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ENSINO PÚBLICO
DE MONLEVADE É O

7º MELHOR DO BRASIL

Abertas as inscrições 
para curso Técnico 

em Química
Página 3

Ranking da ONG “Todos pela Educação”, divulgado pela revista Veja, aponta

que o município está entre os dez que concentram o maior número de alunos com

conhecimento adequado ou superior para a série que cursam no Ensino Fundamental.
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ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS EM JOÃO MONLEVADE

Veja nas próximas edições, outros itinerários do transporte coletivo. Horários divulgados pelo Settran dia 15/02.

Prefeitura recebe recursos para a construção de 
creches nos bairros Loanda e José de Alencar

A Prefeitura de João Monlevade 
vai receber recursos do Gover-
no Federal para a construção 
de mais dois centros de Educa-
ção Infantil. As unidades, que 
vão atender crianças de zero 
a quatro anos, serão erguidas 
nos bairros Loanda e José de 
Alencar. Os recursos, de R$1,1 
milhão para cada Centro, são 
do Programa Nacional de Re-
estruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação 
Infantil (ProInfância). 

As obras vão garantir condições 
de acessibilidade, com adequa-
ções que permitam o acesso e 
pleno atendimento à crianças 
com deficiência, sinalização de 
entrada e saída,  além de estar 
em acordo com as orientações 
da norma NBR 9050, da Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). De acordo 
com o programa, dois tipos de 
projetos arquitetônicos podem 
ser contemplados. Um para 
atender 240 crianças e outro 
para 120 crianças. Mais crianças serão atendidas com a instalação dos novos centros

Emip abre inscrições para curso Técnico em Química
A Escola Municipal Governador Isra-
el Pinheiro (Emip) abre as inscrições 
para o processo seletivo do curso 
Técnico em Química. Os interessados 
podem se inscrever até o dia 22 de ju-
nho, das 8h às 11h, e das 14h às 21h, 
na secretaria da escola, levando có-
pia da carteira de identidade, histórico 
ou declaração de conclusão do Ensi-
no Médio e comprovante de endere-
ço. O curso tem duração de dois anos 
e podem se inscrever alunos que te-
nham concluído o Ensino Médio. São 
70 vagas distribuídas em duas turmas 
e as provas serão realizadas no dia 1º 
de julho, das 9h às 13h. 
O edital completo com as matérias a 
serem estudadas está disponível no 
site da Prefeitura, no endereço http://
www.pmjm.mg.gov.br/dow_lis.aspx, 
na Secretaria Municipal de Educação 
e na Emip, localizada à avenida Lu-
zia Brandão Fraga de Souza, nº 201, 
bairro Loanda. Informações pelo te-
lefone 3851-6043.Curso tem duração de dois anos. Inscrições vão até dia 22 de junho
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João Monlevade é a 7ª melhor cidade em Educação no Brasil

João Monlevade é a sétima me-
lhor cidade do Brasil em Edu-
cação. A informação, publicada 
pela revista Veja na semana 
passada, está em ranking ela-
borado pela ONG “Todos pela 
Educação”. Monlevade alcan-
çou a média de 41% entre os 
que concentram o maior núme-
ro de alunos com conhecimen-

to adequado ou superior para 
a série que cursam no Ensino 
Fundamental. O levantamento 
não avalia as faculdades. O ín-
dice alcançado pelo município 
está acima da média nacional, 
que é de 23%. 
A reportagem publicada na 
Veja tem três páginas e o título 
“Quem quer consegue – A his-

tória de um grupo de municípios 
brasileiros, revelado em novo 
ranking, mostra que é preciso 
aliar medidas simples à dis-
ciplina para distanciar-se da 
mediocridade”. A Diretora-Exe-
cutiva da ONG “Todos Pela Edu-
cação”, Priscila Cruz, diz que os 
municípios bem avaliados como 
Monlevade mostram que é pos-

sível atingir e superar metas. 
O economista Cláudio de Mou-
ra Castro, especialista em edu-
cação e articulista da revista, 
disse que essas cidades não 
estão fazendo nada de mirabo-
lante, mas sim levando a cabo 
um conjunto de iniciativas coe-
rentes que têm tido continuida-
de, algo raro no país.

- Programa Bebê a Bordo

Transporte gratuito para as mães levarem seus filhos às creches.

- Transporte Social Universitário

Ônibus especiais de graça para universitários que estudam em Itabira e no Vale do Aço.

- Formação continuada de professores

Cursos, seminários e palestras.

- Projetos específicos para desenvolvimento da aprendizagem

Por exemplo, o “Comunidade de Leitores” para incentivo à leitura.

- Aquisição de novos livros 

Renovação do acervo nas bibliotecas das escolas.

- Estruturação da Educação Infantil e mais de 50% de ampliação de vagas

Compra de mobiliário, equipamentos, inauguração de duas creches e municipalização de uma unidade.

- Atendimento especializado

Implantação de salas em sete escolas para atendimento de alunos com necessidades especiais.

- Mobilização Social pela Educação

Criação de programa com o objetivo de mobilizar as famílias a participarem da vida escolar dos filhos.

- Reestruturação pedagógica da Educação de Jovens e Adultos

Criação da EJA Intinerante - o professor vai onde o aluno está.

- Implantação de dez telecentros em vários bairros da cidade

- Implantação do IFMG (Instituto Federal de Minas Gerais)

Cursos técnicos gratuitos em Segurança do Trabalho e Manutenção e Suporte em Informática.

- Ampliação de oferta de cursos pela UAB (Universidade Aberta do Brasil)

Curso de Geografia e, em breve, Gestão Pública.

- Primeira etapa do Monlevade Digital

Internet gratuita em várias regiões da cidade para facilitar o acesso a pesquisas escolares pelos estudantes em casa.

Alguns avanços da Prefeitura de Monlevade
na Educação nos últimos três anos

Ensino de qualidade é resultado da excelência na gestão e empenho de educadores e estudantes

A conquista do 7º lugar no ranking elaborado pela 
ONG “Todos pela Educação” é comemorada por 
professores. Paulo Roberto Ângelo, 44, que leciona 
na Escola Municipal Israel Pinheiro (EMIP), desta-
cou o compromisso dos educadores. “Essa vitória 
é de todos que lutam por uma educação de quali-
dade, começando nos governos federal, estadual e 
municipal, e de nós professores, que levamos co-
nhecimento ao aluno. Estamos no caminho certo e 
os recursos estão bem investidos”, comentou. 
Também da EMIP, a professora Cintia Duarte Costa, 
28, disse que o levantamento projeta João Monleva-
de como referência da qualidade no ensino. “Essa 
conquista foi importante para todos professores, alu-
nos e para a Administração, que vem investindo na 
Educação de maneira correta. Temos que pensar no 
futuro para que possamos melhorar ainda mais esse 
índice, com a valorização dos professores, e colo-
car mais projetos educacionais em prática”, destacou.

Conquista é comemorada 
por professores

Paulo Ângelo Cintia Costa
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Campanha contra abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes reúne grande público

Com o objetivo de conscien-
tizar a população para que 
denuncie o abuso e a explo-
ração sexual de crianças e 
adolescentes, o Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), 
realizou, no dia 18, cami-
nhada pelo centro da cidade 
com distribuição de panfletos 
educativos. O evento contou 
com a participação de conse-
lheiros tutelares, estudantes, 
policiais militares e voluntá-
rios. No dia 17, as atividades 
se concentraram às margens 
da BR 381, juntamente com 
agentes da Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF) e equipes 
do Sest/Senat. 
As atividades integram a cam-
panha do Dia Nacional de 
Combate à Violência, ao Abu-
so e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Além 
disso, mais de mil alunos de 
escolas municipais e estadu-
ais da cidade participam de 
concurso de desenho com pre-
miação de duas bicicletas. Os 
prêmios serão entregues neste 
sábado, 26, a partir das 14h, 
na praça do Povo, onde ha-
verá apresentações musicais, 
brincadeiras e distribuição de 
pipoca e algodão doce.

Creas realizou caminhada na região central

Mães são homenageadas por vários
setores da Administração Municipal

Vários setores da Administra-
ção Municipal fizeram home-
nagens às mães na última se-
mana. A primeira foi no dia 11, 
na Casa do Bem Viver, no bair-
ro Novo Cruzeiro. No dia 14, o 
Conselho Municipal da Tercei-
ra Idade (Comti) realizou o Chá 
da Tarde, no ginásio do Real 
Esporte Clube. Dia 16, mães 

de alunos da Casa do Adoles-
cente, no bairro Novo Cruzeiro, 
foram homenageadas. A sede 
da Fundação Crê-Ser, no bair-
ro Baú, recepcionou as mães 
no dia 17. A semana de home-
nagens foi encerrada no dia 
18, com café da manhã para 
servidoras da Secretaria Muni-
cipal de Educação. 

Metade das crianças do município
foi imunizada contra a gripe

Em João Monlevade, a campa-
nha contra a gripe (Influenza A 
– H1N1) para crianças de seis 
meses a dois anos, gestantes 
e pessoas acima de 60 anos, 
continua em todos os centros 
de saúde da cidade e vai até 
esta sexta-feira, 25. Até o mo-

mento, 734 crianças foram 
imunizadas, ou seja, 50,87%. 
Segundo dados da Vigilância 
em Saúde (Visa), foram vaci-
nadas no município 4.413 pes-
soas, cerca de 40,94%. Até o 
final do mês, os detentos tam-
bém receberão a vacina.

Prefeitura adota plano 
para economizar energia

Representantes da Prefeitura 
de Monlevade e Cemig se reu-
niram no dia 21, para discutir a 
implantação do Plano Municipal 
de Gestão de Energia Elétrica 
(Plamge). A  Administração Mu-
nicipal foi escolhida entre as 50 
do interior de Minas Gerais para 
participar do Plano desenvolvi-
do pela Companhia Energética. 
Segundo o engenheiro da Se-
cretaria Municipal de Obras, Ge-

Evento no ginásio do Real reuniu grupos de terceira idade
orge Domingues (um dos servi-
dores que está na coordenação 
do projeto), o objetivo principal 
do Plamge é buscar maior eco-
nomia no consumo de energia 
elétrica, além de transferir o 
conhecimento sobre eficiência 
energética para servidores mu-
nicipais, os tornando capazes 
de organizar, gerenciar e plane-
jar o consumo de energia elétri-
ca no Governo Municipal.

Duplicação de redes de água vai melhorar 
abastecimento em toda a cidade

A duplicação das adutoras (re-
des de água) vai melhorar o 
abastecimento de maneira signi-
ficativa em toda a cidade.  Nes-
sa edição, o Mãos à Obra traz 
mais informações sobre o inves-
timento, considerado essencial 
pelo aumento da demanda ge-
rado pelo crescimento da popu-
lação nos últimos anos. Adutora 
é uma rede de abastecimento, 
que vai da captação da água no 
rio Santa Bárbara até os reser-
vatórios nos bairros. 
O Departamento de Águas e 
Esgotos (DAE) está duplicando 
duas adutoras. Uma irá do re-
servatório principal, na localida-
de de Pacas, até o reservatório 

do bairro Sion. A outra vai de 
uma bomba no bairro Aclimação 
ao reservatório do bairro Sion. 
As novas adutoras estão sen-
do colocadas ao lado das que 
já existiam. Para a instalação, é 
aberta uma vala de 1,5 metro no 
chão, o fundo é nivelado e os tu-
bos, de ferro fundido, mais resis-
tentes e duráveis, são encaixa-
dos sob pressão. Depois dessa 
etapa, o local passa por reaterro 
mecânico e recomposição. 
Cada adutora terá capacida-
de para levar 80 litros de água 
por segundo da captação aos 
reservatórios dos bairros Sion 
(capacidade para 400 mil litros) 
e República (600 mil litros).Prefeitura está duplicando 5,4 km de redes de água

História de João Monlevade é
tema da Revista Caminhos Gerais

A Revista Caminhos Gerais, 
publicação que destaca o Tu-
rismo, Meio Ambiente e Cultu-

Palestra e
confraternização
marcam semana
da Enfermagem

A Semana da Enfermagem, comemorada entre os dias 
12 e 20 de maio, foi marcada por confraternização e pa-
lestra. A primeira atividade, realizada na tarde do dia 14, 
reuniu os servidores da área, no refeitório do Pronto 
Atendimento (PA). Enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem foram homenageados pela dedicação no 
trabalho. No dia 16, os profissionais de enfermagem do 
município participaram da palestra “Motivação e Traba-
lho em Equipe”, no anfiteatro do Centro Educacional.

ra de municípios do Estado, 
enfoca, na edição de maio, 
a história de João Monleva-
de. A chegada do fundador 
do município, engenheiro 
francês Jean Antoine Fe-
lix Dissandes de Monle-
vade, a emancipação 
político-administrativa 
na década de 1960, o 
crescimento do comér-
cio e o surgimento de 
grandes artistas são 
alguns dos assuntos 
tratados. Exempla-

res serão distribuídos para as 
escolas da rede municipal de 
ensino, entidades e Biblioteca 
Municipal Assis Chateubriand.
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