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Município recebe R$ 2 milhões
para construção de UPA

O Ministério da Saúde anun-
ciou em solenidade no Hospital 
Sofia Feldman em Belo Hori-
zonte no dia 12, a liberação de 
R$2 milhões para a construção 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas 
em João Monlevade. Com ca-
pacidade para atendimentos 
de média complexidade, como 
vítimas de acidentes e pacien-
tes com problemas cardíacos, 
a UPA será instalada na região 
do bairro Cruzeiro Celeste.
A Secretaria Municipal de Saú-
de já iniciou o cadastramento 
no site do Fundo Nacional de 
Saúde no dia 8 junho e provi-
denciou toda a documentação 
exigida na Portaria nº 1.171/
GM/MS, de 5 de junho de 2012, 

para a efetivação do investi-
mento da UPA em Monlevade. 
A Prefeitura aguarda apenas a 

deliberação da CIB-SUS/MG 
para finalizar a proposta no sis-
tema do Ministério da Saúde. 

Este documento já foi solicitado 
à Gerência Regional de Saúde 
(GRS) da cidade de Itabira.

Upa será construída na região do Cruzeiro Celeste

Quatro postos de saúde serão ampliados e reformados
No dia 12 o Ministério da Saú-
de também anunciou para 
João Monlevade a liberação 
de R$370 mil, que serão des-
tinados para ampliação e re-
forma das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). A verba será 
distribuída da seguinte ma-
neira: R$ 87.390,00 para o 
Centro de Saúde do bairro La-
ranjeiras; R$ 104.700,00 para 
o Centro de Saúde do bairro 
Industrial; R$107.370,00 para 
o Centro de Saúde do bair-
ro Santo Hipólito e R$ 75 mil 
para o Centro Social Urbano 
do bairro Loanda.

O aposentado Antônio Francisco Pereira, 59, aprovou a ampliação do pos-
to de saúde do bairro Industrial. “Essa obra está vindo na hora certa. Essa 
região cresceu muito e o local ficou pequeno para receber os pacientes”.

A dona de casa Tereza Guimarães, 41, disse que a reforma do posto do 
Santo Hipólito será importante e vai melhor o atendimento. “A Prefeitura 
está de parabéns, porque tem dia que aqui fica lotado e o prédio é peque-
no. Agora sim, o bairro terá um posto de saúde maior e com mais conforto”.

A estudante Wanessa Gomes, 22, aprovou a reforma do CSU, no 
Loanda. “Esse posto é muito antigo e não oferece conforto nenhum. 
Um acerto da Prefeitura, porque realmente aqui é necessário”.

A comerciante Ana Maria Fonseca, 34, gostou da noticia da reforma no posto do 
bairro Laranjeiras. “Resido aqui há anos e ninguém nunca fez nada. Esse prédio 
está velho e essa obra será muito bem vinda para todos que utilizam do local”.
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Escolas monlevadenses são homenageadas 
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais

A qualidade da Educação ofe-
recida em João Monlevade 
rendeu homenagem da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) no dia 13. Re-
presentantes de oito escolas 
municipais e estaduais mon-
levadenses receberam placas 
dos deputados mineiros pelo 
desempenho no ranking da 
ONG Todos pela Educação di-
vulgado em maio, que apontou 
o município como sétimo me-
lhor do Brasil em Educação.

Foram homenageadas a Escola 
Municipal Governador Israel Pi-
nheiro (Emip), Escola Municipal 
Germin Loureiro, Escola Muni-
cipal Cônego Higino e Centro 
Educacional. Além delas, as 
escolas estaduais Luiz Prisco 
de Braga, Louis Ensch, Dona 
Jenny Faria e Manoel Loureiro. 
A solenidade foi realizada no 
plenário Presidente Juscelino 
Kubistchek, em BH e reuniu au-
toridades, profissionais da Edu-
cação e estudantes.

Alunos, professores, pais e membros dos núcleos do Projeto
Mobilização participaram da homenagem na Assembleia Legislativa

A Prefeitura de João Monle-
vade realizou no dia 15, o se-
minário “Ensinar e Aprender: 
Construindo Possibilidades”, 
no anfiteatro Antônio Gonçal-
ves (Centro Educacional). O 
encontro reuniu professores 
e diretores de escolas munici-
pais, estaduais e particulares 
do 1º ao 5º ano. O seminário 
teve a participação da pedago-
ga e coordenadora da Comuni-
dade Educativa Cedac, de São 
Paulo, Miriam Orensztejn, que 
fez palestra com o tema “For-

Prefeitura realiza seminário educacional
mando Alunos Leitores”.
A pedagoga também avaliou 
os projetos de incentivo à leitu-
ra desenvolvidos nas escolas 
municipais e elogiou os resul-
tados alcançados. “Os projetos 
têm muita qualidade. Sem dú-
vida o incentivo à leitura teve 
contribuição significativa para 
o destaque na Prova Brasil”, 
comentou. João Monlevade foi 
a sétima cidade do Brasil em 
qualidade de ensino em ranking 
feito pela ONG Todos pela Edu-
cação e divulgado em maio.

Profissionais da Educação discutiram temas
ligados à aprendizagem e ensino

Inscrições para curso técnico em Química terminam sexta-feira
As inscrições para o proces-
so seletivo do curso técnico 
em Química da Escola Mu-
nicipal Governador Israel 
Pinheiro (Emip), terminam 
nesta sexta-feira, 22 . Os 
interessados podem se ins-

crever na secretaria da esco-
la, das 8h às 11h e das 14h às 
21h, na avenida  Luzia Bran-
dão Fraga de Souza, nº 201, 
bairro Loanda.
É preciso apresentar cópia da 
carteira de identidade, histórico 

ou declaração de conclusão do 
Ensino Médio e comprovante 
de endereço.
As provas serão realizadas no 
dia 1º de julho, das 9h às 13h. 
Devido a hospedagem dos atle-
tas dos Jogos Escolares de Mi-

nas Gerais (Jemg) na escola, 
as provas serão realizadas 
na Ufop, (próxima à Emip) lo-
calizada na rua  trinta e sete, 
nº 115, Bairro Vera Cruz. Ou-
tras informações pelo telefo-
ne 3851-6043.

Caminhada e orientações para
combater a violência contra o idoso

Mais de 300 pessoas parti-
ciparam da Caminhada para 
comemorar o Dia Internacio-
nal do Combate a Violência 
Contra Pessoa Idosa. O even-
to ocorreu no dia 15, com saí-
da da Câmara Municipal até a 
praça do Povo.
No percurso foi distribuído ma-
terial educativo com orienta-
ções sobre os procedimentos 
que as pessoas devem adotar 
caso presenciem algum tipo 
de agressão. O objetivo da 
ação foi despertar na popu-
lação a importância de bus-
car alternativas para mudar o 
cenário de violência contra a 
pessoa idosa. 
O evento contou com o apoio 
da Prefeitura de João Mon-

levade, Conselho Municipal 
da Terceira Idade (Comti) e 
do Centro de Referência Es-
pecializado em Assistência 

Social (Creas). No fim da ca-
minhada houve apresentação 
da Corporação Musical São 
Luiz Maria de Montfort.

Para denunciar violência ou 
qualquer tipo de abuso contra 
o idoso, ligue 190 (Polícia Mili-
tar) ou 181 (Ministério Público).

Durante a caminhada foram distribuídos panfletos educativos

Prefeitura realiza Arraiá para a
Terceira Idade no Cuca Fresca

A Prefeitura de João Monlevade por meio da Secre-
taria de Assistência Social e do Conselho Municipal 
da Terceira Idade (Comti), realiza na quarta-feira, 
20, o “Arraiá da Terceira Idade”. O evento será no 
espaço Cuca Fresca a partir das 15 horas, na ave-
nida Getúlio Vargas, próximo ao posto Castelinho, 
bairro Belmonte. A festa tem o objetivo de proporcio-
nar um momento de lazer e descontração as pesso-
as da terceira idade.

A festa contará com apresentações de dança como quadrilha, 
forro pé-de-serra com trajes típicos, comidas e bebidas típicas.
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A Prefeitura de João Monlevade e o grupo 
de voluntários Cãopanhia do Bem realizam 
no dia 23, de 9h às 17h, feira para adoção 
de cães. O evento será no estacionamento 
do Hiper Comercial Monlevade, na aveni-
da Gentil Bicalho, bairro JK. Interessados 
na adoção devem ser maiores de 18 anos 
e apresentar cópia do CPF e do compro-
vante de endereço. Os 16 cães que esta-
rão disponíveis para adoção receberam 
a primeira dose da vacina múltipla, estão 
imunizados contra a raiva, foram castra-
dos e vermifugados. Mais informações no 
Canil Municipal, pelo telefone 8883-9555.

A Prefeitura de João Monlevade pagou R$583.645,95 mil 
em dívida de precatório.  Esse valor era devido a 64 ser-
vidores municipais demitidos no ano de 2007 que tive-
ram reconhecido judicialmente o direito de serem reinte-
grados ao quadro de funcionários da Prefeitura. Trata-se 
de servidores sem concurso público, mas que detinham 
tempo suficiente para pleitearem estabilidade no serviço.

O Município de João Monle-
vade teve as contas relativas 
a 2010 aprovadas por unani-
midade pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Ge-
rais (TCE- MG). A votação de 
todos os conselheiros seguiu 
o parecer do conselheiro rela-
tor Cláudio Terrão, que votou 
pela aprovação.
Os gastos com percentuais le-
gais pré-determinados foram 
cumpridos segundo análise do 
tribunal, com a educação rece-

Contas do município de 2010 são aprovadas por 
unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado

bendo 27,46% do orçamento 
municipal, quando o mínimo 
exigido em lei são 25%. A saú-
de, onde os governantes têm a 
obrigação de investir pelo me-
nos 15%, recebeu o equivalen-
te a 26,60% de tudo o que a 
Prefeitura arrecadou em 2010.
O Tribunal de Contas, que é um 
órgão consultivo, deverá enca-
minhar as contas de 2010 para 
a Câmara Municipal onde a do-
cumentação poderá ser analisa-
da antes da votação definitiva.

Prefeitura paga mais de
meio milhão para servidores

demitidos irregularmente em 2007

Moradores elogiam instalação de
guard rail no bairro Nova Esperança

Os moradores do bairro Nova 
Esperança que residem na 
área conhecida como Barragi-
nha elogiaram a instalação de 
200 metros de guard rail (prote-
ção) no início da Linha Azul, na 
rua Barão de Cocais. A obra foi 
realizada pela Prefeitura após 
aprovação dos delegados do 
bairro, através do Orçamento 
Participativo (OP) 2011. 
O guard rail segue o padrão 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais 
(DER – MG) e foi instalado 
pela SR Construções, vence-
dora do processo licitatório. 
Outros bairros beneficiados 
com obras do OP foram Baú, 
José de Alencar, Loanda, São 
João, Santa Cruz e Lucília.

“Moro aqui há 30 anos, essa 
obra foi importante porque não 
tínhamos segurança. Eu sem-
pre ficava com medo de carro 
cair no telhado da minha casa”.

Rosenilda M. dos Reis, 41, 
doméstica

“Foi muito importante. Todo 
mundo que mora aqui pedia 
essa proteção. Agora é fazer o 
passeio para que os pedestres 
tenham espaço para transitar”.

Maria das Graças Jesus, 59, 
comerciante

“A questão de segurança ficou 
excelente. Não tem mais peri-
go de carro cair aqui em baixo. 
Agora podemos dormir mais 
tranquilos”.

Maria Luzia Moreira, 61,
Dona de casa

Prefeitura e Cãopanhia do Bem
realizam feira de adoção de cães

Parceria entre Emater e Prefeitura garante
boas práticas de produção no campo

A parceria firmada há três anos 
entre a Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
de Minas Gerais (Emater-MG) 
e Prefeitura de João Monle-
vade garante boa práticas de 
produção no campo concilian-
do crescimento econômico 
e sustentabilidade. É o que 

afirma o técnico em agropecu-
ária, Eneilson Leite do Nasci-
mento. Através da parceria, a 
Emater auxilia os cooperados 
da Associação Monlevadense 
de Produtores de Agricultura 
Familiar do bairro Tanquinho 
1 (Ampaf), bem como a As-
sociação dos Apicultores de 

João Monlevade (Aapimon).
Além de oferecer seminários 
e cursos de capacitação, a 
Emater orienta os agriculto-
res nos procedimentos para 
conservação do solo, indica-
ção de sementes dentre ou-
tros. Com isso, a Prefeitura 
compra os produtos e repas-

sa para as escolas munici-
pais. As hortaliças, legumes 
e até os bolos fabricados por 
eles são utilizados na meren-
da das crianças da rede mu-
nicipal de ensino, bem como 
para a venda na feira livre re-
alizada na praça do Povo às 
quartas-feiras e sábados.

Para Eneilson Leite, a relação entre a prática e teoria
tem oferecido melhores resultados no campo

Além das hortaliças e legumes, os cooperados da Ampaf
produzem e vendem bolos para as escolas

Voluntárias da Cãopanhia do Bem

Cãopanhia do Bem
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A Associação dos Trabalhadores 
na Limpeza e Material Reciclá-
vel de João Monlevade (Atlimar-
jom) vai representar Monleva-
de na Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável Rio + 20, no Rio de 
Janeiro. Os integrantes da Asso-
ciação foram no último dia 14, e 
retornam neste sábado, 23.
O grupo da Atlimarjom é for-
mado pela tesoureira, Valdete 
Rosa e mais três integrantes: 
Conceição Marques, Maria 
de Fátima e Albertina Santos. 
“Iremos discutir soluções para 

Na próxima terça-feira, 26, a  
Prefeitura de João Monlevade 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer, re-
aliza no Estádio Louis Ensch, 
às 19h, a abertura da Etapa 
Regional dos Jogos Escolares 
(JEMG) 2012. 
As competições serão realiza-
das de 26 a 30 de junho, nas 
quadras dos clubes e escolas 
do município. A cidade irá re-
ceber aproximadamente 2.500 
atletas de 61 municípios mi-
neiros que disputarão partidas 
de handebol, futsal, xadrez, 
atletismo, vôlei e basquete nos 
Módulos I (alunos entre 12 e 
14 anos) e II (de 15 a 17 anos).

João Monlevade sedia etapa dos
Jogos Escolares de Minas Gerais

No dia 13, foi realizada reu-
nião técnica na Câmara Mu-
nicipal para repassar infor-
mações sobre a competição 
e sorteio de chaves das esco-
las. Além de representantes 
da Secretaria de Esportes de 
Monlevade, o encontro contou 
com participação de represen-
tantes da Secretaria de Es-
porte e Juventude do Estado, 
da Superintendência Regional 
de Ensino de Nova Era (SRE/
Nova Era) e de comissões das 
cidades que virão a Monleva-
de para a disputa dos jogos.

Reunião

JEMG

Reunião serviu para acertar os detalhes da etapa dos jogos em Monlevade

Atlimarjom discute coleta seletiva no Rio + 20
a coleta seletiva e novas técni-
cas de trabalho. Já de volta a 
Monlevade, iremos apresentar 
à Prefeitura para que possa-
mos, dentro de nossa realida-
de, colocar esse conhecimento 
em prática”, explicou Valdete.
A tesoureira comentou ainda 
que o Rio + 20 será uma grande 
oportunidade para a troca de ex-
periências. “A maneira de traba-
lhar dos catadores tem evoluído 
de maneira positiva. A Conferên-
cia das Nações Unidas será fun-
damental para que possamos 
trazer novas ideias”, garantiu.Valdete Rosa é uma das representantes da Atlimarjom na Conferência


