
João Monlevade, 19 a 25 de Setembro de 2011

Prefeitura abre licitação do 
Minha Casa, Minha Vida

Asfalto
na avenida
Amazonas

Meio milhão
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para a região do

Novo Cruzeiro
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Caixa Econômica será responsável 
pela construção dos apartamentos

Após a autorização do Governo 
Federal e da Caixa Econômica 
Federal, a Prefeitura de Mon-
levade publicou o edital de lici-
tação para a execução do pro-
jeto Minha Casa, Minha Vida.
O processo licitatório, que 
ocorre dia 30 de setembro, às 
14h, na Prefeitura, é na moda-
lidade “Chamamento Público” 
(nº 02/2011) para construção 
de 192 apartamentos (com 2 
quartos, sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço) para famí-
lias que recebem na faixa de 0 
a 3 salários mínimos.
Na prática, através do Chama-
mento Público, a Prefeitura irá 

apenas selecionar as empre-
sas interessadas na licitação 
com base em regras estabe-
lecidas pela Caixa Econômica 
Federal.
Ao final deste processo, a do-
cumentação será encaminhada 
pela Administração Municipal 
para a Caixa para que prossiga 
exclusivamente com os proce-
dimentos da contratação, fisca-
lização e pagamento da obra. 
Esta é a primeira fase do proje-
to Minha Casa Minha Vida, que 
será erguido em uma área de 
10.080 metros quadrados, na 
avenida Sebastião Simão de 
Almeida, no bairro Sion.

Terreno no bairro Sion onde serão construídos os apartamentos

Prefeitura e Senai entregam certificados
para alunos do curso de soldador

A Prefeitura de Monlevade, através do CAT/Sine, e o Senai en-
tregaram 22 certificados para os participantes do curso de sol-
dador, ministrado na sede da instituição de ensino, no bairro Vila 
Tanque. A solenidade foi realizada no dia 15 de setembro.
Estiveram presentes o presidente do Conselho Municipal de Em-
prego, Ricardo Oliveira, e da diretora do CAT/Sine, Sirley Figuei-
redo, além do prefeito de Monlevade.
O curso foi realizado através de parcerias entre os governos de 
Minas e Federal com o apoio da Prefeitura, ArcelorMittal e Senai.
Segundo a coordenadora do CAT, Sirley Figueiredo, muitos dos 
alunos já saíram com serviço garantido. “Temos que agradecer 
demais os parceiros diante da satisfação dos alunos com esta 
formatura”, destacou Sirley.

“O curso foi de uma qualidade inquestionável. Te-

mos que agradecer demais nossos professores 

pela paciência e a Prefeitura por ter nos apoiado 

neste projeto. Estou muito feliz e confiante de en-

trar para o mercado de trabalho o quanto antes”
Naira Barú, 19, moradora do bairro Tanquinho I

O Conselho Municipal da Terceira Idade (Comti) reali-
zou dia 15 de setembro, na ACM, a “Tarde da Amiza-
de” e a “Gincana da Melhor Idade”.
O evento teve a eleição da “Rainha Comti”, recreação 
com o Lions Clube Monlevade Centro e o Lar São 
José. A Prefeitura de Monlevade, que apóia a iniciati-
va, disponibilizou técnicos de enfermagem para aferi-
ção de pressão arterial.
As atividades integram a programação do Mês do 
Idoso, com foco no 1º Encontro Municipal da Terceira 
Idade, dia 2 de outubro.

Conselho da Terceira Idade promove tarde de lazer
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Prefeitura asfalta avenida Amazonas 
no bairro Santa Cruz
A Prefeitura de João Monlevade começou asfaltar dia 15 de setembro a 
avenida Amazonas, no bairro Santa Cruz, revitalizando quase um quilô-
metro e meio da via pública. Em 2009, a Prefeitura já havia asfaltado boa 
parte da avenida, dando prioridade para o local onde há maior número de 
residências e fluxo de veículos.
A demanda pela recuperação do asfaltamento do bairro é antiga. Os pro-
blemas foram causados pelo tráfego intenso de veículos pesados, princi-
palmente de caminhões.
Com a segunda etapa, a Prefeitura cumpre seu objetivo de realizar obras 
importantes em todas as regiões da cidade, contemplando mais de 34 ruas 
e avenidas.
Além da avenida Amazonas, já foram asfaltadas a rua Eduardo Dias e a 
avenida Cândido Dias, ambas no bairro Loanda. 

Prefeitura executa a segunda etapa de asfaltamento na avenida Amazonas iniciada no primeiro ano de Governo

Atendendo reivindicação antiga dos moradores da rua Paraguai, 
no bairro Petrópolis, a Prefeitura concluiu a obra de 200 metros 
de calçamento. “Estamos fazendo calçamento e manutenção 
em diversos bairros da cidade. Peço que os moradores entrem 
com contato com a Secretária de Obras e façam as suas solici-
tações”, sugeriu o secretário de obras, Fabrício Lopes.

Calçamento
da rua Paraguai

A Prefeitura deu início a construção de 90 metros 
de de rede de água na rua Cometa, no bairro Sion. 
A obra, que é executada pelo Departamento de 
Águas e Esgotos (DAE), foi comemorada pelos 
moradores da rua que aguardavam investimento 
há mais de dez anos. A estudante, Gardênia Lu-
zia, disse que a obra vai melhor o abastecimento 
de água na comunidade. “A água da minha casa 
vinha de uma construção da rua da esquina. Ago-
ra vamos ter um abastecimento direto, o que vai 
facilitar a nossa vida” elogiou a moradora.

As equipes do projeto Passan-
do a Limpo trabalham a todo 
vapor em diversas regiões da 
cidade. Na avenida Armando 
Fajardo (foto), no Cruzeiro Ce-
leste, funcionários da Prefeitura 
realizam limpeza e pintura de 
meios-fios. Já no bairro Nossa 
Senhora da Conceição conti-
nuam os trabalhos de desen-
tupimento de bueiros, assim 
como em outras comunidades.

Prefeitura constrói 90 metros de rede 
de água na rua Cometa no bairro Sion

Passando a Limpo no Cruzeiro Celeste
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Região do Novo Cruzeiro ganhará 
Centro Esportivo Henri Meyers

A região do Novo Cruzeiro 
ganhará um Centro Esportivo 
que será denominado Henri 
Meyers, engenheiro luxembur-
guês que trabalhou na antiga 
Belgo Mineira entre os anos de 
1938 e 1962.
A obra, orçada em R$500 mil, 
é uma homenagem dos enge-
nheiros Marc André Meyers e 
Pedro Paulo Meyers ao pai, 
que morreu em 1984 após dé-
cadas de dedicação a Usina e 
ao desenvolvimento de João 
Monlevade.
O Centro Esportivo será cons-
truído no atual Campo do 
Dallas, localizado na rua Sa-
gitário, bairro Estrela D’Alva, 
aproveitando parte da estru-
tura existente. A novidade é 
que o local receberá pista de 
atletismo, vestiário, quadra de 
basquete e vôlei e um Centro 
de Artes Marciais. “Desde que 
formei (há 35 anos) venho ali-
mentando este sonho”, afirmou 
Marc Meyers, que atualmen-
te mora nos Estados Unidos, 
onde trabalha como pesquisa-
dor e professor da Universida-
de da Califórnia. Já o irmão, Pe-
dro, reside no Rio de Janeiro.
O investimento no Novo Cruzeiro 
já foi oficializado com a Prefeitura 
de João Monlevade através do 

O Floresta Clube, antigo Caça e Pesca, também presta homena-
gem ao engenheiro Henri Meyers, que trabalhou como gerente da 
então Belgo Mineira.

“Termo de Parceria” assinado com 
o prefeito cedendo o espaço públi-
co para a realização das obras.
A contratação da empresa e a 
execução do serviço serão fei-
tos diretamente pelos irmãos 
Meyers.  
O anúncio oficial da obra para 
a comunidade do Novo Cruzei-
ro foi feito pela Administração 
Municipal no último dia 16, na 
sede do Movimento Sem Casa, 
no Estrela Dalva.

Homenagem

Fac-símile: Centro Esportivo será erguido no atual Campo do Dallas

Marc André Meyers durante assinatura do Termo de Parceria com a Prefeitura

Passagem aumentou menos 
que na administração passada

Em 2009, Prefeitura ainda criou duas linhas a R$ 1,00

Nos últimos três anos, o va-
lor do preço da passagem do 
transporte coletivo em João 
Monlevade subiu menos que 
no triênio anterior. Conside-
rando os anos de 2006, 2007 
e 2008, no governo passado, 
o aumento da passagem, com 
pagamento através do cartão 
magnético foi de 29,70%, en-
quanto subiu 17,76% nos três 

anos do Governo atual.
O preço da passagem paga em 
dinheiro também subiu mais 
no triênio final da administra-
ção anterior, representando 
19,10% de aumento. Neste go-
verno, o reajuste até hoje é de 
18,70% para pagamento em 
dinheiro na roleta.
A explicação para o reajuste 
menor da tarifa no atual Go-

verno é a vontade política da 
Administração em frear os au-
mentos para os usuários do 
transporte coletivo. Prova dis-
so foi o congelamento da pas-
sagem durante os oito meses 
deste ano, quando a Enscon 
Viação queria uma tarifa a 
R$2,80 no dinheiro e R$2,30 
no cartão. Mesmo assim, o 
reajuste ficou abaixo do solici-

tado: R$2,75 e R$2,25.  Além 
disso, o atual Governo criou a 
Tarifa Social, em 2009, com a 
passagem a R$1,00 nas linhas 
42 (Santa Bárbara/Areia Preta) 
e 43 (Novo Cruzeiro/Nova Ro-
doviária). Embora a Enscon e o 
CMT tenham solicitado aumento 
da Tarifa Social para R$1,10, o 
Executivo determinou que ela 
permaneça congelada.

Crescimento da passagem na administração passada

Reajuste da passagem no Governo atual
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ROCK NA RUA
25 de Setembro

Praça do Povo
18 horas

Legião Urbana II

Infocus

Você é o nosso convidado de honra para participar do re-
torno do projeto Rock na Rua. Reúna seus amigos  e sua 
família para celebrar esta grande festa de cultura e lazer 
no coração da cidade para todos os monlevadenses.

Prefeitura e Casa de Cultura promovem 
Concurso Fotográfico “Olhares”

A Prefeitura de Monlevade, 
através da Fundação Casa de 
Cultura, realiza neste mês de 
setembro o I Concurso Foto-
gráfico “Olhares”. Aberto ex-
clusivamente para os monle-
vadenses, o tema do concurso 
é livre, devendo o participante 
destacar a paisagem local, os 
elementos arquitetônicos, o 
meio ambiente, os atrativos tu-
rísticos ou o patrimônio históri-
co-cultural da cidade. A premia-
ção é de R$600 para o primeiro 
lugar, R$400 para o segundo e 
R$200 para o terceiro.
As inscrições são gratuitas e po-
dem ser realizadas até o dia 21 

de outubro de 2011 via internet 
(www.pmjm.mg.gov.br) ou pes-
soalmente no prédio da Fun-
dação Casa de Cultura, na rua 
Timóteo, 172, bairro Lucília, de 
segunda a sexta-feira, no horá-

rio de 8 às 11 e 13 às 17. Inte-
ressados podem conferir o edi-
tal na área de downloads do site 
da Prefeitura.
Segundo o diretor da Fundação 
Casa de Cultura, Gládevon Cos-

ta, além de valorizar as aptidões 
artísticas, o concurso tem como 
objetivo incentivar e estimular o 
sentido de observação, desper-
tar a criatividade e a curiosidade 
pelos valores da história local.


