
PM funciona em nova sede
João Monlevade, 24 a 30 de Outubro de 2011

Prefeitura encerra expediente mais cedo
Excepcionalmente, na próxima quinta-feira, 27, a Pre-
feitura encerra o expediente às 12h. O objetivo é ga-
rantir que servidores públicos municipais participem 
de atividades em razão das comemorações do Dia do 
Servidor, dia 28. Na sexta-feira, não haverá expediente 
com exceção para os serviços essenciais, como o PA.

Mãos femininas na soldagem

O novo quartel da PM (na antiga sede do PA, no bairro Belmonte) foi inaugurado na última sexta-feira. A partir do dia 24 de outubro, 
a unidade militar passa a atender ao público neste novo endereço. A PM conta com o apoio financeiro da Prefeitura de Monlevade, 
que também contribuiu com a reforma do prédio. Durante a solenidade, diversas autoridades, entre elas o prefeito de Monlevade, 
marcaram presença. O chefe do Executivo entregou em nome do Estado uma viatura zero km para a Corporação.

Alunas do curso de soldagem 
do CAT/Sine, com o apoio de di-
versas empresas de Monlevade, 
conquistaram espaço no mercado 
de trabalho. Jaciara Layla da Silva 
Gomes e Gleice Kelly estão satis-
feitas diante da vitória alcançada.
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Prefeitura e Conselho Municipal da Criança  
e Adolescente promovem Conferência
A Secretaria Municipal de Trabalho Social e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
realizam nesta quinta-feira, 27, no anfiteatro Prefeito Antônio Gonçalves (Centro Educacional), 
a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das 12h às 18h30. 
Com o tema “Mobilizando, Implementando e Monitorando o Plano Decenal e a Política dos Di-
reitos Humanos de Crianças e Adolescentes”, o encontro pretende debater as estratégias para 
promoção, proteção e defesa dos direitos de meninos e meninas de João Monlevade. 
A reunião contará com a presença de conselhos tutelares, representantes da Vara da Criança 
e do Adolescente, Pastoral da Criança, educadores, autoridades e membros da sociedade civil.

Asfalto chega à rua Vereador Alvoni de Castro

A rua Vereador Alvoni de Castro, no bairro José de Alencar, foi totalmente 
revitalizada com obras de asfaltamento da Prefeitura de João Monlevade. O 
serviço tem como objetivo melhorar as condições de tráfego no local que há 
anos recebia operações tapa-buracos. 
Com o novo asfaltamento, a Prefeitura garante melhor acesso para morado-
res da região e do bairro Loanda que poderão se dirigir ao centro comercial 
passando pelo bairro Satélite e Lucília. 
As próximas ruas a serem beneficiadas são Lucindo Caldeira (trecho) e Flo-
rianópolis, em Carneirinhos, e Uberaba, no bairro Nossa Senhora da Con-
ceição. Neste mesmo bairro serão concluídas as ruas Kennedy e Paracatu. 
Em seguida, o serviço será executado na rua Barra Mansa, no Vale do Sol. 
Os investimentos em asfaltamento somam R$5,5milhões e contemplam mais 
de 34 ruas e avenidas. Todas as vias receberão serviço de pintura de faixas, 
nivelamento de bueiros e, em alguns casos, instalação de quebra-molas.

Obras concluídas
1.    Rua Eduardo Dias - Loanda
2.    Avenida Cândido Dias - Loanda
3.    Avenida Amazonas - Santa Cruz
4.    Rua Louis Ensch - Lourdes
5.    Rua Vitória - Lourdes
6.    Rua Luiz Prandini - Lourdes
7.    Rua Lúcio Bittencourt - Lucília
8.    Rua Padre Pinto - Lucília
9.    Rua Hamacek - Lucília
10.  Rua Timóteo - Lucília 
11.   Vereador Alvoni de Castro – J. de Alencar

Obras em conclusão
Rua Kennedy - Nossa Senhora da Conceição
Rua Paracatu - Nossa Senhora da Conceição

Via de grande fluxo de veículos no José de Alencar, que dá acesso ao
Sesi, recebe novo asfaltamento da Prefeitura de Monlevade

DAE transfere rede de esgoto
Homens do Departamento de Águas e Esgotos (DAE) trabalham 
na transferência de parte da rede de esgoto da rua Vereador No-
zinho Caldeira e passava debaixo de três  casas das  avenidas 
Gentil Bicalho e Getúlio Vargas (perto da loja Cortilar), no bairro 
Santa Bárbara. A rede antiga foi isolada e a nova de 150 metros 
ficará na Getúlio Vargas.

Errata: Na edição passada, na matéria “Asfalto chega à rua de Carmélia, Elza e Maria”, o nome correto da entrevistada é Cornélia e não Carmélia.

Casa de Cultura amplia prazo para inscrições
A Fundação Casa de Cultura e 
Prefeitura de Monlevade am-
pliaram o prazo de inscrições 
para o 1º Concurso Fotográ-
fico “Olhares”. A data limite 
para quem quiser participar 
será 4 de novembro, mesmo 

prazo em que termina as ins-
crições do Concurso Literá-
rio Prêmio “Valores da Nossa 
Gente”. Outras informações 
estão disponíveis no blog da 
Casa de Cultura, através do 
site www.pmjm.mg.gov.br/.

A equipe de xadrez conquistou o 3º lugar nos Jogos Escolares

Monlevade conquista troféus e medalhas nos Jimi
Os atletas monlevadenses que 
foram para a cidade de Patos 
de Minas para a etapa final dos 
Jogos do Interior de Minas Ge-
rais (Jimi) conquistaram cinco 
troféus e 25 medalhas.
As partidas foram realizadas 
entre os dias 6 e 16 de outu-
bro e contaram com centenas 
de atletas.
O basquete feminino conquistou 
o 1º lugar, o futsal e tênis de mesa 

feminino ficaram com o segundo 
lugar e o xadrez feminino em 
terceiro. Os alunos da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae), conquista-
ram 11 medalhas na categoria 
Pessoas com Deficiência (PCD) 
e a Associação dos Corredores 
de Rua e Pista (Acorp) nove me-
dalhas. A atleta da Acorp, Rena-
ta Cristina, levou o primeiro lugar 
no salto em altura.
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Alunas do CAT/Sine conquistam emprego

Sem receio de pegar no pesa-
do em um trabalho predomi-
nantemente masculino, Gleice 
Kely Dias, 21 e Jaciara Layla 
da Silva Gomes, 25, trabalham 
como soldadoras há 11 meses 
na empresa Contepe. 
O novo emprego surgiu depois 
da participação nas aulas do 
curso para formação de sol-
dadores realizado no ano pas-
sado pela Prefeitura de João 
Monlevade em parceria com a 

Cursos disponibilizados pela Prefeitura, CAT/Sine e empresas
lançam novos profissionais no mercado de trabalho

Atrás do macacão, óculos de 
proteção e luvas grossas, elas 
se transformam em soldadoras 
dedicadas e recebem o elogio 
de seus supervisores. 
Parceira do projeto, a Conte-
pe foi uma das empresas que 
cedeu suas instalações para 
as aulas práticas do curso. E 
foi durante essas aulas que o 
manejo e a atenção das duas 
alunas se destacaram frente 
ao trabalho de outros alunos. 
O supervisor Milton Fernandes, 

Gleice Kelly e Jaciara Layla estão satisfeitas com a profissão de soldadoras

Supervisores elogiam soldadoras

As profissionais ladeadas pelo supervisor da Contepe,
Milton Fernandes, e o diretor da empresa, Heleno Rodrigues

ArcelorMittal, Governo do Es-
tado, Centro de Apoio ao Tra-
balhador (CAT) e outras em-
presas da cidade. Na época, 
foram qualificadas 175 pesso-
as para o mercado de trabalho 
em outras qualificações, como  
pedreiro, armador, eletricista, 
carpinteiro, mecânico e maça-
riqueiro.  
O curso de soldador teve a par-
ticipação de 22 alunos, sendo 
que nove eram mulheres.

62, diz que em geral a mulher é 
mais caprichosa e recebe bem 
as críticas, quando necessárias, 
melhor que o homem.
Para o diretor da empresa, Lin-
domar Cota Isaías, uma grande 
dificuldade dos empregadores 
é quanto à falta de qualificação 
dos profissionais que almejam 
as vagas: “cursos como estes 
que foram realizados em par-
ceria com a Prefeitura qualifi-
cam as pessoas para mercado 
de trabalho na própria cidade”.

“Gosto muito do que faço e quero trabalhar como 

soldadora para o resto da minha vida.”
Jaciara Layla da Silva Gomes

“Praticamente cai de paraquedas no curso e 

gostei muito. Nunca me interessei pelo trabalho 

de meu pai e, hoje, sempre tiro dúvidas com ele”. 
Gleice Kelly

Apoio
Os cursos do CAT/Sine receberam o apoio da Comissão 
Municipal de Emprego, Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos, ArcerlorMittal, Contepe, Sartori Serviços, 
Secretaria Municipal de Obras, Edificar Empreendi-
mentos e Construções, Construtora Ferreira Júnior, 
Degraus Engenharia, Hospital Margarida, Sesi, CDL 
e Câmara Municipal.


