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Prefeitura conclui asfalto na Louis Ensch

Depois de asfaltar a rua Eduardo Dias (Rua 2) e avenida Cândido Dias, no bairro Loanda, e a avenida Amazonas, no Santa Cruz, o 
serviço de asfaltamento já está concluído na rua Louis Ensch, no bairro de Lourdes. A via é um importante acesso dos moradores 
do Lourdes, Nossa Senhora da Conceição e República ao Centro Comercial. Após a conclusão da obra o serviço será feito na rua 
Vitória, também no Lourdes, e nas ruas Luiz Prandini e Lúcio Bitencourt, no bairro Lucília. Ao todo são mais de 34 ruas e avenidas 
que serão asfaltadas. A relação completa está no site www.pmjm.mg.gov.br/.

1º Fórum Municipal de Enfrentamento à Violência Con-
tra Crianças e Adolescentes
Palestrantes: Lucas Dias Pereira Nunes (Promotor da Vara 
da Criança e do Adolescente), Paulo Fleury (médico) e Lara 
Cristinne Nunes (psicóloga coordenadora do Cras)
Data: 29 de Setembro (quinta-feira)
Horário: 13h as 18h
Local: Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade
Rua Duque de Caxias, 163 - José Elói

Palestra Sobre a História da Cidade
Para promover o resgate, a preservação e a disseminação 
da cultura do município, além de proporcionar à comunidade 
acesso a informações sobre a história da cidade, o jornalista 
Marcelo Melo irá ministrar palestra sobre João Monlevade. 
Para quem irá prestar o concurso da Prefeitura, essa é uma 
ótima oportunidade para adquirir conhecimento.
Data: 27 de Setembro (terça-feira)
Local: Anfiteatro Leonardo Diniz (sede da Prefeitura)
Horário: 14h
 
Audiência Pública 
O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), atra-
vés da Superintendência Regional do Leste Mineiro, realiza 
a Audiência Pública sobre o Relatório de Controle Ambiental 
e seu respectivo Plano de Controle Ambiental da Estação de 
Tratamento de Esgoto/ETE- Cruzeiro Celeste.
Data: 29 de Setembro (quinta-feira)
Horário: 18 h
Local: Auditório Leonardo Diniz (sede da Prefeitura)

AGENDA

Dia da Árvore comemorado com plantio de mudas
O Dia da Árvore (21) foi comemorado com o plantio simbólico de 
dez mudas de Flamboyant  Mirim no canteiro central da avenida 
Getúlio Vargas, no bairro Baú. O plantio, que contou com a partici-
pação dos alunos do Centec, foi simbólico porque os organizado-
res aguardam o período chuvoso para o crescimento das 80 mu-

das ao longo do canteiro central. A iniciativa é uma parceria entre 
Prefeitura de Monlevade, por meio da Secretaria de Meio Ambien-
te, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Associação Regional de 
Proteção Ambiental de João Monlevade (Arpamon), Polícia Militar 
Ambiental, Funcec e Lions Clube Centro e Sobral.

A partir do dia 3 de outubro, as informações refe-
rentes à data, ao horário e ao local de realização 
das provas do concurso público da Prefeitura es-
tarão disponíveis no site www.consulplan.net/.

Concurso Público 
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Mais R$260 mil 
para o Margarida
A Prefeitura de Monlevade repassou ao Hospital Mar-
garida R$260 mil, referente ao convênio assinado com 
a casa de saúde em dezembro de 2010, dia 20 de se-
tembro. O acordo garante investimento mensal no va-
lor do repasse, totalizando R$3,1 milhões por ano para 
a manutenção do serviço de urgência e emergência. 
Além deste valor, a Prefeitura investe R$79 mil mensais 
referentes a outro convênio com o Hospital Margarida. A 
primeira parcela foi paga em outubro de 2010 e totaliza 
27 parcelas, das quais 11 já foram quitadas. A vigência 
do convênio encerra-se em 30 de novembro de 2012. 
Neste outro convênio, a somatória é de R$2,1 milhões.

O Posto de Saúde do Novo Cruzeiro (foto) e outras 13 unidades 
na cidade receberam novos equipamentos como termômetros, 
estetoscópios, aparelhos para pressão, balanças para pesagem 
de adultos e bebês, além de poltronas e armários. A aquisição foi 
realizada através de licitação, com investimentos de R$120 mil. 

R$120 mil em equipamentos
para os postos de saúde

. Orientações sobre tuberculose, hanseníase, hepatites virais, DST/ Aids

. Realização de exames de prevenção para mulheres e homens

. Coleta de sangue para a realização de exames laboratoriais

. Atividades de recreação

Data: 1º de outubro de 2011 (sábado)

Horário: 8 às 14 horas

Local: Projeto Peito Aberto

Rua Marquês de Maricá, 311 - Novo Cruzeiro

Saúde da Família chega a Serra do Egito
Pela primeira vez, o bairro 
Serra do Egito terá uma equi-
pe de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) para atender a 
comunidade. Além da contra-
tação da médica Camila San-
tos para o local, a Prefeitura 
também realizará processo 
seletivo para selecionar agen-
te de saúde do próprio bairro. 
O edital para as inscrições 
será divulgado dentro dos pró-
ximos dias. A iniciativa atende 
uma antiga reivindicação dos 
moradores do Serra do Egito.

“Isso é importante para a comunidade. 
Fica mais fácil deslocar um médico 
para cá, do que irmos para o posto”.

Geraldo Monteiro, 51

“A vinda da médica é boa principal-

mente para as pessoas acamadas. 

Isso é muito bom para a comunidade”.

Perpétua Lourdes, 50

“Acho muito bom a médica aqui na 

comunidade. É ideal para atender as 

pessoas”.

Jadir Perpétuo, 53
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Nove empresas foram classifi-
cadas e habilitadas em proces-
so licitatório para utilização de 
áreas no Distrito Industrial, às 
margens da BR 381, próximo 
a Rio Piracicaba. No dia 22 de 
setembro, representantes de 
cinco empresas comparece-
ram à Prefeitura para assinar o 

Prefeitura autoriza 9 empresas para o Distrito Industrial

A Prefeitura construiu 1.725 metros de rede de água às margens da BR-381, no bairro ABM. A obra realizada pelo Departamento de Águas 
e Esgotos (DAE), na semana passada, beneficia os moradores das proximidades da rodovia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Prefeitura constrói 1.725 metros de rede de água no ABM

termo de permissão de utiliza-
ção do terreno. As demais em-
presas assinarão o documento 
posteriormente, conforme dispo-
nibilidade de seus representan-
tes e definição de área. Para 
ter o direto ao uso definitivo do 
espaço, após instalada, a em-
presa passará por processo de 

fiscalização que lhe dará direito 
à escritura definitiva do terre-
no, que será pago em até 180 
vezes, conforme lei 1831/2009. 
A permissão de uso é de cinco 
anos. Ao todo, o processo lici-
tatório reuniu 15 empresas. As 
nove empresas classificadas 
são: Pais e Filhos Recicláveis 

Ltda, Tel Soluções em Treina-
mento Ltda, Metalúrgica So-
lução, Comercial Areia Preta 
Ltda, Ricardo Nonato Araújo Sil-
va ME, RG Pneus Recapagem 
Ltda, Cooperativa de Transpor-
tes de João Monlevade, Maria 
José Arthuso Portes ME e Enja-
tec Comércio e Indústria Ltda.

Semana do Trânsito
A Prefeitura de Monlevade, através do Setor 
de Trânsito e Transportes (Settran), a Polícia 
Militar, o Sest/Senat e a Acinpode promovem 
a Semana Nacional do Trânsito, entre 18 e 
25 de setembro. Com o tema “Juntos Po-
demos Salvar Milhões de Vidas”, o trabalho 
de conscientização foi realizado em diver-
sas regiões da cidade, como na avenida Wil-
son Alvarenga, em Carneirinhos (foto).

A Fundação Casa de Cultura e a 
Prefeitura promovem o 2º Con-
curso Literário Prêmio “Valores 
da Nossa Gente”, nas modali-
dades crônica e poesia. O tema 
é livre, podendo o participante 
destacar a paisagem local, o 
patrimônio histórico-cultural, as 

Prefeitura e Casa de Cultura
promovem 2º Concurso Literário

tradições populares, os persona-
gens e costumes do município.
As inscrições poderão ser fei-
tas até o dia 4 de novembro no 
prédio da Fundação Casa de 
Cultura, na rua Timóteo, 172, 
bairro Lucília, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados, no 

horário de 8 as 11 e 13 as 17h. 
Outras duas possibilidades são 
através dos Correios, sendo 
consideradas somente as inscri-
ções postadas dentro do prazo 
estabelecido para as inscrições, 
ou por meio do e-mail: concur-
soscasadecultura@gmail.com/. 

Serão premiados os três primei-
ros colocados em cada categoria, 
sendo R$ 600,00 para o 1º lugar, 
R$ 400,00 para o 2º lugar e R$ 
200,00 para o 3º lugar. Outras in-
formações estão disponíveis no 
blog da Casa de Cultura através 
do site www.pmjm.mg.gov.br. 

Sest/Senat



Página 8

Ação Social no bairro Novo Cruzeiro
garante diversão e cidadania

A Prefeitura de Monlevade 
promoveu uma grande festa 
para a comunidade da re-
gião do Novo Cruzeiro com 
a “Ação Social”, no dia 17 de 
setembro, em frente à Casa 
do Bem Viver, na rua Nova 
Iorque. Através dos projetos 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras), o Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas) 
e o Florescer, a tarde de lazer 
ofereceu gratuitamente à po-
pulação orientação jurídica, 
atendimentos das equipes de 
saúde, trabalhos manuais, 
atividades esportivas, distri-
buição de mudas de árvores 
frutíferas, além de pipoca e 
algodão doce.

O u t r a s  i m a g e n s :  w w w . p m j m . m g . g o v . b r


