
João Monlevade, 23 a 29 de janeiro de 2012

Após aprovação do Projeto de Lei 664/11, que regulariza o 
serviço de mototáxi na cidade, a Prefeitura, juntamente com 
o Setor de Trânsito e Transportes (Settran), prepara curso de 
formação para todos os mototaxistas. Os profissionais terão 
noções de ética e cidadania, legislação, gestão do risco sobre 
duas rodas, segurança, transporte de pessoas e prática veicular 
individual de pessoas. O processo de licitação para a escolha 
da empresa que vai ministrar o curso já está em andamento.

Prefeitura investe R$1,6 milhão para
melhorar abastecimento de água na cidade

Depois de 40 anos, a Prefeitu-
ra de Monlevade, através do 
Departamento de Águas e Es-
gotos (DAE), vai investir R$1,6 
milhão na construção de mais 
duas adutoras de água, melho-
rando 80% do abastecimento 
na região dos bairros Cruzeiro 
Celeste e República.
Na última sexta-feira, 20, che-
garam mais de 5 mil metros 
de tubos que servirão  para 

O chefe do Executivo e o secretário de Planejamen-
to se reuniram, dia 19, com o diretor do Departa-
mento de Articulação e Gestão da Secretaria Nacio-
nal de Defesa Civil, Cristiano Heckert. O encontro 
teve o objetivo de requisitar recursos para recupe-
rar a infraestrutura da cidade castigada pela chuva.

Governo busca apoio em Brasília

Governo prepara curso 
para mototaxistas

a construção das duas redes 
que vão sair da Estação de 
Tratamento de Água (ETA), na 
localidade de Pacas, rumo aos 
dois reservatórios de água que 
estão sendo construídos pela 
Prefeitura nos bairro Sion e Re-
pública. Os dois reservatórios, 
com capacidade para armaze-
nar 1 milhão de litros de água, 
já estão em fase de conclusão. 
O investimento é de R$621 mil.

Mais de 5 mil metros de tubos começam a chegar

para construção de adutoras de água
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Prefeitura recebe recurso de
R$271 mil do Ministério do Esporte

A Administração Municipal 
firmou, no último dia 16, con-
vênio com o Ministério do Es-
porte, através do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC), para implantação 
de dois núcleos de esporte 
recreativo e de lazer. O re-
curso de R$249.668,00 foi 
viabilizado através de emen-
da parlamentar, com contra-
partida da Prefeitura no valor 
de R$21.712,00 totalizando 
R$271.380,00. O Programa 
tem como finalidade o fun-
cionamento de núcleos de 
esporte recreativo e de lazer, 
indicado para todas as faixas 
etárias. O projeto será de-
senvolvido por um período de 
12 meses nos Estádio Louis 
Ensch, no bairro Areia Preta, 
e no Centro Esportivo Hen-
ri Meyers, no bairro Estrela 
Dalva. Serão atendidas 1.200 
crianças, jovens e adultos 
com aulas de basquete, vôlei, 
handebol, xadrez, dama, além 
de pintura em tela e tecido.

A Prefeitura de João Monlevade, em par-
ceria com a família Meyers, inaugura, no 
próximo dia 5 de fevereiro, o Centro Es-
portivo Henri Meyers, no bairro Estrela 
Dalva. O complexo conta com pista de 
atletismo, vestiário, quadra de basquete, 
vôlei, futsal e um centro de artes mar-

Centro Esportivo Dr. Henri Meyers 
será inaugurado dia 5 de fevereiro

A inauguração vai contar com apresentações de diversas modalidades esportivas

ciais. O investimento é de R$ 500 mil.
O evento de inaguaração será durante 
todo o domingo, com início às 7h, e terá 
apresentaçôes de bandas locais, grupos 
de congados e atividades esportivas. A 
programação completa do evento está dis-
ponível no site www.pmjm.mg.gov.br.

Até o fechamento desta edi-
ção, foram contabilizadas 
209 inscrições para o pro-
cesso seletivo simplificado 
da Secretaria de Trabalho 
Social, que vai selecionar 
11 candidatos para atuar no 
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras), no 
Centro de Referência Espe-
cializado em Assistência So-
cial (Creas), no Projovem e 
no Programa Bolsa Família. 
As vagas são destinadas a 
auxiliar de enfermagem, edu-
cador social, oficineiro, peda-
gogo, agente social, facilitador 
de oficinas e orientador social. 
A vigência do contrato de pres-
tação de serviços será de 12 
meses, podendo ser prorroga-
da por igual período a critério 
da Administração.

As inscrições para o vestibular 
dos cursos de licenciatura ofere-
cidos pelo Centro de Educação 

Mais de 200 inscritos participam de 
seleção para programas sociais

As provas serão dia 24, de 8h as 11h, na Prefeitura

Inscrições para cursos da Ufop à distância terminam dia 30

A Prefeitura vai adotar, a partir 
de 1º de fevereiro, papel reci-
clado em todas as repartições. 

Prefeitura adota papel reciclado em todas as repartições
A transição do papel normal para 
o reciclado será gradativa. Inicial-
mente, será substituído 25% do 

papel utilizado para expedições de 
ofícios e correspondências. A me-
dida contribui para a preservação 

do meio ambiente, uma vez que 
uma tonelada de papel reciclado 
poupa cerca de 20 árvores.

Aberta e a Distância (CEAD) da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop) terminam na próxi-

ma segunda-feira, 30. Os candi-
datos podem escolher entre os 
cursos de Matemática, Pedago-

gia e Geografia. A inscrição de-
verá ser feita pela internet, pelo 
www.vestibular.ufop.br .



Página 5Página 4

Prefeitura trabalha na
recuperação de redes de esgotos

A Prefeitura de Monlevade, 
através do Departamento de 
Águas e Esgotos (DAE), reali-
za obras de recomposição de 

A Prefeitura de Monlevade, 
através do Setor de Trânsito e 
Transportes (Settran), alterou 
os sentidos das ruas Ricardo 
Leite, que passou a descer sen-

Vinte jovens da Fundação Crê-Ser, que exercem funções 
de contínuos, agentes de trânsito e auxiliares de jardina-
gem, participaram no dia 19, de curso de capacitação para o 
mercado de trabalho. O curso foi ministrado pelo psicólogo 
da entidade, Leonardo Teixeira Alvim, no auditório Leonardo 
Diniz (sede da Prefeitura). Segundo o profissional, o grupo 
recebeu noções de como elaborar currículos, planejamento 
de carreira e entrevista de emprego. Em fevereiro, eles se-
rão desligados da Fundação e outros entrarão no programa.

Trânsito nas ruas Ricardo Leite 
e Ayres Quaresma é alterado

A partir de segunda-feira, 23, os veículos poderão apenas subir a rua Ayres Quaresma

Jovens da Fundação Crê-Ser participam de curso de capacitação

tido centro comercial, e Ayres 
Quaresma, que será apenas 
para subir sentido bairros. As 
modificações entraram em vi-
gor nesta segunda-feira, 23. 

O chefe do Settran, Juvenal Fer-
nandes, informa que a mudança 
vai oferecer mais opções para os 
motoristas. “Com a rua Ricardo 
Leite descendo, os motoristas 

têm a opção de entrar na Praça 
Sete para seguir pela avenida 
Wilson Alvarenga e, com isso, 
minimizar o congestionamento 
nos semáforos”, explicou.

Curso de capacitação foi realizado no auditório da Prefeitura 

A exemplo da rua Gameleira, equipes trabalham na recuperação de redes em outros locais da cidade

manilhas na rua Ametista, no 
bairro Santa Bárbara, na rua 
Gameleira (foto) e na avenida 
Wilson Alvarenga, em Carneiri-

nhos. As fortes chuvas que as-
solaram a cidade nos últimos 
dias fizeram com que o volume 
de água rompesse as mani-

lhas, deixando-as interditadas. 
Ainda esta semana, o trabalho 
será finalizado pela Prefeitura e 
o trânsito nos locais liberados.



Página 7Página 6

Operação tapa-buracos realizada
em vários pontos da cidade

A operação tapa-buracos continua nas ruas e aveni-
das de João Monlevade. Nos últimos dias, o serviço 
foi executado nos bairros Santa Bárbara, Industrial, 
Sion, Baú, Loanda, Carneirinhos e nas avenidas Al-
berto Lima, Armando Fajardo, Gentil Bicalho e Wilson 
Alvarenga.
O tapa-buracos é intensificado com duas equipes por 
dia. Os funcionários trabalham no regime de hora ex-
tra para que a demanda seja atendida. A prioridade é 
para as vias onde o tráfego de veículos é mais intenso.

O trabalho de asfaltamento realizado pela Prefeitu-
ra tem melhorado a situação das vias da cidade. No 
início deste mês, foi anunciado mais asfalto, que vai 
contemplar mais 11 ruas e 7 trechos  de vias. No to-
tal, a Administração Municipal vai asfaltar 59 ruas e 
avenidas. Ainda este ano, serão licitados mais R$5 
milhões em asfalto para vários pontos da cidade.

59 ruas e avenidas 
com novo asfalto

Serviço de tapa-buracos foi realizado próximo ao trevo do Sion

Na avenida Wilson Alvarenga, trabalho também foi executado

Passando a Limpo chega ao
bairro Monlevade Centro

Equipes do projeto Passando a Limpo trabalharam, du-
rante a semana passada, no bairro Monlevade Centro 
e em outras regiões da cidade. Foram realizadas capi-
na nas ruas, limpeza dos passeios e recolhimento dos 
entulhos. Além da limpeza pública, também estão sen-
do executados serviços de tapa-buracos e caiação de 
meios-fios. Outra iniciativa são as ações de conscienti-
zação da população sobre a importância de se comba-
ter o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Após as chuvas e a chegada 
das altas temperaturas, o am-
biente se torna favorável para 
o aparecimento do agente 
transmissor da dengue, o mos-
quito Aedes aegypti.
De acordo com levantamen-
to da Visa, a situação do mu-
nicípio é de alerta. Foram 
visitados 1.214 imóveis e 
encontrados 17 focos positi-
vos, totalizando um índice de 
1,7%. O bairro Satélite teve 
a maior incidência de focos 
do mosquito, quatro no total.  
Nos bairros Ipiranga, Belmon-
te, Novo Cruzeiro e José Elói 
foram encontrados dois.  Já 
nos bairros Lucília, Novo Ho-

Em alerta contra a proliferação do mosquito transmissor 
da dengue, a Prefeitura, em parceria com a Vigilância em 
Saúde (Visa), realiza mutirão de limpeza no bairro Satéli-
te. O trabalho será realizado dia 4 de fevereiro, das 8h às 
12h. Os moradores devem deixar, no dia da coleta, todo 
material que não é utilizado no passeio para que possa 
ser recolhido pelo caminhão. 

Prefeitura promove mutirão
contra dengue no Satélite

População deve ficar em alerta
rizonte, Rosário, Areia Preta e 
Industrial, um foco. 
Para intensificar o combate a 
dengue em João Monlevade, a 
Vigilância disponibiliza 40 agen-
tes de endemias que visitam as 
residências até mesmo aos sá-
bados. A fim de agilizar os traba-
lhos, a Visa aumentou sua fro-
ta de veículos com três motos, 
uma kombi e três pickups. 
A coordenadora da Visa, Ká-
tia Guimarães, ressalta que é 
importante que cada cidadão 
seja um agente no combate a 
dengue e faça a sua parte. 
Para denunciar ou solicitar a vi-
sita de um agente da Visa, entre 
em contato pelo telefone 1520.Agentes vistoriam residências e combatem os focos do mosquito

Várias regiões da cidade recbem serviços de limpeza



Inscrições para blocos vão até sexta-feira
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A terceira edição do Pré-Folia, evento promo-
vido pela Prefeitura de Monlevade e Fundação 
Casa de Cultura uma semana antes do carna-
val, tem como atrações este ano os shows das 
bandas Swingueira, Treme Terra e Big Banda 
Braw’s. Com o tema “Diversão com Prevenção”, 
o Pré Folia será realizado nos dias 11 e 12 de 
fevereiro, a partir das 21h, na Praça do Povo.
No primeiro dia, a banda Swingueira agita a fes-
ta. No domingo, 12, Treme Terra “quebra tudo” 
com sua bateria. A festa conta também com a 
tradicional banda de marchinha de carnaval, Big 
Banda Braw’s, que vai animar os dois dias do 
evento. Para diversão e lazer das crianças, será 
promovida matinê no domingo, a partir das 13h.

Treme Terra e Swingueira 
animam Pré-Folia 2012

Assim como no ano passado, o Pré-Folia terá desfile de 
blocos, que sairá da frente da sede do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) até a Praça do Povo. As inscri-
ções para os blocos são gratuitas e podem ser feitas na 
Fundação Casa de Cultura até sexta-feira, 27. A premia-
ção para os blocos vencedores é de R$2,4 mil, divididos 
entre os primeiros colocados. Blocos de outros municí-
pios poderão participar, mas sem concorrer aos prêmios.


