
João Monlevade, 16 a 22 de abril de 2012

A parcela única do IPTU com 10% de desconto pode ser paga 
até sexta-feira, 20 de abril. Casas Lotéricas e agências ban-
cárias são os locais aptos a receber o imposto. O prazo para 
pedidos de revisão é de 30 dias após o recebimento do carnê. 
Para esclarecer dúvidas, o contribuinte deve procurar o setor de 
IPTU, na sede da Prefeitura, de 9h as 10h30 e de 13h as 16h30. 

A Prefeitura de João Monlevade comemora o aniversário de 
48 anos de emancipação político-administrativa do municí-
pio com a apresentação de shows nacionais e a entrega de 
70 obras. A maioria será inaugurada neste mês. São investi-
mentos em ação social, meio ambiente, saúde e infraestrutu-
ra, que vão contribuir diretamente para a melhoria da qualida-
de de vida dos monlevadenses. Leia mais nas páginas 4 e 5

Entrega de obras e shows nacionais 
nos 48 anos de João Monlevade

IPTU pode ser pago com
10% de desconto até dia 20

Vida Ativa

População aprova projeto 
criado pela Prefeitura
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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.

SETTRAN
3851-4430

ENSCON
3851-2979

OUVIDORIA
MUNICIPAL

3851-6122
(ramais 260/230)

A parceria entre a Prefeitura 
de João Monlevade e a Arce-
lorMittal vai garantir o recape-
amento asfáltico da rua do An-
drade. O anúncio da obra foi 
feito no dia 12, em encontro da 
empresa e da Prefeitura com a 
comunidade, na sede da Mina 
do Andrade. 
O serviço é de responsabilida-
de da ArcelorMittal e será exe-
cutado pela Construtora Vale 
Verde. Serão utilizadas 700 
toneladas de asfalto quente. A 
obra, com início na segunda, 
16, deve durar uma semana. 
Participaram do encontro o 
diretor da ArcelorMittal Monle-
vade, Wagner Brito Barbosa, o 
gerente geral da Mina do An-
drade, Aécio Januzzi, e o pre-
feito de Monlevade. 
A obra se tornou necessária 
devido ao desgaste do asfal-
to provocado pelo aumento do 
trânsito de caminhões da Mina 
do Andrade transportando mi-
nério de ferro. O fato ocorreu 
no período em que a linha fér-
rea esteve interditada por cau-
sa do desmoronamento de um 
barranco no final de 2011.

A Prefeitura de Monlevade 
trabalha na duplicação das 
adutoras de água que vão 
abastecer os reservatórios 
construídos nos bairros Sion e 
República. Serão duplicados 
5.400 metros e o investimento 

Parceria entre Prefeitura e ArcelorMittal 
garante asfaltamento da rua do Andrade

Prefeitura investe na duplicação
de adutoras de água

é da ordem de R$2 milhões. 
A primeira etapa da obra é exe-
cutada pela empresa Du Valle 
e vai desde o reservatório prin-
cipal, localizado nas Pacas, 
até o bairro Santa Bárbara.  
A segunda parte segue da rua 

Padre Anchieta, no bairro Acli-
mação, até o reservatório do 
República, sendo executado 
pela empresa Reznac. A tercei-
ra fase, executada pelo DAE, 
vai do bairro Aclimação até o 
reservatório do Sion.

Duplicação vai melhorar o abastecimento de água na cidade

Passando a Limpo chega a várias avenidas da cidade
O programa Passando a Lim-
po esta semana está nas ave-
nidas Getúlio Vargas, Wilson 
Alvarenga, Gentil Bicalho, Al-
berto Lima e Armando Farjado.
As equipes da Secretaria de 
Serviços Urbanos trabalham 
na capina, varrição e pintura 

de meio-fio. Outro ponto que 
recebe atenção especial é a 
pista de caminhada, no bair-
ro Baú. 
O grupo responsável pela ma-
nutenção de praças e jardins 
trabalha em vários bairros da 
cidade.Avenida Wilson Alvarenga recebe limpeza e pintura de meio-fio



Shows, inaugurações e eventos esportivos
marcam aniversário de João Monlevade
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Os 48 anos de emancipação político-administrativa 
de João Monlevade serão marcados por shows, inau-
gurações e eventos esportivos. Do dia 21 ao dia 29, 
vários eventos serão realizados em todas as regiões 
da cidade. As apresentações artísticas serão realiza-
das na avenida Wilson Alvarenga, em Carneirinhos. 
No dia 27, sexta-feira, a banda Araketu agita o público 
com muito axé. No sábado, 28, o grupo carioca Fun-
do de Quintal toca o melhor do samba e pagode. Do-
mingo, 29, a partir das 18h, tem Rock na Rua Espe-
cial com Áudio Funcho, The Travel e Rose in Black.

Obras
A Prefeitura de João Monlevade vai entregar 70 obras à popula-
ção nos próximos meses. A maioria dos empreendimentos será 
inaugurada na semana do aniversário da cidade. 
Entre eles, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro 
Cruzeiro Celeste, que vai atender 26% da população e que cus-
tou R$6 milhões; o novo reservatório de água do bairro Repúbli-
ca, com capacidade para 600 mil litros e que vai beneficiar mais 
de 40 mil pessoas; o núcleo da Fundação Crê-Ser no bairro Tan-
quinho I, que atenderá 65 crianças diariamente com reforço es-
colar, música, entre outras atividades; a Cozinha Comunitária no 
bairro Estrela Dalva; a nova sede do Setor de Trânsito e Trans-
porte (Settran) e a finalização do projeto Monlevade às Claras, 
em que foram investidos R$2,6 milhões na troca de lâmpadas.Esporte

Nos dias 28 e 29, às 11h, ocorre o 3º Encontro de Voo Livre, no 
Campo de Aviação, no bairro Vila Tanque. A entrada é gratuita e 
os participantes vão saltar de paramotor, parapente e asa delta. 
No dia 29, às 8h, será realizada a 1ª Corrida Rústica Linha Azul. 
A largada será na Escola Estadual Luiz Prisco de Braga, no 
bairro de Lourdes, e a chegada é na quadra do bairro Loanda, 
na avenida Cândido Dias. O trajeto começa na rua Raposos, 
passa pelas ruas Vitória, Luiz Prandini, Timóteo, Vereador Al-
voni de Castro, Joaquim Drummond e acaba na avenida Cândi-
do Dias, onde haverá rua de lazer e shows com o DJ Serginho 
Boladão e a dupla Lucas e Romário. As inscrições vão até o dia 
27 e devem ser feitas de 8h as 11h e de 13h as 17h, na Secre-
taria de Esporte e Lazer, que fica na rua Bernardino Brandão, 
nº 139, no bairro Rosário. O telefone é 3851-4510. 
Também no dia 29, de 9h as 16h, tem prova da Liga Minei-

ra de Ciclismo Mountain Bike. 
A prova será disputada nas 
proximidades do Hipermerca-
do, na avenida Dona Nenela, 
no bairro JK. São esperados 
entre 100 e 150 atletas na 
competição, que vale pontos 
no ranking da Liga Mineira de 
Ciclismo. 

Fundo de Quintal leva o melhor do samba para o palco no dia 28

Banda Araketu se 

apresenta no dia 27

Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), no bairro Cruzeiro Celeste
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A Associação das Empregadas 
Domésticas e Lavadeiras de 
João Monlevade realiza, du-
rante o mês de abril, diversas 
atividades em comemoração 
ao Dia da Empregada Domésti-
ca, celebrado dia 27.  A primei-
ra oficina foi ministrada pela 
psicóloga Daniela Machado no 

Alunos das escolas estaduais 
e municipais elegeram, no dia 
31 de março, a primeira direto-
ria da União Municipal de Estu-
dantes Secundaristas (Umes) 
de João Monlevade. Dentre 
as propostas aprovadas estão 
a instalação de armários nas 
escolas para serem guardados 
os materiais, aulas de música 
e dança, além da criação de 
uma pequena emissora de rá-
dio nas escolas.  
Os estudantes elegeram para 
o mandato de um ano na presi-

Estudantes elegem primeira diretoria da Umes

Proposta da diretoria é implantar emissora de rádio em todas as escolas

dência da entidade o estudante 
Gedeão Martins, 18, aluno da 
Escola Estadual Manoel Lou-
reiro. Uma das novidades da 
Umes monlevadense é que, 
pela  primeira vez no país, o 
diretório conta com a participa-
ção de um estudante da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), 
José Rosa, 43, aluno da Escola 
Estadual Dona Jenny Faria.
A realização do congresso contou 
com o apoio da Prefeitura de João 
Monlevade, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação.

Projeto da Prefeitura contribui para a qualidade 
de vida de centenas de monlevadenses

Atividade física como instru-
mento para melhorar a quali-
dade de vida. Esse é o prin-
cípio do projeto Vida Ativa, 
voltado para idosos e idealiza-
do por profissionais do Serviço 
Municipal de Fisioterapia (Se-
fim) da atual administração.
Aproximadamente 180 pes-

soas são beneficiadas com a 
iniciativa. As atividades são 
realizadas segunda, quarta e 
sexta, no Centro Comunitário 
do bairro Santa Bárbara, de 
7h as 12h, desde fevereiro de 
2010 e no Centro Comunitá-
rio do bairro Loanda, terça e 
sexta, de 8h as 10h. 

Além de oferecer atividade 
física orientada, o projeto 
tem como objetivos diminuir 
a ansiedade, riscos de que-
das e fraturas e facilitar o 
contato social. 
De acordo com a coordena-
dora do Sefim e do projeto 
Vida Ativa, Débora Cátia Cos-

ta Rosa, a ideia era diminuir 
o número de pacientes crô-
nicos. Além de alcançar essa 
meta, ela conta que percebeu 
melhora na autoestima dos 
participantes. Mais informa-
ções sobre o projeto podem 
ser obtidas no Sefim, pelo te-
lefone 3851-3648.

Mais disposição e alegria
“Me sinto feliz por partici-

par do grupo. A Prefeitura 

acertou em criar essa ini-

ciativa”.

“Antes de participar do 

projeto, sentia muitas 

dores no joelho direito. 

Bastaram algumas se-

manas para me sentir 

melhor”. 

Madalena Neves, 66,

dona de casa

“O prefeito prometeu 

priorizar o idoso e tem 

nos ajudado muito. Es-

tou no projeto desde o 

início e até diminuí o nú-

mero de consultas”.

José Ermelindo Ribeiro, 

78, aposentado

Virgilina Nascente, 65,

doméstica 

Vida Ativa é desenvolvido quatro vezes por semana em dois pontos da cidade

Prazo para apresentação
do Cartão SUS é prorrogado

O Ministério da Saúde pror-
rogou para julho o prazo de 
obrigatoriedade de apresen-
tação do Cartão SUS nos 
postos.  Para solicitar o Car-
tão, o usuário deve se dirigir à 
Secretaria Municipal de Saú-
de (Prédio do Pronto Atendi-
mento Municipal – PA) e levar 
os seguintes documentos: 
original e cópia do documento 
de identidade e CPF, além do 
comprovante de residência. 
Para fazer o cartão dos filhos 
menores, é preciso levar tam-
bém original e cópia da certi-

Palestra de psicóloga abre atividades em 
homenagem às empregadas domésticas

Na quinta-feira, 19, às 14h30, 
o terapeuta Reginaldo Consa-
latrix Maia vai proferir a pales-
tra “Falando com você”. No dia 
25, a partir das 13h, será reali-
zada a oficina “Tarde da Bele-
za”, e às 19h, na igreja Nossa 
Senhora da Conceição, missa 
em Ação de Graças.  Para en-

dia 11. Durante o encontro, a 
profissional falou sobre auto-
-estima, trabalho e família. O 
evento contou com a participa-
ção de 25 mulheres, entre elas 
a presidenta de honra da Asso-
ciação das Lavadeiras, Marina 
Eugênia de Souza, mais co-
nhecida como Dona Preta.

Programação
cerrar as atividades, dia 27, às 
13h, será ministrada a oficina 
“Fazendo Arte” e logo após 
haverá apresentação do Coral 
Encontro em Seresta. Todas 
as atividades serão realizadas 
na Lavanderia Comunitária, lo-
calizada na rua Ricardo Leite, 
próximo à Prefeitura.

dão de nascimento dos filhos.
Segundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, 53.788 
usuários no município já es-
tão cadastrados. 
A confecção do Cartão SUS 
tem como objetivo principal a 
criação de um banco de dados 
para histórico clínico de cada 
paciente, por isso, quem tem 
plano de saúde particular tam-
bém deve adquirir um cartão. 
O documento será exigido 
em qualquer tipo de atendi-
mento como consultas, exa-
mes e cirurgias.
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