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Asfaltamento da rua Itabira cria 
mais um acesso para a Linha Azul

A Prefeitura de João Monlevade 
concluiu o asfaltamento da rua 
Itabira e de um trecho da rua 
Virgílio Lima, ambas no bairro 
Lucília, criando mais um acesso 
para a Linha Azul. Com a obra, 
os motoristas podem ir da rodo-
viária sentido ao bairro Loanda 
e José de Alencar sem precisar 
passar pelo centro da cidade.
O taxista Ramon Avelino da 
Silva, 38, que trabalha há cin-
co anos no ramo, disse que o 
trajeto asfaltado beneficia não 
só os motoristas, mas a co-
munidade em geral. “Essa via 
é uma alternativa importante. 
Já a utilizava antes e sempre 
achei que deveria ser asfaltada 
para melhorar a conservação 
do carro, economizar combus-
tível e, consequentemente, be-
neficiar o consumidor. Pela pri-
meira vez vejo um trabalho de 
asfaltamento de qualidade na 
cidade. O serviço está ficando 
ótimo”, elogiou o taxista.

As obras de asfaltamento que 
contemplam ruas e avenidas 
na cidade continuam em ritmo 
acelerado. Na última semana, 
a Prefeitura asfaltou as ruas 
Turmalina, Miguel Arcanjo, Au-
gusto Nogueira e Salgado Fi-
lho, todas no bairro Nossa Se-
nhora da Conceição. As ruas 
Virgílio Lima, Itabira e Monle-
vade, no bairro Lucília, e a rua 
Das Flores, no bairro São Be-
nedito, também já receberam 
o asfalto. No bairro José de 
Alencar, a melhoria chegou às 

Asfalto chega à rua de
Ana, Laura e Guilherme

ruas Cristiano Guimarães e Jo-
aquim Drumond. Ao todo serão 
asfaltadas 59 ruas e avenidas.
Laura Barros Fernandes, 75, 
moradora da rua Itabira, disse 
que o asfalto era uma reivindi-
cação antiga dos moradores. 
“Meu filho sempre pedia essa 
obra e ela nunca era executa-
da. Agora sim, quando o ôni-
bus passar não vai mais trepi-
dar a minha casa. Ficou muito 
bom o serviço da Prefeitura”, 
garantiu.
O professor Guilherme Perei-

ra Matozo, 41, que reside na 
rua Turmalina, relata que, em 
época de chuva, os carros não 
conseguiam subir o morro e o 
risco de acidente era iminen-
te. “Tem mais de dez anos que 
pedia esse asfalto para a Pre-
feitura e ninguém resolvia. Vou 
colocar uma faixa agradecen-
do pela obra”, contou. 
A moradora do bairro José de 
Alencar, Ana Maria Barcelos, 
57, afirma que o asfalto che-
gou na hora certa. “Aqui esta-
va com muitos buracos e com 

essa chuva a situação piorou. 
Esse asfalto está sendo muito 
bom porque o bairro é muito 
procurado devido ao grande 
número de apartamentos para 
aluguel. Moro aqui há 20 anos 
e só temos que agradecer a 
atenção que a Prefeitura vem 
dando para nossa comunida-
de”, agradece.
A revitalização das vias no bair-
ro José de Alencar começou em 
novembro, quando a Prefeitura 
asfaltou a rua Vereador Alvoni 
de Castro (rua do Sesi).

O chefe do Executivo assinou contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal para dar con-
tinuidade às obras do Complexo Turístico do Areão. O valor é de R$97.500,00 sendo R$23.500,00 
de contrapartida do município, totalizando R$121 mil que serão utilizados para as obras de infra-
estrutura do local. O recurso é do Ministério do Turismo, por meio de emenda parlamentar.
A verba será utilizada para implantação da segunda fase do projeto do parque, possibilitando a 
construção de duas guaritas, compra de aparelhos de ginástica para a academia ao ar livre e 
também de equipamentos para montagem de playground. Na primeira fase do projeto, o Parque 
recebeu pista de caminhada com extensão de dois quilômetros, além dos serviços de iluminação.

Linha Azul: asfaltamento traz agilidade e conforto aos motoristas,
além de ajudar a desafogar o trânsito no centro da cidade

Prefeitura recebe novo repasse para a segunda
etapa das obras no Parque do Areão

Calçamento e iluminação foram realizados na primeira etapa do projeto

A moradora do bairro José de Alencar, Ana Maria Barcelos, está satisfeita com as obras de asfaltamento em sua rua
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A Prefeitura de Monlevade, através do De-
partamento de Águas e Esgotos (DAE) e da 
Secretaria de Obras, está trabalhando para 
consertar as redes de esgoto e pluvial que es-
touraram com o grande volume de chuva que 
atingiu a cidade nos últimos dias. 
Na quarta-feira, 11, uma equipe do DAE fez 
a manutenção da rede de esgoto em várias 
ruas do bairro Promorar, onde a demanda era 
grande. O serviço continua e os casos mais 
urgentes estão sendo atendidos com priorida-
de. Solicitação de reparos na rede de esgoto 
deve ser feita pelo telefone 3852-6288 e de 
rede pluvial pelo 3851-8100.

Defesa Civil 3852-8100 (plantão 24h)

Equipe da Coordenadoria Mu-
nicipal de Defesa Civil e secre-
tários municipais participaram 
de oficina no dia 9 para avaliar 
e planejar ações emergenciais 
a serem implantadas no perío-
do chuvoso. O encontro teve 
como objetivo antecipar novas 
ocorrências na cidade. Fo-
ram levantados os principais 
problemas e os pontos a se-
rem monitorados. Dentre eles 
deslizamentos de encostas, 
buracos nas vias públicas, de-
sabamentos, destelhamentos, 
quedas de muros, rompimen-
tos de galerias, de redes adu-
toras e de esgotos. Para cada 
problema detectado o chefe 
do Executivo determinou pra-

 Prefeitura planeja ações emergenciais para
solucionar problemas causados pelas chuvas

- Utilizar luvas e botas de borracha ou sacos plásticos du-
plos amarrados nas mãos e nos pés para remover toda a 
lama remanescente.

- Fazer uma solução de água sanitária para limpar paredes 
e pisos (a cada 20 litros de água adicione um copo de 200ml 
de água sanitária).

- Ferver a água durante 1 a 2 minutos, em seguida “batê-la” 
passando de uma vasilha limpa para outra, adicionar duas 
gotas de hipoclorito de sódio 2,5% para cada litro de água 
e aguardar 30 minutos antes de consumi-la ou de utilizá-la 
para lavar a louça ou preparar alimentos.

Ao apresentar sintomas como febre alta, dor de cabeça, 
náuseas, vômitos e dores abdominais ou musculares, pro-
curar o serviço de saúde mais próximo e relatar se houve 
contato com lama e água de enchentes.

Em João Monlevade, a antecipação do paga-
mento do Bolsa Família vai beneficiar 2.955 fa-
mílias. A informação é da coordenadora do Pro-
grama em Monlevade, Jalva Ribeiro. Ela explica 
que todos os beneficiários, independentemente 
do número do cartão, receberão os pagamentos 
correspondentes a janeiro a partir do dia 18 e em 
fevereiro, o pagamento começa dia 14. Quem ti-
ver perdido o cartão do Programa deve se dirigir 
à Secretaria Municipal de Trabalho Social, onde 
será emitida uma Declaração Especial de Pa-
gamento que permitirá o saque do benefício em 
agência bancária. A declaração é um documento 
de caráter provisório emitido quando ocorre situa-
ção de emergência como nos municípios mineiros.

zos e ações rápidas nos locais 
afetados.
O prefeito também solicitou ao 

governo do Estado apoio finan-
ceiro para as obras de recupe-
ração nos locais afetados pelas 

chuvas. Segundo levantamento 
da Defesa Civil, os prejuízos ul-
trapassam R$5 milhões.

Os prejuízos causados pelas chuvas em Monlevade ultrapassam R$5 milhoões

Governo Municipal trabalha para reparar
redes pluvial e de esgoto danificadas

Funcionários trabalham na recuperação das redes em vários pontos da cidade

Antecipação do pagamento do Bolsa 
beneficia cerca de 3 mil famílias

Prefeitura alerta vítimas da chuva para a prevenção 
de doenças transmitidas por águas contaminadas

A Prefeitura de João Monleva-
de orienta a população sobre 
a importância da limpeza dos 
imóveis atingidos pelas en-
chentes e os cuidados a serem 
adotados para se evitar doen-
ças transmitidas por meio das 
águas contaminadas. 
As pessoas que residem em 

locais que sofreram com as 
inundações devem ficar em 
alerta com a ocorrência de 
suspeitas de doenças, como 
a leptospirose (causada pela 
urina de ratos), hepatites A 
e E e a febre tifóide (contra-
ídas pela ingestão de água 
infectada). 

Dicas para evitar a contaminação 
pela água e lama das enchetes

O Setor de Trânsito e Transportes (Settran) informa que as 
linhas de ônibus que estavam interrompidas devido às que-
das de barrancos, em alguns pontos da cidade, já estão li-
beradas. O serviço de desobstrução do tráfego foi realizado 
assim que a chuva deu trégua. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3851-4430.

Linhas de ônibusvoltam a
circular após liberação de vias
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Administração Municipal garante
desconto de até 100% sobre juros e multa

Benefício contempla contribuintes com débitos até 31 de dezembro de 2011

Atendimento: segunda a sexta
Hora: 8h as 10h - 13h as 16h

Prazo: 20 de janeiro

Número de
Parcelas

Multa de
Mora

Juros de
Mora

a) Única 100% 100%

b) Em até 6

c) Em até 12 

100% 70%

100% 40%

Através da lei 1977/2011, que 
institui o Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refis), a Prefeitu-
ra oferece descontos que che-
gam até 100% sobre juros e 
multa (veja tabela ao abaixo). 
O contribuinte que tiver débitos 
com o município até dia 31 de 
dezembro de 2011 deve pro-
curar a Prefeitura para rene-
gociar a dívida, de segunda a 
sexta-feira, de 8h as 10h e de 
13h as 16h.
O prazo termina dia 20 de ja-

neiro. Conforme estabelece a 
lei, a primeira parcela, consi-
derada como entrada, vence 
no dia posterior a do pedido 
de negociação. As demais, no 
mesmo dia dos meses subse-
qüentes, com exceção se ocor-
rerem em sábados, domingos 
e feriados, cujo pagamento 
deverá ser feito no primeiro dia 
útil posterior.
Outros quesitos e informações 
podem ser consultados no site 
www.pmjm.mg.gov.br.

O Procon de João Monlevade 
fechou o ano de 2011 com um 
total de 848 atendimentos à co-
munidade. A maior incidência 
de reclamações foram referen-
tes a eletroeletrônicos, cartão 
de crédito, empréstimo con-
signado e serviços essenciais 
como telefonia fixa e celular. 
O Procon orienta o consumidor 
que, ao escolher o produto, ve-
rifique a procedência e a forma 
de assistência técnica. Depois 
de fechada a compra, deve 
exigir a nota ou cupom fiscal, 
pois este documento é que vai 
fazer valer seus direitos. 
O horário de atendimento do 
Procon Municipal é de 13h as 
17h, na avenida Wilson Alva-
renga, 911, salas 2 e 4, em 
Carneirinhos.

Procon realiza mais de 800 atendimentos em 2011

Candidatos aprovados no con-
curso público realizado em 
outubro de 2011 estão sendo 
convocados pela Prefeitura 
para que possam assumir as 
vagas. Os avisos de nomea-
ção com nome, classificação 
e cargo estão disponíveis no 
site do Executivo, no endere-
ço www.pmjm.mg.gov.br . As 
listas também estão publica-
das no site do Diário Oficial 
dos Municípios Mineiros http://

As inscrições para o Transporte Social Universitário terminaram dia 13 e 158 estudantes se inscreveram para o processo 
de seleção. Estão sendo oferecidas 100 vagas, sendo 50 para quem estuda no Vale do Aço (Timóteo, Coronel Fabriciano 
e Ipatinga) e outras 50 para Itabira.  Um dos quesitos para receber o benefício é a participação em projetos sociais.
A listagem com o resultado dos candidatos selecionados será divulgada na próxima sexta-feira, 27, e estará disponível 
na portaria da Secretaria Municipal de Educação. Informações pelo telefone 3852-4313.

O maior número de reclamações é quanto aos cartões crédito, empréstimos e serviços de telefonia

Aprovados em concurso são convocados
www.diariomunicipal.com.br/
amm-mg/ . 
Até o momento já foram cha-
mados bioquímico, enfermeiro, 
monitor de creche, veterinário, 
assistente social, borrachei-
ro, eletricista, soldador, vigia, 
motoristas, operador de má-
quinas, professor de Educação 
Física, bibliotecário, nutricio-
nista, orientador educacional, 
professor de Artes e supervisor 
pedagógico.

158 estudantes se inscrevem para 
o Transporte Social Universitário* O prazo para renegociação de débitos com o município vai até 20 de janeiro e não 20 de junho

como informado no quadro publicado na página 5 da útima edição do Mãos à Obra.

Provas do concurso foram realizadas em outubro de 2011

Representantes da Ethos Con-
sultoria, empresa vencedora 
da licitação para elaborar o 
diagnóstico habitacional da 
cidade, realizou relatório foto-
gráfico das áreas de risco, de 
lotes vagos e de construções 
em vários bairros do município.
O Plano Local de Habitação de 
Interesse Social (PLHIS) é um 
instrumento de gestão pública 
que objetiva soluções habita-
cionais para famílias com renda 
de zero a três salários mínimos. 
A equipe também visitou os 
bairros onde ocorrerão inves-

Empresa realiza diagnóstico para Plano Local de Habitação
timentos habitacionais a curto, 
médio e longo prazo (Sion e 
Nova Monlevade). 
O processo de elaboração con-
templa três etapas: proposta 
metodológica, diagnóstico do 
setor habitacional e estratégias 
de ação, que resultam em um 
conjunto de objetivos, metas, di-
retrizes e instrumentos de ação 
e intervenção para o setor habi-
tacional, como aspectos socio-
econômicos e físico-territoriais. 
Ao final de cada etapa é realiza-
da uma audiência pública para 
apresentação dos trabalhos. O Plano objetiva soluções habitacionais para a cidade
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Dezoito imagens concorrem 
à premiação do 1º Concurso 
Fotográfico “Você no Natal da 
Gente”, realizado pela Prefeitu-
ra de João Monlevade através 
da Fundação Casa de Cultu-
ra. Um júri selecionado pela 

Imagens do concurso fotográfico
poderão ser escolhidas pela internet

Fundação Casa de Cultura vai 
eleger as três melhores. As 
pessoas também poderão es-
colher a melhor imagem. A vo-
tação poderá ser feita até esta 
quinta-feira, 19, no blog www.
vocenonataldagente.blogspot.

com. O primeiro lugar vai rece-
ber duas passagens para Porto 
Seguro, o segundo uma cader-
neta de poupança no valor de 
R$150,00 e o terceiro um celu-
lar E71 com dois chips. O ga-
nhador do júri popular receberá 

a foto escolhida em uma moldu-
ra. O resultado será divulgado 
na próxima semana no jornal 
Mãos à Obra. O Concurso con-
ta com o apoio das empresas: 
Sonorização Cores e Nomes, 
AgeuTour e MR Som.

As fotos do Concurso Fotográfico podem ser votadas até o dia 19, pelo blog www.vocenonataldagente.blogspot.com 


