
João Monlevade, 5 a 11 de Setembro de 2011

A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) recebeu 
da Prefeitura a doação de um ôni-
bus zero km, adaptado e com 20 
lugares. O veículo foi adquirido 
com recursos da Administração 
Municipal e do Governo Federal. 
O investimento soma R$196 mil. 
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zero km adaptado para Apae

Asfalto na avenida 
Amazonas Pagina 3

Novo diretor 
no DAE Pagina 3

Estudantes
recebem
medalhas
dos JEMG

Pagina 4



Informativo da Prefeitura de João Monlevade - Rua Geraldo Miranda, 337, Carneirinhos, CEP 35930-027 - João Monlevade / Minas Gerais - acomjmmg@gmail.com - www.pmjm.

mg.gov.br - Assessor de Comunicação: Emerson Duarte / Jornalismo e fotografia: Elisângela Bicalho, Gláucio Santos, Guilherme Assis, Regiane Ferreira e Sérgio Henrique Braga / 

Diagramação: Sérgio Henrique Braga / Administrativo: Andresa Liliam - Produção coletiva da equipe da Assessoria de Comunicação com  colaboração das secretarias municipais.

Página 2 Página 3

O Departamento de Águas e 
Esgotos (DAE) possui novo di-
retor. O monlevadense Flávio 
Duarte Pinto, 38, formado em 
Engenharia Química, assumiu 
a gestão da autarquia. Especia-
lista em Gestão Ambiental, Flá-
vio substituirá Geraldo Amaral, 
que pediu o desligamento do 
cargo por motivos particulares. 

Do dia 6 a 9 de setembro (ter-
ça à sexta) a unidade do Cen-
tro de Apoio ao Trabalhador / 
Sistema Nacional de Emprego 
(CAT/Sine) não fará atendi-
mento ao público. Neste perío-
do os agentes de atendimento 

Agradecimento
aos funcionários
A família da paciente Maria de Lourdes Paulo, 74, fez 
questão de agradecer o atendimento recebido no PA da 
Prefeitura, fixando uma faixa na entrada da unidade de 
saúde. “Ela foi recebida com muito carinho e atenção. 
O médico esteve lá o tempo todo. Era como se fosse de 
nossa família”, afirmou a filha da paciente, Maria Apare-
cida de Lourdes Paulo, 47, do bairro Cruzeiro Celeste.

Prefeitura conclui
asfaltamento da
avenida Cândido Dias

A avenida Cândido Dias, no bairro Loanda, foi totalmente revi-
talizada com o novo asfalto aplicado pela Prefeitura. A rua Edu-
ardo Dias (rua 2) também foi asfaltada. A próxima avenida será 
a Amazonas, no Santa Cruz, onde a Prefeitura já realizou obras 
de asfaltamento no início do Governo. Agora, mais de 34 ruas e 
avenidas serão contempladas. Informações: www.pmjm.mg.gov.br. 

Agentes do CAT/Sine recebem treinamento
do setor receberão treinamen-
to para a implantação do novo 
sistema de intermediação da 
mão de obra. O sistema infor-
matizado “Mais Emprego” in-
tegra informações de todo o 
território nacional. Segundo a 

gerente do CAT/Sine, Sirley 
Figueiredo, o objetivo do servi-
ço é facilitar a recolocação do 
profissional no mercado de tra-
balho. O novo sistema prioriza 
o serviço de intermediação de 
mão de obra antes da habili-

tação do seguro desemprego. 
Ou seja, quando o trabalha-
dor se dirigir ao CAT/Sine para 
buscar o benefício, antes rece-
berá opções de emprego com 
condições salariais iguais ou 
superiores à que ocupava.

Novo diretor no Dae

Gestantes em João Monlevade recebem orientações sobre 
como cuidar do bebê através das equipes de Saúde da Família. 
No bairro Santo Hipólito, a jovem Valdirene das Graças Rodri-
gues Reis, 22, teve a oportunidade de simular o banho em um 
bebê de brinquedo se preparando para cuidar do filho.

Saúde da Família em ação

I Encontro Municipal da Terceira Idade
O mês de setembro será mar-
cado com a realização de 
diversas atividades para os 
idosos, visando o I Encontro 
Municipal da Terceira Idade, 
dia 2 de outubro, às 8h, no 
Sesi, com o tema “Pessoa  ido-
sa: protagonista da conquista 
e efetivação de seus direitos”. 
A abertura será na terça-feira, 
6 de setembro, às 9h, na Casa 
do Bem Viver, no bairro Novo 
Cruzeiro. Várias atividades 
estão previstas também para 
os dias 14, 16, 21, 26 e 29 de 
setembro. Outras informações 
podem ser obtidas no Conse-
lho Municipal da Terceira Idade 
através do telefone 3852-3159 
da Casa da Cidadania.

Capacitação do ESF: agentes comunitários de saúde e au-
xiliares de enfermagem das Equipes de Estratégia da Saúde 
da Família (ESF) passaram por capacitação no autditório da 
Prefeitura no dia 2 de setembro. A formação foi ministrada 
pela médica Camila Coimbra e pela coordenadora da Atenção 
Primária, a enfermeira Daniela Mendes Motta de Souza.

Trecho da avenida Cândido Dias, próximo ao Velório Municipal
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Representantes de 17 escolas municipais, estaduais 
e particulares estiveram no dia 1º de setembro, no 
auditório Leonardo Diniz (sede da Prefeitura), para a 
entrega das medalhas aos alunos que participaram 
dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), rea-
lizados em junho em João Monlevade. Mais de 400 
alunos receberam as medalhas. A cada ano, os estu-
dantes estão mais preparados para os jogos. Prova 
disso, é que as escolas de Monlevade conquistaram 
13 medalhas e dois troféus na etapa final do Jemg 
em Juiz de Fora.
Devido ao bom desempenho no Jemg, a  atleta da 
Escola Municipal Cônego Higino de Freitas, Natá-
lia Prisco Barcelos, 13 , foi convocada pela Seleção 
Mineira de Atletismo. Ela vai disputar nas próximas 
semanas o Brasileiro Estudantil em João Pessoa, na 
Paraíba. Em Juiz de Fora, Natália conquistou o 2º 
lugar no salto em  distância no módulo 1.

As inscrições para o concurso da 
Prefeitura de Monlevade terminam 
dia 20 de setembro. Os interessa-
dos em participar do processo se-
letivo podem se inscrever através 
do site www.consulplan.net ou no 
posto de atendimento instalado na 
praça do Povo das 8h30 às 16h de 
segunda à sexta-feira. Outra possi-
bilidade são os 11 telecentros co-
munitáros, que são as lan houses 
com atendimento gratuito mantidas 
pela Prefeitura em diversas regiões 
da cidade. 
São oferecidas 207 vagas para vá-
rios cargos nas áreas de educação, 
saúde, administrativo e outros se-
tores. A taxa de inscrição varia de 
R$30 a R$60. Já os salários variam 
entre R$561,51 à R$ 2.162,00. 

Concurso público

Inscrições na praça do Povo e nos telecentros

Alunos das escolas de Monlevade
recebem medalhas do Jemg

Natália Prisco Barcelos, a mãe Cida Barcelos e
a irmã também medalhista Isabel Prisco Barcelos


