
João Monlevade, 17 a 23 de Outubro de 2011

Cinco mil crianças na festa da Prefeitura

Asfalto chega à rua de
Cornélia, Elza e Maria
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Dez ruas e duas avenidas 
já foram asfaltadas pela 
Prefeitura de João Monle-
vade dentro do projeto de 
revitalização e manutenção 
de mais de 34 vias públicas 
nas cinco regiões da cidade.
Na última semana, o serviço 
chegou as ruas Timóteo, no 

bairro Lucília; Paracatu e Ken-
nedy, no bairro Nossa Senhora 
da Conceição.
Moradoras entrevistadas pelo 
“Mãos à Obra” estão satisfei-
tas com o serviço que benefi-
cia dezenas de pessoas.
 “Estou achando maravilhoso. 
Uma benção porque vai dimi-

nuir a trepidação principalmen-
te dos carros que saem do co-
légio e descem por aqui”, falou 
a dona de casa, Elza Caldeira 
de Oliveira, 72.
A moradora Carmélia Maria 
Soares Freitas, 65, também 
demonstrou satisfação. “Estou 
muito feliz. Era um sonho nos-

so ter a rua asfaltada. É uma 
maravilha”, disse. Já a dona 
de casa, Maria das Graças 
Leal, 62, afirmou que o “ser-
viço é muito bem feito”. Elas 
moram na rua Paracatu, 
que dá acesso ao Colégio 
e Faculdade Kennedy e à 
Prefeitura de Monlevade.
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Prepare-se para as chuvas
Faça a limpeza dos telhados;

Desobstrua as calhas;

Mantenha limpos os ralos, esgotos, galerias e valas;

Retire entulhos dos quintais, áreas, becos e ruas;

Faça aterramento dos buracos que acumulam águas;

Reforce (ou escore) muros e paredes pouco confiáveis;

Providencie a poda ou corte de árvores com risco de queda 

(procure a Prefeitura ou IEF);

Não jogue lixo ou entulho nas bocas-de-lobo;

Não interrompa a passagem de água da chuva de sua divisa

com o vizinho;

Providencie material de primeiros socorros e medicamentos

usuais de família;

Incentive a criação de grupos de cooperação de moradores;

Se você tem acesso à internet, consulte a previsão do tempo

no site: www.igam.mg.gov.br, link tempo/clima.

Concurso público

5.957 candidatos comparecem aos locais das provas
As provas do concurso público 
para preenchimento de vagas na 
Prefeitura de João Monlevade fo-
ram realizadas em duas etapas 
no dia 9. Segundo dados da em-
presa responsável pelo concurso 
(Consulplan) 5.957 candidatos 
compareceram para a realização 
das provas. Ao todo, 6.549 can-
didatos se inscreveram para as 
207 vagas disponíveis. O concur-
so vai contar com outras etapas 

PM inaugura nova sede dia 21

O Comando Geral da Polícia Militar 
de Minas Gerais inaugura a nova 
sede da 17ª Companhia Indepen-
dente, no dia 21 de outubro, às 10h. 
O serviço funcionará no antigo pré-
dio do Pronto Atendimento Munici-
pal, no bairro Belmonte. O local per-
tence a ArcelorMittal e foi cedido à 
PM com a intermediação da Prefei-
tura de João Monlevade. Para que a 

A Prefeitura já comprou os equi-
pamentos necessários para o 
funcionamento da Cozinha Co-
munitária no bairro Estrela Dal-
va. A licitação para a aquisição 
de fornos, geladeiras, caldei-
rões e outros materiais ocorreu 
no final de setembro e dentro 
de algumas semanas serão 

Asfalto chega ao bairro Nossa Senhora da Conceição

O bairro Nossa Senhora da Conceição já está sendo beneficiado com o serviço de 
asfaltamento da Prefeitura. As ruas Paracatu e Kennedy começaram a ser asfalta-
das na última semana e, agora, a próxima via será a Uberaba. Já foi asfaltada a rua 
Timóteo, no bairro Lucília, que está interligada com a rua Kennedy e Luiz Prandini 
que também foi beneficiada com a obra. Além de melhorar as condições de tráfego 
para motoristas e pedestres, a Prefeitura está criando novas rotas para desafogar 
o trânsito no Centro Comercial direcionando para a Linha Azul. Ao todo, são mais 
de 34 ruas e avenidas que serão asfaltadas (veja no site www.pmjm.mg.gov.br). 
Em todas elas serão feitos serviços de pintura de faixas e sinalização vertical, 
nivelamento de bueiros e, em alguns casos, instalação de quebra-molas.

. Rua Eduardo Dias, Loanda

. Avenida Cândido Dias, Loanda

. Avenida Amazonas, Santa Cruz

. Rua Louis Ench, Lourdes

. Rua Vitória, Lourdes

. Rua Luiz Prandini, Lourdes

. Rua Lúcio Bitencourt, Lucília

. Rua Padre Pinto, Lucília

. Rua Hamacek, Lucília

. Rua Timóteo, Lucília

. Rua Kennedy, N. Sra. Conceição

. Rua Paracatu, N. Sra. Conceição

Asfaltamento concluído

Ruas Timóteo, no bairro Lucília, e Kennedy, no Nossa Senhora da Conceição

Cozinha Comunitária em fase de conclusão

Estrela Dalva: Cozinha Comunitária oferecerá 200 refeições diárias

Candidatos durante a aplicação da prova na escola Luiz Prisco de Braga

Pela primeira vez, o Basquete Feminino de Monlevade conquistou o título 
de campeão nos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi), no dia 16 de 
setembro, em Patos de Minas. O time é comandado por Mauro Drumond 
e formado pelas atletas Luciene, Patrícia, Nívia, Júlia, Mariana, Janine, 
Margarete, Esthefani e Ana Cristina. Já o futsal feminino ficou com o vice-
-campeonato. A equipe é comandada por Mariana Mendes e as atletas são 
Verônica, Paloma, Rafaela, Celinha, Michele, Aletéia e Ana Luiza.

de avaliação. Em uma segunda 
etapa, o candidato aprovado na 
primeira fase fará a prova de 
títulos, classificatória apenas 
para os cargos de nível supe-
rior. A prova prática será dia 5 
de novembro para os cargos de 
motorista, bombeiro hidráulico, 
borracheiro, carpinteiro, eletricis-
ta, mecânico, motorista carteira 
C, motorista carteira D, operador 
de máquinas e soldador.

Reforma da nova sede da PM contou com investimentos da Prefeitura de Monlevade

Jimi: Basquete Feminino
de Monlevade é campeão

polícia se mudasse para o novo en-
dereço foram necessárias reformas 
para adaptação do prédio. As obras 
também contaram com o apoio da 
Administração, já que o município 
possui convênio com o órgão e re-
passa recursos financeiros mensal-
mente para a instituição. Em 2010 
foram destinados R$ 84 mil e, neste 
ano, o valor já ultrapassa R$ 40 mil.

instalados no local. A Cozinha 
Comunitária é um projeto em 
parceria com o Governo Fede-
ral e vai beneficiar os morado-
res da região do Novo Cruzeiro 
com a distribuição gratuita de 
200 refeições diárias, com al-
moço e jantar. O investimento 
na obra é de R$ 350 mil.



Outras imagens no site: www.pmjm.mg.gov.br
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Alegria e brincadeiras tomaram conta da praça do Povo no Dia das Crianças, 12 de 
outubro. Com o apoio de parceiros, a Prefeitura de Monlevade, por meio do Centro 
de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), realizou uma grande 
festa para a criançada, que começou às 8h da manhã e seguiu até às 19h.
Houve distribuição de algodão-doce e pipoca e sorteio de mais de 600 brindes como 
carrinhos, bonecas, jogos e três bicicletas. Milhares de crianças se divertiram na cama 
elástica, no pingue-pongue, no balão pula-pula, no tobogã, na guerra de cotonetes e 
na oficinas de objetos com emborrachados e desenhos, além de pintura de rosto.
A festa ofereceu ainda salão de beleza, apresentações de corporações musicais e 
grupos de congado. Já o grupo teatral Armatrux arrancou gargalhadas das crianças 
com a peça “Parangolé”.
A auxiliar de serviços gerais, Núbia Aparecida, 33, moradora do bairro Tanquinho, 
levou os dois filhos pequenos para se divertirem na festa. “Nunca tivemos algo as-
sim na cidade. Foi muito bom e espero que ano que vem tenha outra festa”, disse.
Embora o objetivo do evento fosse garantir lazer para as crianças e adolescentes, 
o Brincando na Praça é uma estratégia do Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas) para garantir a conscientização da importância de 
se combater violências contra as crianças e adolescentes em João Monlevade.

Parceiros:
Polícia Militar (Proerd), Sindicato dos Metalúrgicos, ArcelorMittal, Projeto Arte e Vida (Cáritas Diocesana), Projeto Florescer, Pastoral da Criança, Projeto Vida Nova (São João), Grupo Tambores do Morro (Novo Cruzeiro), Grupo de Teatro Sorrisos Iluminados, Copremon, Programa Bolsa Família, Fundação Crê-Ser, Fundação 
Casa de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e Lazer, Departamento de Águas e Esgotos  (DAE), Secretaria de Saúde (saúde bucal e dengue), Conselho Tutelar, Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Apae e comerciantes e pessoas de boa vontade que contribuíram com brindes e bicicletas. 
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A comunidade do bairro Nova Esperança 
também realizou festa para as crianças com 
o apoio da Prefeitura e de servidores que tra-
balham no Centro de Saúde da comunidade. 
O evento denominado “Faça uma criança fe-
liz”, foi promovido próximo à quadra de es-
portes onde as crianças brincaram na tirole-
sa, na escalada, na cama elástica, na piscina 
de bolinhas, dentre outros. Moradores dos 
bairros de Lourdes, Santo Hipólito, Paineiras 
e Sion levaram as crianças para se diverti-
rem no local, como foi o caso do metalúrgico 
Hermínio Silva, 36, morador do Lourdes, que 
levou os dois filhos para brincar no espaço. 
“Estive mais cedo na praça do Povo e ago-
ra estou trazendo meus filhos para brincar 
aqui”. A gerente do Centro de Saúde, Ruth 
Candeia, classificou como uma importante 
oportunidade de recreação para as crianças.

Obras aceleradas no
Centro Esportivo Henri  Meyers

As obras no Campo do Dallas, no bairro Estrela Dalva, que será denominado Centro Esportivo Henri Meyers, estão a todo vapor. O local 
recebe serviços de implantação de diversos espaços esportivos como pista de atletismo, vestiário, quadra de basquete e vôlei e um 
centro de artes marciais.  A obra é executada em parceria com a Prefeitura de João Monlevade e patrocinada pelos engenheiros 
Marc André Meyers e Pedro Paulo Meyers.  O investimento de R$500 mil é uma homenagem dos filhos à memória de Henri Meyers, 
que atuou como gerente da então Belgo-Mineira.

Cidades da Solda

Prefeitura e empresas capacitam 
16 jovens em curso de soldagem
Parceria entre a Prefeitura de João 
Monlevade, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
a Fundação ArcelorMittal, a Belgo 
Bekaert Arames, a White Martins 
e a Esab Indústria e Comércio re-
sultou no curso de soldagem des-
tinado à capacitação de 16 jovens 
de 18 a 30 anos. O  projeto deno-
minado “Cidades da Solda” tem 
duração de quatro meses e está 
sendo realizado no Senai. O objeti-
vo é promover a formação profis-
sional de adultos, desempregados 
ou candidatos ao primeiro emprego.

Prefeitura apoia festa das 
crianças no Nova Esperança

“O curso de soldagem é ótimo e com 
ele já consegui um emprego que ini-
ciarei em breve”.
Luiz Carlos Miranda, 27 anos

“Apesar das dificuldades em conciliar 
trabalho e filhos não vou desistir. Te-
nho esperança na nova profissão”.
Miriam Sônia de Oliveira, 25 anos

A região do Novo Cruzeiro ganha importante espaço de lazer que está sendo construído no bairro Estrela Dalva em parceria com a Prefeitura
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