Prefeitura constrói
mais um reservatório
de água
Página 3

João Monlevade, 2 a 8 de abril de 2012

Concluída parte de alvenaria do

Memorial do Aço
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Prefeitura não terá expediente quinta e sexta-feira
A Prefeitura de João Monlevade não terá expediente na próxima quinta, 5, e sexta, 6, devido ao feriado da Semana Santa. Os serviços
essenciais como a coleta de lixo e o Pronto Atendimento (PA) funcionarão normalmente. A Defesa Civil e o Departamento de Águas e
Esgotos (DAE) trabalham em regime de plantão e podem ser contatados, respectivamente, pelos telefones 3851-8100 e 3851-6288.
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Reservatório de 600 mil litros no bairro
República será inaugurado em abril
A Prefeitura inaugura, este mês,
o reservatório construído no bairro República, com capacidade
para 600 mil litros de água. A obra
é executada pelo Departamento de Águas e Esgotos (DAE) e
está em fase de acabamento.
O reservatório vai beneficiar
os bairros Satélite, Lucília, São
Geraldo, Mangabeiras, Carneirinhos, Lourdes, Alvorada,
República, São Jorge, Castelo,
Nossa Senhora da Conceição,
Nossa Senhora Aparecida, Metalúrgico, Laranjeiras, Belmonte, Loanda, José de Alencar,
Baú, Areia Preta e Vila Tanque.
A população favorecida com o
empreendimento é de mais de
40 mil pessoas.

Obra vai melhorar o abastecimento de 20 bairros do município

Mais água
Esse é mais um grande investimento da Prefeitura na área de abastecimento. No dia 22 de março foi inaugurado, no bairro Sion,
um reservatório com capacidade para armazenar 400 mil litros de água, que vai beneficiar mais de 30 mil pessoas em 25 bairros.

SETTRAN

ENSCON

OUVIDORIA

3851-4430

3851-2979

3851-6122
(ramais 260/230)

Prefeitura reforma Numear no Areão

Horários divulgados pelo Settran dia 23/03

O Núcleo vai servir de apoio para os estudantes das escolas da cidade

O Núcleo de Meio Ambiente do
Areão (Numear), que funciona
dentro do Parque Ecológico
do Areão, passa por reforma
desde o início do mês de março. O espaço vai ganhar, entre
outras melhorias, novo telhado e pintura. O local vai servir para estudos ambientais e
de apoio aos alunos e escolas
nas aulas de educação ambiental. O núcleo será entregue à comunidade em breve.

Samarco
A Prefeitura e a empresa Samarco, da cidade de Mariana,
vão trabalhar juntas na recuperação de áreas degradadas do Parque Ecológico do
Areão. Técnicos da Agroslor,
empresa de Viçosa contratada pela Samarco, visitaram
a área no dia 20 de março
para iniciar os trabalhos.
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Prefeitura intensifica trabalho
na avenida Laranjeiras
A Prefeitura de João Monlevade intensificou os trabalhos na
avenida Laranjeiras, no bairro
Baú, onde uma rede pluvial
foi danificada pelas chuvas no
fim de 2011.
A construtora Pontes de Minas,
vencedora da licitação, executa a construção de caixa armada para junção com o canal

de manilhamento. Para evitar
problemas como os que ocorreram por causa das chuvas, as
manilhas terão maior capacidade de vazão e será criada uma
barreira para evitar que a sujeira
atrapalhe a circulação da água.
Essa rede foi construída em
1959 e nunca recebeu qualquer tipo manutenção.

Rede foi construída há 53 anos e nunca tinha recebido manutenção

Profissionais da Educação de Jovens e
Adultos participam de formação
Professores e coordenadores
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de
ensino participaram de mais um
ciclo de formação continuada
no dia 27. A palestra “Estudos
da sociedade e da natureza”
foi ministrada pelo professor e
doutor em Educação, Heli Sabino de Oliveira, e contou com
a presença de 35 profissionais.
No dia 3, a professora Heleni-

ce Maria de Araújo fala sobre
“Língua Portuguesa: linguagem oral – linguagem escrita”.
As atividades encerram dia 10,
com a palestra do professor e
mestre em Educação, Jerry
Adriani da Silva, que ministra o
tema “Matemática: numeramento, procedimentos informais”. As
palestras ocorrem nas dependências do Centro Educacional,
de 13h30 as 17h.
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Obras do Memorial do Aço
avançam no Parque do Areão
O Memorial do Aço, construído
pela Prefeitura de Monlevade no
Areão, teve a parte de alvenaria
concluída. Operários trabalham
no reboco e preparam a estrutura para que o prédio receba laje
e telhado. O empreendimento
possuí 360 metros quadrados
de área construída e o investimento, feito em parceria com
o Governo Federal, é de aproximadamente R$370 mil. Nos
próximos dias, a JRN, empresa
vencedora da licitação, vai trabalhar na fase de acabamento.
O local terá auditório com capacidade para 100 pessoas e espaço
multiuso para receber palestras,
pequenos eventos e exposições.

Obra é parceria da Prefeitura com o Governo Federal e os investimentos são de R$370 mil

Escolas recebem
feira da Saúde

As atividades são realizadas nas dependências do Centro Educacional

Copa Estrada Real

Sub-20 de Monlevade joga contra equipe de São Domingos do Prata
A seleção sub-20 de Monlevade joga a segunda rodada da
Copa Estrada Real dia 15. A partida será contra o time de
São Domingos do Prata, na cidade do adversário. O horário
da partida ainda não foi definido pela organização.
No primeiro jogo, realizado dia 25 de março, a equipe monlevadense enfrentou no estádio Louis Ensch o time da cidade de

Nova Era. A equipe novaerense ganhou a partida por dois a
zero. A Copa Estrada Real de Futebol Amador é voltada para
jogadores que nasceram entre 1992 e 1995. O campeonato
tem como objetivo valorizar o esporte e integrar os municípios.
As partidas contam com o apoio da Prefeitura de Monlevade,
do Instituto Estrada Real e do Governo de Minas.

A estudante Drielly de
Souza, 12, foi vacinada
pela técnica de enfermagem da Visa, Edna
Borges, 47, na Escola
Germin Loureiro

Na última semana de março,
o Centro Educacional e as escolas municipais Promorar e
Germin Loureiro receberam a
Feira da Saúde. Organizada
pela Secretaria Municipal de
Saúde e voltada para adolescentes, a iniciativa teve por
objetivo sensibilizar os adolescentes quanto à importância do acompanhamento de
saúde, informar sobre os serviços oferecidos nas unidades
básicas e favorecer a integração entre profissionais de saúde, educadores e estudantes.
Os participantes tiveram oportu-

nidade de assistir palestras sobre
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s) e
uso de métodos anticoncepcionais, ministradas por membros
do Programa de Educação Afetivo Sexual (Peas); tomar vacinas e atualizar o cartão de vacinação. O Centro de Referência
em Assistência Social (Creas)
também participou, divulgando
informações para prevenção da
violência.
A Feira da Saúde ainda vai percorrer as escolas Promorar, no
dia 11 de abril, e Governador Israel Pinheiro, no dia 16.
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Rock na Rua agita o
público na praça do Povo
Mesmo com a chuva, o público
não deixou de comparecer para
curtir a quarta edição do Rock
na Rua, realizado na Praça do
Povo, dia 25. O evento agitou
o público com as bandas Umbigo Trio, de João Monlevade,
e Concreto, de Belo Horizonte.
O Rock na Rua tem como objetivo resgatar a cultura e promover o lazer para os jovens
nas noites de domingo, sempre com a participação de músicos de outras cidades e artistas monlevadenses.
O estudante Leonardo Jefferson Silveira da Silva, 27,
disse que o Rock na Rua
mostra o compromisso do
governo com os jovens. “Há

Transporte Universitário

Estudantes destacam trabalho voluntário
para adquirir experiência e valores

Cláudio é voluntário na farmácia da Prefeitura

Chuva não impediu que o público prestigiasse os shows

15 anos vi o show do Concreto e foi nesse dia que passei

a gostar de rock. Poder voltar a assistir este show é es-

petacular. A Prefeitura está
de parabéns”, elogiou.

Prefeitura participa dos 25 anos
da Pastoral da Criança
A Pastoral da Criança completou 25 anos de atividade na Diocese Itabira-Coronel Fabriciano
e, com o apoio da Prefeitura de
João Monlevade, foi montada
estrutura com vários brinquedos,
distribuição de pipoca, algodão
doce e pintura facial para receber
crianças de toda a região.
O evento ocorreu dia 25 de março e mais de três mil pessoas
passaram pelo salão de eventos
da Igreja Nossa Senhora do Per-
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pétuo Socorro, no bairro Loanda.
A coordenadora da Pastoral Diocesana, Ana Maria Domingues,
destacou o apoio que a Pastoral
da Criança recebe da Prefeitura de Monlevade. “Nesta data
tão importante quero destacar o
apoio financeiro que recebemos
da Administração Municipal, que
fortalece a cada dia as nossas
ações a favor das famílias monlevadenses”, declarou.

Mais de três mil pessoas participaram do evento

Átila leva livros para os pacientes do hospital

Pelo terceiro ano consecutivo, a
Prefeitura de João Monlevade
beneficia 100 estudantes com o
Transporte Social Universitário.
Com ele, o aluno monlevadense que estuda em faculdades
das cidades de Itabira, Ipatinga,
Timóteo e Coronel Fabriciano
é beneficiado com o transporte
para ajudar nos estudos.
Para receber o benefício, o aluno
deve se cadastrar em atividades
voluntárias em instituições e entidades do município, como é o
caso do estudante de Engenharia de Produção em Ipatinga, Átila Guedes, 22, que dedica duas
horas por semana de seu tempo
para levar livros aos pacientes.
Para o estudante, o trabalho vo-

luntário é uma oportunidade de
se adquirir experiência por meio
de uma série de atividades que
vão agregar valor humano em
sua vida e na carreira profissional. “Gosto muito de fazer isso,
principalmente quando visito as
crianças no hospital”, revela.
Outro aluno que destaca o
aprendizado da faculdade com
a inserção do voluntariado é o
estudante de Biomedicina em
Itabira, Cláudio Paiva, 23. Desde janeiro ele é voluntário no
setor de farmácia da Prefeitura
de João Monlevade. Lá, ele auxilia a equipe na distribuição de
remédios à comunidade. “Tenho
aprendido muito aqui. É gratificante”, comenta.

Escolas participam dos
Jogos Estudantis de Monlevade
Alunos das escolas particulares,
estaduais e municipais da cidade
participaram, entre os dias 24 de
março e 1º de abril, dos Jogos
Estudantis de Monlevade (JEM).
Nos dias 24 e 25, foram conhecidas as escolas campeãs da
seletiva. No handebol feminino
e masculino módulo 1, a escola
Germin Loureiro conquistou o
1º lugar. A instituição também ficou em primeiro lugar no voleibol
masculino (módulo 1). No dia 2,
foram realizadas as últimas partidas na quadra coberta do Centro Educacional de Monlevade.

A Escola Cônego Higino (cinza) jogou contra a seleção de futsal do Louis Ensch.
A equipe do Cônego saiu vitoriosa com o placar de 8 a zero
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Ana Maria Domingues é reconduzida
à presidência Conselho da Criança
A eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA)
reconduziu Ana Maria Domingues na presidência para o
biênio 2012 / 2014. A diretoria
terá ainda Cleusa Gomes (vice-presidente), Vanda Loureiro
(1ª secretária), Geisiane Lima
(2ª secretária) e Ana Lúcia
Mendonça (tesoureira).
O evento ocorreu dia 29 no
auditório Leonardo Diniz, na
sede do Executivo. Ana Maria
Domingues afirmou que vai
continuar trabalhando em parceria com a Prefeitura. “Trabalhar hoje no conselho é muito
fácil porque somos ouvidos e
respeitados pela Administração”, comentou.

Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente foram empossados dia 29

Centro de Saúde do bairro Vila
Tanque realiza teste rápido de HIV
Desde julho de 2011 é possível realizar em João Monlevade o teste rápido de HIV.
Segundo a coordenadora do
Programa DST / AIDS do município, Maria Luiza Maciel, o
teste é voltado para o público
considerado vulnerável e o
resultado sai em 20 minutos.
Atualmente 145 pessoas de
Monlevade e microrregião recebem tratamento contra a do-

ença no Centro de Testagem
e Aconselhamento do Centro
de Saúde Padre Hildebrando,
que fica na rua 17, s/n, no bairro Vila Tanque. Mais informações pelo telefone 3851-1672.

Prefeitura apoia a realização do 4º
torneio corujão de futebol amador
A Prefeitura de João Monlevade apóia a realização do
4º Torneio Corujão de Futebol Amador. A rodada de estreia foi realizada no dia 29
e teve a presença de aproximadamente 400 pessoas. O
time do bairro Santa Cecília
venceu Boa Vista por 3 a 1
e a equipe do bairro Santo
Hipólito goleou Nova Monlevade por 6 a 2.
A próxima rodada está mar-

cada para o dia cinco e tem
dois jogos: Atlético Monlevade x Contepe, às 19h, e Promorar x Boa Vista. As partidas
são disputadas no campo do
Centro Esportivo Dr. Henry
Meyers, no bairro Estrela Dalva. Doze times lutam pelo título. Além de campeão e vice,
serão premiados o artilheiro,
equipe e goleiro menos vazados. A final será realizada no
dia 1º de maio, às 15h.
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