
João Monlevade, 14 a 20 de Novembro de 2011

Confira nesta edição
suplemento especial da

Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino

Ações contra a Dengue têm 
dado resultado satisfatório em 
Monlevade. É o que revela a úl-
tima pesquisa da Vigilância em 
Saúde (Visa), através do Le-
vantamento de Índice Rápido 
por Infestação de Aedes Aegypti 
(Liraa): 0% de foco do mosquito 
nas residências. O levantamen-
to foi realizado em outubro e fo-
ram vistoriados 1.245 imóveis. 
De acordo com a metodologia 
aplicada não foram encontra-
das larvas do mosquito Aedes 
Aegypti. O bom resultado é fru-
to do combate feito pela Pre-
feitura, principalmente através 
do projeto Passando a Limpo, 
que conta com a participação 
efetiva dos moradores. No en-
tanto, a Visa alerta para que 
no período chuvoso os cuida-
dos sejam intensificados. 

Prefeitura e população de Monlevade 
reduzem a zero o índice de dengue

Inscrições para desfile no Pré-folia
A Fundação Casa de Cultura e a Prefeitura de João Monlevade abrem no dia 21 de novembro 

as inscrições para o desfile de blocos do Pré-folia. Haverá premiações em dinheiro. Página 7

educação de QUALIDADE
Suplemento Especial da Secretaria Municipal de Educação - Informativo Mãos à Obra, 14 a 20 de novembro de 2011



Informativo da Prefeitura de João Monlevade - Rua Geraldo Miranda, 337, Carneirinhos, CEP 35930-027 - João Monlevade / Minas Gerais - acomjmmg@gmail.com - www.pmjm.

mg.gov.br - Assessor de Comunicação: Emerson Duarte / Jornalismo e fotografia: Elisângela Bicalho, Gláucio Santos, Guilherme Assis, Regiane Ferreira e Sérgio Henrique Braga / 

Diagramação: Sérgio Henrique Braga / Administrativo: Andresa Liliam - Produção coletiva da equipe da Assessoria de Comunicação com  colaboração das secretarias municipais.

Página 2 Página 3

Prefeitura entrega credenciais de 
estacionamento para a Acinpode
A Prefeitura entregou à Asso-
ciação de Cooperação e In-
tegração dos Portadores de 
Deficiência de João Monle-
vade (Acinpode) credenciais 
de Estacionamento Especial, 
conforme a Lei Federal nº 
9.503. O ato ocorreu em reu-
nião com o prefeito no dia 7 
de novembro. 
O documento é expedido gra-
tuitamente e vale em todo o 
território nacional. Além de be-
neficiar os portadores de ne-
cessidades, servirá para coibir 
o desrespeito na ocupação de 
vagas destinadas a eles.  
O presidente da Acinpode, Elias 

“Agora posso ter a tranquilidade ao sair de casa, sem me preocupar onde 

vou deixar o carro. Participar deste momento é muito especial”. 
Mário Antônio, 55, co-fundador da Acinpode

Gonçalves, disse que João Mon-
levade é uma das primeiras cida-
des que passa a respeitar a lei. 
“Isto é um avanço para todos da 
Acinpode. O prefeito está mos-
trando mais uma vez que respei-
ta a lei com essa atitude”, ressal-
tou Elias.
O advogado José Ricardo Sil-
va, 32, que integra a Acinpode, 
também comemorou. “Com 
este documento na mão tere-
mos mais facilidade em esta-
cionar o nosso carro. É uma vi-
tória de cada um que luta para 
que possamos ter mais aces-
sibilidade em nossa cidade”, 
garantiu. O advogado José Ricardo classificou como vitória a credencial

Saúde da Família promove ações contra a diabetes
As equipes de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) da 
Prefeitura de João Monlevade 
nos bairros São João e José 
Elói promoveram no dia 8 de 
novembro ações de conscien-
tização contra a diabetes. As 
atividades foram realizadas na 
sede do Sindicato dos Metalúr-
gicos, no José Elói.
Palestras, aferição de pressão 
arterial, glicemia capilar, cálcu-
lo do índice de massa corporal 
e exames dos pés estavam en-
tre as ações promovidas pelos 

profissionais da saúde.
A coordenadora da Atenção 
Primária da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, Daniela Men-
des Motta de Souza, explicou 
que o objetivo foi conscientizar 
as comunidades diante do Dia 
Mundial Contra as Diabetes, 
celebrado em 14 de novembro. 
Como esta data será dia facul-
tativo na Prefeitura de Monle-
vade em razão do feriado da 
Proclamação da República (15 
de novembro), a programação 
foi antecipada.Pacientes passaram por exames para identificar nível de açucar no sangue

Revitalização do DAE

Investimentos da Prefeitura para melhorar 
abastecimento ultrapassarão R$2,8 milhões
Através do Departamento de 
Águas e Esgotos (DAE), a Pre-
feitura de Monlevade executa 
diversos projetos com recursos 
próprios para melhorar o abas-
tecimento de água na cidade. 
Já está sendo licitado o serviço 
de execução de obra civil para 
a duplicação de uma adutora, 
estimada em R$447,3 mil, para 
atender o novo reservatório do 
bairro Sion, que está em cons-
trução. O edital de licitação já 
foi publicado e a abertura dos 
envelopes com as propostas 
técnicas e financeiras está 
marcada para as 14 horas, 
no dia 28 de novembro. Outro 
processo será aberto para a 
compra da tubulação. Os dois 
irão totalizar R$1,6 milhão de 
investimentos. Quando con-
cluída, a obra vai beneficiar os 
moradores da região do Cru-
zeiro Celeste. 
Outra adutora também será 
executada para atender a de-
manda do novo reservatório 
do bairro República, que está 

em construção. Ele vai garan-
tir  maior eficiência no abaste-
cimento dos bairros da região 
central. A licitação desta adu-
tora será publicada em breve 
e está orçada em R$400 mil, 
valor que inclui a obra civil e 
a aquisição da tubulação. Já 
os investimentos nos reserva-
tórios, com capacidade para 1 
milhão de litros de água, so-
mam R$622 mil. 
O engenheiro e diretor do 
DAE, Flávio Duarte Pinto, afir-
mou que estes são os maiores 
investimentos feitos pela Pre-
feitura na melhoria de abas-
tecimento de água, se com-
parados os últimos 15 anos. 
“A cidade cresceu muito e as 
melhorias não acompanharam 
o mesmo ritmo. Temos mais 
construções e muitas delas 
verticalizadas. Era urgente a 
necessidade do DAE acompa-
nhar este desenvolvimento, o 
que está sendo colocado em 
prática pela atual Administra-
ção Municipal”.

Obra no República vai beneficiar região central de Monlevade

Raio X dos investimentos
para o abastecimento de água

· R$622 mil aplicados na construção de 
reservatórios nos bairros Sion e República.

· R$1,6 milhão em licitação para execução de 
obra civil e aquisição de tubulação para dupli-

cação de adutora até o bairro Sion. 

· R$400 mil estão garantidos, mas ainda 
não licitados para a execução de obra civil e 
aquisição de tubulação para a duplicação de 

adutora até o bairro República. 

· R$212 mil para a reforma da Estação de 
Tratamento de Água (ETA), nas Pacas.

Preservação ambiental

· R$200 mil em projetos de preservação 
ambiental e Revegetação da mata ciliar.

. R$6 milhões aplicados na construção da 
ETE Cruzeiro Celeste.

DAE abriu nova licitação para duplicação da adutora
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Educação Infantil
recebe livros

 para novos
leitores 
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O acervo literário dos centros municipais de 
Educação Infantil (Cemei) foi ampliado com 
a aquisição de 1.708 novos livros. Eles foram 
destinados para as bibliotecas dos Centros 
Irmã Dulce, Lar Imaculada Conceição, Casulo, 
Sion, Boa Vista, e as Escolas Municipais Ger-
min Loureiro, Efigênio Mota, Promorar e Mon-
teiro Lobato. 
Fazem parte do kit, livros próprios para crianças 
fabricados em material lavável de tecido e borra-
cha, ricamente ilustrados. Os livros irão proporcio-
nar maior interação e gosto pela leitura e escrita.
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vos livros também vai 
contribuir com o pro-
jeto “Comunidade de 
Leitores” que preten-
de levar a leitura para 
toda a comunidade 
escolar, desde crian-
ças, pais, professores, 
monitores e funcioná-
rios dos Cemeis.

“Um dos kits pode ser levado até para a hora do banho. As crianças menores 
terão um incentivo a mais para brincar e se divertir”. É o que garante a direto-
ra do Centro de Educação Infantil do bairro Sion, Nilda Aparecida de Souza.

Maria Eduarda,
aluna do Cemei do Sion
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RuaColômbia

Mão única para quem sobe a rua Nova York.

Para quem desce no sentido BR-381, a rota será 

pelas ruas Colômbia, Berlim e Noruega, que terão 

tráfego em mão dupla.

Meio Ambiente e Esporte de Monlevade
entre as cidades com melhor desempenho

João Monlevade está entre as 
cidades com melhor desempe-
nho no Índice Mineiro de Res-
ponsabilidade Social (IMRS) que 
aponta o município com a 16ª 
melhor colocação nas áreas de 
Meio Ambiente e Esporte. Outro 
bom desempenho é o setor de 
Educação que no levantamento 
do estudo aponta a cidade na 
22ª colocação. Na classificação 
geral, o município teve o 25º me-
lhor desempenho dentre as 854 

cidades pesquisadas. 
A pesquisa tem como objetivo 
fornecer aos municípios minei-
ros subsídios para o planeja-
mento das políticas públicas e 
a aplicação de recursos finan-
ceiros, materiais e humanos 
no âmbito local. As informa-
ções integram a 3ª edição do 
IMRS, organizado e desenvol-
vido pelo Centro de Estudos 
de Políticas Públicas da Fun-
dação João Pinheiro.

Casas no Centro Industrial 
não serão desapropriadas

O engenheiro de implantação 
de projetos da Vale, Frederico 
Nastrini, afirmou que a mine-
radora não irá desapropriar as 
casas das ruas Tupiniquins e 
Timbiras, no Centro Industrial, 
para a ampliação da linha fér-
rea da empresa. O profissional, 
juntamente com outros repre-
sentantes da Vale e Prefeitu-
ra, Fe o anúncio em reunião 
com 50 moradores no Centro 
Comunitário do Bairro Santa 
Cruz, no dia 9 de novembro. 
Ainda de acordo com o enge-
nheiro, a empresa decidiu criar 
uma nova linha férrea do lado 
oposto das casas. Já a linha 

atual será mantida e servirá 
como pátio de manobra. Ain-
da de acordo com Frederico, 
a decisão foi tomada diante 
de um levantamento que levou 
em consideração o vínculo dos 
moradores com o local, faixa 
etária dos moradores e sua 
história. 
Desde o início das conversas 
com a Vale, os moradores 
eram contrários à proposta da 
empresa de desapropriação.  
Procurado por representantes 
da comunidade, o prefeito dis-
ponibilizou os advogados da 
Prefeitura para auxiliá-los na 
interlocução com a empresa.

Mão única em trecho 
da rua Nova York

O trânsito na região do Cruzei-
ro Celeste foi alterado. É que o 
Setor de Trânsito e Transpor-
tes (Settran) recebeu mais de 
600 assinaturas dos morado-
res reivindicando a mudança 
no tráfego de veículos na rua 
Nova York (acima do Super-
mercado Fraga), onde já foram 

registrados diversos acidentes.
Com a alteração, o trecho da 
rua Nova York terá mão única. 
A rua Colômbia também terá 
mão única para acesso à rua 
Berlim por onde devem descer 
os veículos no sentido BR-381.
Essa medida trará mais seguran-
ça para pedestres e motoristas.

Representantes da Prefeitura e da Vale durante reunião com os moradores



Municipalização amplia
vagas no Lar Imaculada 
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Com a municipalização em 
2010, o antigo Lar Imaculada 
Conceição no bairro Promorar, 
recebeu nova denominação 
ligada à sua história: Centro 
Municipal de Educação Infan-
til Lar Imaculada Conceição. 
Apoio pedagógico, professo-
res, monitores e uma equipe de 
servidores que atendem 189 
crianças de zero a cinco anos 
de idade em horário integral e 
parcial das 7h às 17h. A priori-
dade da instituição é cuidar e 
educar as crianças em um am-
biente acolhedor, seguro e de 
qualidade educacional.  
Há um ano e meio, dirigindo o 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Lar Imaculada Concei-
ção, Helena de Fátima Silva 
Rodrigues explica que com a 
municipalização a ampliação 
de vagas aumentou em 100%. 
“Hoje temos crianças de vários 
bairros da cidade”, afirma  a 
educadora ao destacar que o 
cartão Bebê a Bordo propor-
cionou aos pais e responsáveis 
acompanhar os filhos para os 
centros de educação garantindo 
o acesso às instituições infantis. 
Messias de Souza, 66, tra-
balhou como voluntário no 
antigo Lar e ainda hoje conti-
nua no local sendo chamado 
pelas crianças de Vovô Mes-
sias. “Vejo que mudou mui-
ta coisa aqui. Antes, apesar 
de todas as dificuldades era 
bom, mas agora, ficou ainda 
melhor”, comenta. 

A biblioteca do Lar Imaculada Conceição vai receber o nome
“Vovó Filinha” em homenagem à fundadora da instituição

Programa Bebê a Bordo

1.046 crianças menores
de seis anos beneficiadas

O Programa Bebê a Bordo foi 
implantado em 2009 e já benefi-
ciou 1.046 crianças menores de 
seis anos. Só neste ano estão 
sendo atendidas 339 crianças. 
Por meio do programa, pais e 
responsáveis podem acompa-
nhar os filhos menores de seis 
anos às unidades de educação 
infantil utilizando o transporte 
público sem pagar passagem. 
A auxiliar de serviços gerais, 
Petrina Rabelo Nascimento, 
53, leva todos os dias a neta 
Sara Vitória, de dois anos, e 
meio para o Centro Municipal 
de Educação Infantil Casulo 
no bairro República. Elas que 

moram no bairro Nova Espe-
rança precisam de transporte 
para chegar ao local. “O Bebê 
a Bordo ajuda bastante. Se não 
existisse teria de pagar as pas-
sagens do meu bolso”, afirma. 
A opinião é compartilhada pela 

dona de casa, Neide Clara de 
Jesus, 49, moradora do bairro 
José Elói. Ela leva todos os dias 
o filho Pedro Henrique, de dois 
anos, para a Casulo onde fica 
em tempo integral. “Se eu tivesse 
de pagar pelas passagens todos 

os dias, ficaria pesado”, explica.  
Só nos últimos dois anos, a 
Prefeitura destinou mais de 
R$47 milhões para investimen-
tos em ações para as crianças 
e adolescentes em todas as 
secretarias municipais.

Casulo recebe melhorias com reforma
O Centro Municipal de Educação Infantil 
Casulo passou por uma grande reforma nos 
últimos meses para melhorar o atendimento 
às 100 crianças de zero a cinco anos ma-
triculadas no educandário. As salas rece-
beram janelas grandes e ganharam maior 
ventilação e luminosidade proporcionando 
às crianças segurança e conforto em espa-
ços que garantem sempre a aprendizagem.
A diretora, Maria Auxiliadora Godoy, explica 
que a comunidade escolar aprovou a refor-
ma, já que as melhorias beneficiaram todos 
os servidores que trabalham na instituição. 
“Muitas outras conquistas virão, com um 
novo olhar para as nossas crianças”, co-
menta. Durante a reforma, a Casulo mante-
ve suas atividades em uma casa localizada 
na rua Ricardo Leite, em Carneirinhos.

Diversão para mais de 1.400 crianças

Para comemorar o Dia das Crianças, a Prefeitura de Monlevade por meio da Secretaria de Edu-
cação proporcionou alegria e diversão para mais de 1.400 crianças matriculadas nos Centros 
Municipais de Educação Infantil e também das turmas atendidas nas escolas estaduais Rúmia 
Maluf, Eugênia Scharlé, Laranjeiras e Santana. Elas se divertiram nos brinquedos no espaço Po-
pLeko. “As crianças gostaram muito. Foi uma tarde diferente com um lanche gostoso. Até nós, pro-
fessores, divertimos”, comenta a professora Cássia Machado, da Escola Estadual Eugênia Scharlé. 

Reforma contemplou todas as salas do Centro Municipal de Educação Infantil

Petrina Rabelo e Neide Clara elogiaram o Programa Bebê a Bordo
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Seleção Feminina Sub-20 é campeã estadual
A equipe de Futsal Feminino 
da Seleção Monlevade/Acorp 
sagrou-se campeã no campe-
onato promovido pela Federa-
ção Mineira, em Teófilo Otoni, 
dia 6 de novembro. 
Na primeira partida as meninas 
monlevadenses derrotaram a 
equipe do Santa Cruz, de Belo 
Horizonte, por 3 x 0, com dois 
gols de Isadora e um de Miche-
le. O Liespe/Ipatinga venceu o 
Gouveia por 3 x 2.
Na segunda rodada o Santa 
Cruz venceu por 1 x 0 o Lies-
pe, enquanto Acorp e Gouveia 
empataram 3 x 3. 

Na última rodada, Rafaela abriu 
o placar marcando um golaço 
de falta, mas as ipatinguenses 
viraram para 2 x 1. Monlevade 
correu atrás do prejuízo e em-
patou no final com a artilheira 
Isadora. Já o Gouveia venceu o 
Santa Cruz por 5 x 0, mas o jogo 
entre Acorp e Liespe deu o título 
à equipe de João Monlevade.
A Seleção Monlevade/Acorp 
é mantida pela Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer e 
formada por Gilmara, Michele, 
Isadora, Priscila, Paloma, Ra-
faela, Ana, Aletéia e a técnica 
Mariana Mendes.

Prefeitura promove
torneio aberto de Damas

Quem gosta de jogar Damas 
não pode perder a oportuni-
dade de participar do torneio 
aberto que será realizado pela 
Prefeitura de João Monlevade, 
através da Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer.
As disputas serão nos dias 3 e 
4 de dezembro, a partir das 9h, 
na praça Neném do Lindinho, 

em Carneirinhos. Haverá pre-
miações com troféus para os 
1º, 2º e 3º lugares e medalhas 
para 4º e 5º lugares.
As inscrições, que terminam no 
dia 2 de dezembro, podem ser 
feitas na Secretaria de Esporte, 
na rua Bernardino Brandão, 139, 
bairro Rosário. Informações, li-
gue 3851-3563 ou 3851-4510.

Uemg vence Jogos 
Universitários

Olimpíada da Criança
A Prefeitura realizou entre os dias 7 e 11 de novembro a 
“Olimpíada da Criança 2011”, com disputas de bola ao cesto, 
cabo de guerra, futsal feminino e masculino e atletismo. Par-
ticipam as escolas Germin Loureiro, Antônio Papini, Amec, 
Cônego Higino, Antônio Loureiro Sobrinho, Kennedy, Mon-
teiro Lobato, Rúmia Maluf, Jenny Faria, João XXIII e Promorar.

Acadêmicos da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (Uemg) 
venceram os Jogos Universi-
tários de João Monlevade (Ju-
jom). Com 113 pontos, os es-
tudantes ergueram o troféu na 
festa de encerramento na praça 
do Povo, em Carneirinhos, dia 6 
de novembro, pouco tempo an-
tes da abertura do 2º Rock na 
Rua (veja na página 8). A Uni-
versidade de Ouro Preto (Ufop) 
ficou em segundo lugar com 83 

pontos e, em terceiro, as Facul-
dades Integrades Funcec, com 
62 pontos. A disputa contou ain-
da com a participação da Facul-
dade Kennedy.
O campeonato foi realizado 
entre os dias 28 de outubro e 
7 de novembro pela Secretaria 
de Esporte e Lazer para come-
morar a Semana Acadêmica, 
com partidas de futsal, hande-
bol, futebol de campo, corrida 
rústica, truco e xadrez. Inscrições terminam no dia 2 de dezembro
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Prefeitura compra mobiliário
novo para as escolas infantis

Para oferecer maior conforto 
às crianças entre 4 e 5 anos 
de idade, a Prefeitura comprou 
450 novas carteiras para os 
centros de educação infantil e 
escolas que atendem a essa 
faixa etária.  O material do mo-
biliário é feito de resina plástica 
em cores variadas que alegram 
ainda mais o ambiente escolar. 
As instituições de ensino que 
receberam o mobiliário foram: 
Efigênio Mota, Imaculada Con-
ceição, Casulo e as turmas da 
educação infantil atendidas em 

salas das escolas estaduais Eu-
gênia Scharlé e Rúmia Maluf. 
A professora Simone Marques 
da Silva explica que as novas 
carteiras proporcionaram às 
crianças segurança e como-
didade, além de um espaço 
reservado para colocar o ma-
terial. Em sua sala, os alunos 
Bianca Júlia e Jean Carlos 
(ambos de cinco anos) também 
gostaram das novas carteiras. 
“Elas são coloridas e melhor 
para a gente desenhar, pintar e 
escrever”, diz a menina.

Atletas comemoram vitória na cidade de Teófilo Otoni

Os alunos Bianca Júlia e Jean Carlos
de Oliveira já utilizam as novas carteiras

As monitoras dos centros municipais de educação infantil participaram do projeto “Ciranda dos Cemeis” que 
visa a formação continuada dos profissionais que trabalham nas instituições, oferecendo fundamentação teóri-
ca e prática para trabalhar com crianças de zero a cinco anos. 
O curso foi realizado no período de fevereiro a outubro e teve duração de 40 horas. Participaram das aulas 42 
monitoras e os certificados foram entregues no final de outubro no auditório Leonardo Diniz (sede da prefeitura).

Monitoras recebem qualificação

Você sabia?
A Prefeitura de João 

Monlevade ampliou o 

atendimento às crianças 

de zero até seis

anos de idade.



A Prefeitura de João Monlevade recebe, a partir do dia 21 de no-
vembro, as inscrições para o desfile de blocos carnavalescos na 3ª 
edição do Pré-folia. O encerramento será dia 20 de janeiro de 2012. 
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas na sede da 
Fundação Casa de Cultura, no horário entre 8 e 16 horas, de se-
gunda a sexta, na rua Timóteo, 172, bairro Lucília. Informações 
também poderão ser solicitadas através do e-mail: prefoliamon-
levade@gmail.com/. Já o regulamento está disponível no site da 
Prefeitura: www.pmjm.mg.gov.br/.

O Pré-folia será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro, na praça 
do Povo, em Carneirinhos. Os blocos carnavalescos desfilarão 
no segundo dia da festa, na avenida Wilson Alvarenga, entre o 
prédio do INSS e a Praça do Povo, a partir das 18 horas, com 
término previsto para as 20 horas. 
De acordo com o diretor da Casa de Cultura, Gládevon Costa, 
podem participar grupos de Terceira Idade, universitários e en-
tidades diversas ou até mesmo grupos de amigos.  “Todos são 
bem vindos”, frisou Costa. 

Os blocos de outros municípios poderão participar do evento, 
mas sem concorrer aos prêmios em dinheiro (veja abaixo). 
O prefeito destacou que o objetivo do Pré-folia é resgatar a cul-
tura e o lazer em Monlevade, sem deixar de valorizar os artistas 
da cidade. Neste ano, a festa teve como tema “Saúde e alegria” 
e como novidade o desfile dos blocos carnavalescos. Além da 
festa à noite, a Prefeitura e a Casa de Cultura também promo-
veram matinê garantindo a diversão e o lazer para as crianças. 
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Inscrições para o desfile de blocos
do 3º Pré-folia começam dia 21

Festa de carnaval terá premiação de R$2,4 mil em dinheiro

Premiações
1º Lugar .......... R$ 1.000,00 

2º Lugar ..............R$ 600,00 

3º Lugar ............. R$ 400,00 

4º Lugar ..............R$ 250,00 

5º Lugar ..............R$ 150,00

Casa de Cultura divulga vencedores 
dos concursos fotográfico e literário
A Fundação Casa de Cultura di-
vulgou o resultado dos concur-
sos fotográfico (Olhares) e literá-
rio (2º Prêmio Valores da Nossa 
Gente), no dia 10 de novembro. 
Para o literário, os candidatos 
puderam escolher entre crônica 
e poesia. De acordo com o re-

gulamento, o tema era livre, des-
de que fizesse menção a cidade 
de João Monlevade, podendo 
o participante destacar a pai-
sagem, o patrimônio histórico-
-cultural, as tradições populares, 
os personagens e costumes do 
município. A categoria crônicas 

reuniu 17 participantes e a poe-
sia, 32 candidatos. 
Para os amantes da fotografia, 
o tema também foi livre, com a 
mesma abordagem do literário. 
Ao todo, 34 pessoas participa-
ram do concurso fotográfico. 
Os prêmios para os vencedo-

res somam R$1.200,00 para 
cada categoria, inclusive para 
as duas modalidades do Valo-
res da Nossa Gente.  
A solenidade de entrega dos 
prêmios será anunciada, em 
breve, pela Fundação Casa 
de Cultura.

Classificações

1º Lugar – R$600,00
O que há do lado de lá  
“Torre dos sinos da Matriz São 
José Operário, localizada no 
Centro Industrial de  João Monle-
vade, fotografada dos fundos da 
Matriz, de onde se vê sua impo-
nência.”
Autora: Lutécia Mafra Espeschit

2º Lugar - R$400,00
Entre Montanhas 
“Tirada do alto da Serra do 
Seara mostra a vista parcial 
de João Monlevade.”
Autor: Fábio da Costa Lage 

3º Lugar – R$200,00
Pedra Serra do Seara  
“A natureza é formidável. Assi-
milei esta pedra a uma cara ou 
máscara.”
Autora: Norma Assunção Patrício

Liberdade 
Pássaro “Rabo de Tesoura”. 
Autor: Edmar Martins 

Pau de Óleo
“A foto foi tirada no bairro boa vista, no 
referido ‘’ Pau de Óleo’’, durante um pôr- 
do-sol muito inspirativo”.
Autor: Anselmo Arthuso Marques

Menção Honrosa

Concurso Fotográfico “Olhares” Concurso Literário “2º Prêmio
Valores da Nossa Gente”

Categoria Crônica 
1º Lugar – Prêmio R$600,00  

Era dia quando a noite me pegou de surpresa

Autor: Marcelo Manuel de Melo 

2º Lugar - Prêmio R$400,00

Grilos monlevadenses

Autora: Adriana Cristina Freitas 

3º Lugar - Prêmio R$200,00  

Pagamento na floresta

Autora: Maria do Rosário Pontes Figueiredo 

 

Menções Honrosas 

Heranças de João Monlevade 

Autora: Nádja Lírio Furtado 

Categoria Poesia 
1º Lugar – Prêmio R$600,00 

Como ler um rio dentro da cidade original

Autor: Geraldo Magela Ferreira

2º Lugar - Prêmio R$400,00 

Todas as noites

Autora: Jacqueline Silvério Fernandes

3º Lugar - Prêmio R$200,00

Uma flauta e uma moça: simples personagens da Praça do Povo

Autora: Denise Andrade Alvarenga

Nostalgia
Autora: Rita de Cássia Abreu e Silva

Menção Honrosa: 
Monlevade em mãos de artista.
Autora: Maria Gláucia D. Alvarenga
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Rock na Rua terá tributo
a Cássia Eller no domingo

A próxima edição do Rock 
na Rua terá tributo à Cás-
sia Eller, com a interpreta-
ção da cantora Mahgah. O 
evento será realizado no 
próximo domingo, 20, às 
19h, na praça do Povo, em 
Carneirinhos.
A artista faz um show que 
mostra a trajetória de Cássia 
Eller nos palcos do Brasil. 
Por isso, o repertório conta 
com as mais variadas faces 
com Rock, Blues e MPB.
A banda que acompanha 
Mahgah possui destacada 

“pegada de rock”,  permi-
tindo uma bela interpreta-
ção e um show “super pra 
cima”, digno de cair na gra-
ça do público.
O grupo é formado por 
Ricardo Linassi (bateria), 
Luiz Gustavo (guitarras e 
back vocal), Charles Poe-
sia (contrabaixo), Luiz Gui-
lherme (teclados), além de 
Mahgah (vocais e violão).
Cássia Eller morreu aos 39 
anos de idade, no auge da 
carreira, em razão de um 
infarto do miocárdio.

Prata da casa
Também subirão ao palco 
do Rock na Rua os músi-
cos da banda Flying High, 
com a dupla Jáder e Sabri-
na, de João Monlevade.
O Rock na Rua chega à 
sua terceira edição na 
atual administração. No 
passado, o evento era re-

alizado na avenida Wilson 
Alvarenga 1997 e 2000.
De volta, o projeto resgata a 
cultura e promove o lazer para 
os jovens nas noites de do-
mingo, mesclando pop e rock, 
com a participação de músi-
cos de outras cidades do país 
e artistas monlevadenses. 

Fotos: Flávio Souza Cruz

Cerca de mil pessoas prestigiaram a 2ª edição  
A 2ª edição do “Rock na Rua”, 
realizado no dia 6 de novembro, 
contou com a apresentação  
das bandas Desarme (Monle-
vade) e Pleiades (BH). Cerca 
de mil pessoas estiveram na 
praça do Povo para prestigiar 

os shows promovidos pela Pre-
feitura de João Monlevade e 
Fundação Casa de Cultura. 
Com quatro anos de estrada, o 
vocalista do grupo Júlio Sarto-
ri, da banda Desarme, animou 
o público com músicas auto-

rais e também de bandas co-
nhecidas como U2, Pink Floyd, 
Barão Vermelho, Van Halen. 
 Já a banda Pleiades, deixou os 
jovens fãs do rock ´roll admira-
dos com a voz da vocalista, a 
jovem de 18 anos, Cyntia Mara. 

O grupo levou o público ao de-
lírio com músicas do Kiss, Se-
pultura, dentre outras bandas. A 
banda Pleiades é formada por 
jovens entre 15 e 22 anos e já 
abriram os shows de bandas 
como Deep Purple e Sepultura. 


