
João Monlevade, 11 a 17 de junho de 2012

Novos veículos para 
atender o município

Grande festa 
para comemorar 
o Dia Mundial do 
Meio Ambiente
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O estudante Éric Ferreira participa de

plantio de mudas no Parque do Areão
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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 Prefeitura de João Monle-
vade abriu Processo Seletivo 
Público Simplificado para pre-
enchimento de vagas e forma-
ção de cadastro reserva para 
a área de saúde, para contra-
tação por tempo determinado, 
visando atender a necessida-
de temporária de excepcional 
interesse público. 
São duas vagas para enfer-
meiro, uma para fisioterapeu-
ta, quatro para auxiliar de en-
fermagem e 17 para agente 
comunitário de saúde. Os sa-

Prefeitura abre processo seletivo para a área de Saúde
lários variam entre R$656,02 
e R$3.858,74. 
As inscrições, que devem ser 
feitas pessoalmente na Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
na avenida Getúlio Vargas, nº 
2.640, no bairro Belmonte, vão 
desta segunda, 11, até sexta, 
15, de 7h as 10h30 e de 13h 
as 16h30. 
O edital completo está dispo-
nível nas portarias da Prefei-
tura e da Secretaria Munici-
pal de Saúde e no site www.
pmjm.mg.gov.br. 

Governo adota Plano
para economizar energia

Representantes da Prefeitura 
de João Monlevade, do Institu-
to Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam) e da Cemig 
se reuniram, dia 30, para dis-
cutir a implantação do Plano 
Municipal de Gestão de Ener-
gia Elétrica (Plamge). A Admi-
nistração foi escolhida entre as 
50 do interior do Estado para 
participar do Plano, desenvol-
vido pela Cemig. O objetivo 

é transferir o conhecimento 
sobre eficiência energética 
para os servidores municipais 
e reduzir o consumo de ener-
gia elétrica. O encontro contou 
com a participação do consultor 
do Ibam, Pedro Francisco Silva, 
do gerente de Relacionamento 
da Cemig, Eluyr Dias Silva, e 
dos servidores inseridos no pro-
jeto, George Domingues, Luzia 
Nunes e Adenilson Raimundo. 

Servidores participaram da reunião junto
com representantes do Ibam e da Cemig

Administração adquiri
mais veículos
Para melhor atender a co-
munidade e economizar com 
alugueis de veículos, a Admi-
nistração Municipal investiu, 
desde 2009, cerca de R$2 
milhões na aquisição de 30 
novos veículos entre carros, 
motos, caminhões e máqui-
nas pesadas.
Na semana passada, o Go-
verno Municipal adquiriu um 
Fiat Doblô, no valor de R$59 
mil, para atender todos os se-
tores da Prefeitura.
O Serviço de Fisioterapia Mu-
nicipal (Sefim), o Lar São José 
e a Associação dos Aposenta-
dos também serão contempla-

das com veículos. A verba, de 
R$100 mil, virá do Fundo Na-
cional de Saúde, por meio de 
emenda parlamentar. O presi-
dente do Lar São José, Roberto 
Rodrigues, agradeceu o apoio 
da Prefeitura. “Esse carro está 
vindo em boa hora. Vai facilitar 
muito o nosso serviço diário. Só 
temos a agradecer a Prefeitura, 
que vem ajudando demais o lar 
São José”, comentou. 

Desde 2009, foram 
comprados 30 novos 

veículos entre carros, 
motos, caminhões e 

máquinas pesadas

Máquinas pesadas foram compradas pelo município em 2010



Alunos da pré-escola do Colégio e Facul-
dade Kennedy participaram de caminhada 
no dia 5, no Parque Natural Municipal do 
Areão. As crianças estavam acompanhadas 
por monitores da escola e por servidores da 
Prefeitura. Na oportunidade, os alunos co-
nheceram a diversidade de plantas do local. 

Alunos do Kennedy
visitam Parque do Areão
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Centenas de pessoas
participam de evento ambiental 

no Parque do Areão
Mais de 500 pessoas participaram das 
comemorações do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, na última quarta, 6, no Par-
que Natural Municipal do Areão. Orien-
tação sobre saúde e meio ambiente, 
plantio de mudas, atividades esporti-
vas, oficinas de reciclagem, exposição 
de artesanato, plantio de mudas, trilha 
e caminhada ecológica foram as ativi-
dades realizadas.
O estudante Eric Gabriel Ferreira Leite, 
da Escola Municipal Governador Israel 
Pinheiro (Emip), que participou do plan-

tio de mudas, aprovou o evento. “Foi 
muito bom. Conscientizou os alunos so-
bre a importância de preservar o meio 
ambiente”, declarou.
A professora Priscila Cristina Lima, que 
leciona para o 5º ano da Escola Munici-
pal Germin Loureiro (Vale do Sol), disse 
que o Parque do Areão – entregue à co-
munidade em maio - vai ajudar no apren-
dizado dos estudantes. “Fazia falta um 
espaço como esse. Agora os alunos vão 
ficar mais sensibilizados e o trabalho dos 
professores será facilitado”, comentou.

“Não conhecia e
gostei do que vi no 
Areão. Pretendo
vir mais vezes”

Dara Salgado Soares, 14,

9º ano da Emip

“Antes não havia nada 
aqui. Agora a área foi  

recuperada. Aprovo esse 
investimento”

Pedro Augusto Freitas Firmo, 14, 

9º ano do Centro Educacional

“Um bom investimento
da Prefeitura. É um

espaço que pretendo
frequentar”

Jônatas Gomes da Silva, 15,

9º ano do Centro Educacional
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O Setor de Trânsito e Trans-
portes (Settran) da Prefeitura 
de Monlevade alterou o trân-
sito da rua Lucindo Caldeira, 
no bairro Alvorada.  O local 
voltou a ter mão dupla como 
era antes, a partir da rua acima 
do supermercado Bretas.  Se-
gundo o chefe do Settran, Ju-

A Prefeitura de Monlevade con-
cluiu a construção da escada 
do bairro São João, que liga as 
ruas Bandeirantes e São Do-
mingos do Prata. O investimen-
to integra as obras do Orça-
mento Participativo (OP) 2011, 
que estão sendo realizadas em 
diversas regiões da cidade. 
Outra obra entregue pela Pre-
feitura é a reforma da esca-
da que liga a rua Itabira à rua 
Rondônia, no bairro Lucília. 

A Prefeitura de João Monleva-
de apóia seletiva do Clube Atlé-
tico Mineiro, que será realizada 
nos dias 23 e 24 de junho, no 
estádio Louis Ensch, às 9h.
Podem participar garotos nas-
cidos entre 1995 e 1999. Para 
se inscrever basta comparecer 
à Secretaria Municipal de Es-
portes, na rua Bernardino Bran-
dão, nº 139, no bairro Rosário, 
ou à Astemon Refrigeração, 
na avenida Wilson Alvarenga, 

A Fundação Municipal Crê-Ser 
foi beneficiada pela Arcelor-
Mittal Monlevade, por meio do 
programa Cidadãos do Ama-
nhã. O cheque simbólico foi 
entregue durante a apresenta-
ção dos resultados sociais de 
2011 da empresa, em evento 
realizado no dia 30, no salão 
nobre do Real Esporte Clube. 
O valor de R$9.825,20 será 
investido no projeto “Arte em 
Movimento”, que tem a par-
ticipação dos 640 alunos da 

Tem início neste sábado, 16, a 1ª etapa da Campanha da Multi-
vacinação para crianças menores de cinco anos. Segundo a co-
ordenadora epidemiológica da Vigilância em Saúde (Visa), Kátia 
Guimarães, a meta é vacinar 95% das crianças do município. É 
importante que os pais e responsáveis levem o cartão de vaci-
nação. Os postos fixos estão abertos de 8h as 17h e os volantes 
em horários alternados. A Prefeitura disponibilizou 24 postos de 
vacinação na cidade. Veja a relação dos locais e horários ao lado.

Primeira etapa da Multivacinação começa sábado

Fundação Crê-Ser é beneficiada
pelo programa Cidadãos do Amanhã

Fundação Crê-Ser e consiste 
na produção e exposição de 
pintura em tela, customiza-
ção de roupas e artesanato 
em MDF e em tecido. As ou-
tras entidades monlevaden-
ses beneficiadas pelo pro-
grama foram o 45º Grupo de 
Escoteiros, Apae, Apas-Mon, 
Cáritas Diocesena de Itabira 
(Projeto Arte e Vida, no bair-
ro Cruzeiro Celeste), Creche 
Luz aos Pequeninos e Proje-
to Vida Nova.Entidade recebeu R$ 9.825,20 para o projeto Arte em Movimento

Concluída construção de escada no bairro São João
A Construtora Rocha e Ro-
cha, vencedora do processo 
licitatório é responsável pelas 
duas obras.
A região do bairro José de 
Alencar também foi beneficia-
da. Está em fase de conclusão 
a construção das redes de es-
goto e pluvial na rua Itaobim. A 
empresa responsável é a SR 
Construções, que também já 
terminou a reforma da ponte 
de arame do bairro Santa Cruz. Escada facilita o acesso ao bairro

Prefeitura apóia seletiva 
do Clube Atlético Mineiro

nº 458, em Carneirinhos, com 
a ficha de inscrição preenchi-
da (obtida no site www.pmjm.
mg.gov.br) e levar dois quilos 
de alimento não perecível. 
Os participantes serão ava-
liados por observador das ca-
tegorias de base do Atlético. 
Os aprovados na seletiva em 
João Monlevade vão passar 
por outros testes no clube, 
que realiza seletiva no muni-
cípio pela segunda vez.  

Rua Lucindo Caldeira 
volta a ter mão dupla

venal Fernandes, a mudança 
tem como objetivo desafogar 
o trânsito na avenida Getúlio 
Vargas e facilitar o acesso à 
nova etapa da Linha Azul para 
chegar ao bairro Loanda. A 
partir do dia 11, os motoristas 
que desrespeitarem a sinaliza-
ção serão notificados.

João Monlevade recebe prêmio 
“Prefeito Amigo da Criança”

A Comissão Municipal de 
Acompanhamento e Avaliação 
do Programa Prefeito Amigo 
da Criança (PPAC) anunciou 
no dia 5, no auditório da Pre-
feitura, a conquista do selo 
“Prefeito Amigo da Criança”, 
iniciativa da Fundação Abrinq. 
João Monlevade está entre os 
181 municípios que melhora-
ram a vida de crianças e ado-
lescentes entre 2009 a 2012. 
A disputa teve adesão de 
1.564 cidades em todo o país. 
A classificação foi alcançada 
devido ao reconhecimento de 
cinco boas práticas adotadas 
pela atual Administração em 
prol das crianças e adolescen-
tes: Bebê a Bordo, Programa 

de Educação Afetivo Sexual – 
Um novo olhar, Projeto Flores-
cer, Comunidade de Gestores 
e Cras Itinerante.
A cidade também será con-
templada com o selo do Pro-
grama na categoria “Reco-
nhecimento Pleno”. Neste 
grupo estão os municípios 
que cumpriram os critérios do 
PPAC, promoveram melhora 
nos indicadores, ampliaram o 
diálogo, atuaram de forma in-
tersetorial e que qualificaram 
suas políticas em benefício 
de crianças e adolescentes.
A entrega do prêmio será fei-
ta no próximo dia 27, no Pa-
lácio do Congresso Nacional, 
em Brasília.

Integrantes da Comissão comemoram a conquista

Prefeitura participa de caminhada de 
combate a violência contra o idoso

A Prefeitura de João Monleva-
de, o Conselho Municipal da 
Terceira Idade (Comti) e o Cen-
tro de Referência Especializado 
em Assistência Social (Creas) 
promovem na próxima sexta-fei-
ra, 15, uma caminhada para co-
memorar o Dia Internacional de 
Combate a Violência Contra a 
Pessoa Idosa. O percurso será 
da frente da Câmara Municipal, 
seguindo pela avenida Getúlio 

Vargas, até a praça do Povo. A 
saída será as 14h.
Na praça haverá distribui-
ção de material educativo e 
apresentação da Corpora-
ção Musical São Luiz Ma-
ria de Montfort. O objetivo 
dessa ação é despertar na 
população a importância de 
buscar alternativas para mu-
dar o cenário de violência 
contra a pessoa idosa. Casos de abuso devem ser denunciados pelo telefone 181
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ROCK NA RUA GOSPEL
ADORAÇÃO & LOUVOR

Orações e músicas de louvor a Deus deram o tom da primeira edição gos-
pel do Rock na Rua, realizada na noite de sábado, 2, na praça do Povo. 
Segundo a Fundação Casa de Cultura, o evento reuniu aproximadamente 
mil pessoas. O primeiro a subir ao palco foi o ministério Nos Átrios, que 
mescla repertório próprio e músicas de artistas conhecidos no meio evan-
gélico. O cantor Felipe Martins, de Timóteo, apresentou canções de seu 
mais recente CD, de nome Intimidade. O Ministério ICA agitou o público 
com muito rock. O evento foi encerrado pela banda Louka Fé, que tem o som 
marcado pela black music. O Rock na Rua Gospel – Adoração e Louvor teve 
ainda um momento de reflexão liderado pelo grupo Separados para Cristo.

Nos Átrios

Felipe Martins

Ministério ICA

Louka Fé


