela região, além de pos-
sibilitar a realização de cursos 
e oficinas, qualificando a mão 
de obra local. O investimento 
na obra soma R$350 mil.

Cadastro do Bolsa Família segue até outubro 
As pessoas beneficiárias 
do Bolsa Família que ainda 
não regularizaram os da-
dos cadastrais têm até o dia 
31 de outubro para acertar 
a situação. Segundo dados 
da Secretaria de Trabalho 
Social, 972 famílias na ci-
dade estão sem revisar 
os dados há mais de dois 

anos. Em Monlevade, 2.880 
famílias recebem o benefí-
cio. A equipe do Bolsa Fa-
mília (foto) é formada por 
quatro  assistentes sociais 
e cadastradores, um téc-
nico em enfermagem, seis 
estagiários, três entrevista-
dores, uma técnica e uma 
coordenadora.   
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Ações contra dengue em Monlevade são 
destacadas no site do Governo de Minas

O trabalho realizado pela Prefeitura de João Monlevade para 
conscientizar a comunidade quanto a importância do combate a 
dengue ganhou destaque no site do Governo de Minas. A Secre-
taria de Estado de Saúde de Minas Gerais destacou a iniciativa 
do Governo Municipal que, entre outras atividades em come-
moração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, trocou 1.000 bolsas 
reutilizáveis por sacolas descartáveis. O site enfatizou que as 
bolsas reutilizáveis são feitas de americano cru, tecido resistente 
e de alta durabilidade, o que reduz o uso de sacolas não reutili-
záveis, potenciais focos do mosquito Aedes aegypti.

Equipes do Programa Passando a Limpo iniciaram a lim-
peza nas avenidas Castelo Branco, no bairro República 
e Gentil Bicalho, no JK.  O bairro Tanquinho, parte do 
Lucília e a avenida Issac Cassemiro, no Loanda, também 
receberam limpeza e caiação de meios-fios em alguns 
pontos. 
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Passando a Limpo chega às 
avenidas Castelo Branco e 

Gentil Bicalho

Caiação de meios-fios na avenida Gentil Bicalho

Limpeza no bairro JKAbertas as 
inscrições para 
cursos no Cras

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) abre 
inscrições para os cursos de bordado, trança afro, decopa-
gem, crochê, manicure, pintura em tecido, pintura em vidro e 
cartonagem. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 
5,  de 7h as 11h e de 13h as 16h, na sede do Cras (Casa do 
Bem Viver), na Rua Nova York, nº 428, no bairro Novo Cru-
zeiro. Informações pelo telefone 3851-6275. 
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Prefeitura reforma posto de Saúde 
do bairro Nova Esperança

O Posto de Saúde do bairro 
Nova Esperança recebeu me-
lhorias por parte da Prefeitura 
de João Monlevade. O local 
ganhou nova pintura, cober-
tura e limpeza das calhas. A 
unidade recebe pacientes dos 
bairros Nova Esperança e par-

O posto do Nova Esperança fica localizado na rua 1, nº 120

Procon, Clube do Cavalo 
e Promoshow esclarecem 

sobre meia-entrada
O presidente do Clube do Cavalo, Geraldo José Bicalho Ferrei-
ra, e o proprietário da Promoshow, Samuel Paiva Mássimo, se 
reuniram na sede do Procon Monlevade a convite da secretá-
ria executiva da entidade, Andrea Dornas. O encontro objetivou 
esclarecer sobre a cobrança da meia-entrada dos estudantes 
durante a realização da 23ª Cavalgada de João Monlevade. Se-
gundo Andrea, a carteira de estudante é dispensável, bastando 
que o aluno apresente documento de identidade com foto e a 
comprovação válida de estar estudando em instituição regula-
mentada de ensino. “A Lei Estadual (11.052/93) institui ainda 
que não são válidas as carteiras dos cursos de idiomas, cur-
sinhos pré-vestibulares e cursos profissionalizantes que não 
abrangem ensino médio ou superior”, esclarece.

te do Lourdes. Segundo a ge-
rente do posto, Ruth Elaine, o 
posto conta com dois clínicos, 
duas pediatras, um ginecolo-
gista e uma enfermeira. Para 
obter informações sobre aten-
dimento, o telefone de contato 
é 3852-2699. 

Andréa Dornas, Samuel Mássimo e Geraldo Bicallho no Procon

O Conselho Municipal de Esportes realiza nesta sexta, 5, às 
16h, reunião com os novos membros eleitos do Conselho. O en-
contro será na sede da Secretaria, localizada na rua Bernardino 
Brandão, 139, bairro Rosário. Informações pelo 3851-4510.

Colônia de Férias 
no Bem Viver

A Colônia de Férias na Casa 
do Bem Viver reuniu mais de 
250 crianças e adolescentes 
inseridos nos projetos sociais 
Projovem Adolescente e do 
Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti). Além 
de gincanas, brincadeiras, es-

porte e distribuição de brindes, 
as crianças viajaram para co-
nhecer o zoológico em Belo 
Horizonte. Já os adolescentes 
foram para a Estação Ambien-
tal de Peti, em Santa Bárbara, 
onde participaram de ativida-
des de educação ambiental.
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Mais de R$1 milhão em obras em 
vários bairros da cidade

Orçamento Participativo

A licitação para as obras do Orçamento Participativo (OP) já tem definidas as empresas que serão responsáveis pela execução de 
sete lotes. Dos 11 lotes colocados para recebimento de propostas, quatro não tiveram empresas interessadas e os demais totaliza-
ram o valor de R$ 1.191.000,00 para obras em diversos bairros da cidade.
Os outros que não receberam ofertas serão licitados novamente com processo já iniciado. As obras do OP são uma vitória da co-
munidade, todo o investimento quem decidiu foi o povo. Vejam as obras que vão beneficiar vários bairros da cidade:

LOTE II – CALÇAMENTO EM POLIÉDRICO
Calçamento em poliédrico: Rua Tereza do Congado, bairro 
Nova Monlevade; 
Calçamento em poliédrico: Rua  Mandacará e Rua Copaíba, 
bairro Santo Hipólito;
Calçamento em poliédrico:  Rua Itatiaia, bairro Promorar; 
Calçamento em poliédrico: Rua Zezinho de Abreu, Rua Gaivota 
até o Beco com Rua Beija Flor e Rua Gaivota, bairro Cidade 
Nova; 
Calçamento em poliédrico: Rua da ETA, Pacas; 
Calçamento em poliédrico: Rua D, bairro Boa Vista; 
Calçamento em poliédrico: Rua Randolfo Moreira, Rua 02 e 
Rua Projetada, bairro José Elói; 
Calçamento em poliédrico: Serra do Egito; 
Calçamento em poliédrico: Rua Boa Esperança, bairro Santa 
Cruz; 
Calçamento em poliédrico: Rua Itaobim, bairro Loanda; 
Calçamento em poliédrico: Rua B, bairro Laranjeiras; 
Calçamento em poliédrico: Rua Caqui, bairro São João;
Calçamento em bloquete: Rua Buenos Aires, Cruzeiro Celeste.
 

LOTE III – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Pavimentação asfáltica: Rua Maceió, bairro Baú;
Pavimentação asfáltica: Rua 40, bairro Loanda.
 

LOTE IV – EXECUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS
Execução de quadra com alambrado no bairro Satélite de Bai-
xo;
Reforma da quadra do bairro Jacuí;
Reforma da quadra do bairro Pedreira.
 

LOTE V – EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, 
MURO DE DIVISA E ESTRUTURA DE SUSTENTA-
ÇÃO
Muro de arrimo: Centro Comunitário do bairro Vera Cruz;
Muro de divisa e estrutura de sustentação: Centro Comunitário 
do bairro Lucília.

LOTE VI – EXECUÇÃO E REFORMA DE ESCADAS
Execução de escada e muro de contenção que liga a Rua Ca-
xambu ao Centro Comunitário no bairro de Lourdes;
Execução de escada entre as Ruas Bandeirantes e São Domin-
gos do Prata no bairro São João;
Reforma em escada que liga a Rua Itabira a Rua Rondônia, no 
bairro Lucília; Escada que liga o bairro Satélite ao bairro Lucília.
 
LOTE X – EXECUÇÃO E REPAROS DE PASSEIO
Execução de passeio em um dos lados da Rua Barão de Co-
cais ao longo da Linha Azul;
Execução de reparos no passeio da entrada da Escola Estadu-
al Santana.
 
LOTE XI -  SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE 
ELÉTRICA
Iluminação: Rua Catiléia, bairro Promorar;
Rua Principal (Estrada Pacas), bairro Nova Cachoeirinha;
Rua Ilza de Freitas, bairro Nova Esperança;
Rua D, bairro Boa Vista; 
Rua Caqui, bairro São João; 
Quadra do bairro Satélite; 
Rua Antônio José, bairros Serra do Egito;
Rua Ametista, bairro Jacuí; 
Rua Conceição do Serro, bairro Laranjeiras; 
Rua Capivari, bairro Loanda.


