
João Monlevade, 9 a 15 de janeiro de 2012

Servidores terão 
abono de R$200

Página 5

Prefeitura solicita apoio do Estado
para recuperação de estragos

Famílias alojadas pela Prefeitura
elogiam atendimento

Novidade: mais 18 ruas serão asfaltadas
Página 7

Página 4

Chuvas já provocaram
mais de 300 danos

Página 3

Página 5



Página 2 Página 3

Prefeitura solicita apoio do Estado
O prefeito de Monlevade está 
solicitando ao Governo do Es-
tado apoio financeiro para as 

Ações de limpeza

obras de recuperação nos lo-
cais afetados pelas chuvas. O 
ofício já foi encaminhado com 

documentos, jornais e fotogra-
fias sobre a situação do municí-
pio, além do decreto de Estado 

de Emergência. Segundo levan-
tamento prévio, os prejuízos já 
ultrapassam R$ 5 milhões.

Equipes formadas por engenheiros e outros fun-
cionários das secretarias de Obras, Serviços Ur-
banos, Trabalho Social, Meio Ambiente, Fazen-
da e Departamento de Águas e Esgotos (DAE) 
trabalham unidas no atendimento as famílias, 
nos casos notificados pela Defesa Civil e na lim-
peza da cidade.

Cerca de 300 pontos já sofre-
ram algum dano causado pelas 
chuvas em João Monlevade. 
De acordo com a Defesa Ci-
vil, é a primeira vez na história 
em que há tantas ocorrências 
em um curto período de tem-
po. Apenas nos cinco primeiros 
dias de janeiro, a quantidade de 
chuva já correspondeu ao volu-
me previsto para todo o mês.
O prefeito tem percorrido al-
guns pontos da cidade atingi-
dos por deslizamentos de en-
costas que representam 80% 
dos danos registrados em 
Monlevade.

Chuvas provocam mais de 300 danos

No bairro Mangabeiras, parte da rua cedeu impedindo a passagem de veículos

Máquinas zero km compradas
pela Prefeitura agilizam trabalhos

Os veículos  zero km comprados pela 
Prefeitura em 2011 têm agilizado os tra-
balhos de limpeza da cidade. Ao todo 
são 4 caminhões, 2 pás-carregadeiras 
e 3 retro-escavadeiras. Além da econo-
mia por não ter que alugar maquinários, 
os veículos da Administração Municipal 
contribuem na resposta imediata aos Mesmo com a chuva, limpeza é intensificada

problemas causados pelas chuvas.
No Morro do Julinho, no bairro Areia Pre-
ta, por exemplo, que da acesso à Fun-
cec, o trabalho será mais demorado. 
Equipes da Prefeitura com o apoio da 
ArcelorMittal trabalham para desobstruir 
uma rede pluvial encoberta por um gran-
de deslizamento de terra da encosta.

Caminhão e pá-carregadeira novos agilizam desobstrução de vias

·  Inundação nos bairros Amazonas e Santa Cruz;
·  Deslizamento de encostas;
·  Quedas de muros e postes;
·  Interrupção de vias públicas;
·  Rompimento de galerias, redes adutoras e de esgotos;
·  Danos aos pavimentos;
·  Desabamentos;
·  Destelhamento de moradias e de prédios públicos.

Principais problemas

Pontos monitorados
Além de diversos pontos já mo-
nitorados desde o mês passa-
do, devido a continuidade da 
chuva, passam a merecer aten-
ção trechos danificados recen-
temente como no bairro Areia 
Preta, próximo a antiga sede 
da Fundação Casa de Cultura, 
onde parte da avenida Getúlio 
Vargas ameaça desabar.
No bairro Santa Cruz, na divisa 
com o município de Bela Vista 

de Minas, houve deslizamento 
de barranco com rolamento de 
rochas interditando meia pista 
do trecho.
Já no bairro Jacuí  houve des-
lizamento de terra e máquinas 
da Prefeitura retiraram o acú-
mulo de material que interdita-
va parte da pista. Há também 
risco de desabamento em bair-
ros como Promorar, Mangabei-
ras, Nova Esperança e Baú.

Deslizamento de terra ameaça acesso a Bela Vista de Minas

Defesa Civil faz alerta para novos temporais
A Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil em Monlevade aler-
ta para a possibilidade de novos 
temporais nos próximos dias. 
Segundo o engenheiro técni-
co do órgão, Tales Augusto, a 
dica é que as pessoas fiquem 
atentas às condições do clima 
e nos casos de maior gravidade 
observem os sinais de trincas, 
fissuras, elevação do nível de 
córregos e das águas. “Antes de 
acionar a Defesa Civil diante de 
suspeita de risco à vida, as pes-
soas devem procurar um lugar 
seguro”, alerta.
Em caso de emergência, ligue 
para 3852-8100. 

A Prefeitura de João Monle-
vade enviará à Câmara Muni-
cipal projeto de lei propondo 
a isenção do pagamento de 

Isenção do IPTU

IPTU pelas famílias que tive-
ram suas residências afetadas 
por deslizamentos notificados 
pela Defesa Civil.

Imóveis danificados pelas chuvas poderão ter isenção do IPTU

Defesa Civil 3852-8100 (plantão 24h)
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A Prefeitura disponibilizou dois 
servidores que ficaram res-
ponsáveis pela alimentação 
(café da manhã, almoço, café 
da tarde e jantar) de 22 pes-
soas que estão abrigadas no 
local. Segundo o coordenador 
da Defesa Civil em Monleva-
de, Wellington Martins Nunes, 
será realizada uma nova ava-
liação dos imóveis para estu-
dar a possibilidade do retorno 

Antecipação do
Bolsa Família

O Governo Federal autorizou a antecipação do pagamento 
do benefício do Bolsa Família para as pessoas que partici-
pam do programa e moram nas  cidades que decretaram es-
tado de emergência, como é o caso de João Monlevade.
Com a antecipação, o pagamento de janeiro e fevereiro que 
são feitos de forma escalonada, de 25 a 31 de cada mês, 
será efetuado de uma vez para todos beneficiários. Em ja-
neiro, o pagamento será dia 18 e em fevereiro dia 14.

Famílias alojadas na Arpas elogiam a Prefeitura

A Prefeitura de Monlevade 
continua dando toda assistên-
cia necessária para as seis fa-
mílias desabrigadas que foram 
alojadas na Arpas, no bairro 
Vila Tanque.
A dona de casa Cleusa Floria-
no Marques, 36, está no local 
com seu marido e seus quatro 
filhos. Ela teve a casa atingi-
da no bairro Cidade Nova. 

“Assim que o barranco des-
ceu e atingiu a minha casa, 
o resgate da Prefeitura foi rá-
pido. A gente está tendo toda 
assistência aqui na Arpas. 
Minha família tem um quarto 
separado. Estamos tendo um 
acolhimento que não consigo 
explicar”, garantiu.
Quem também elogiou foi Maria 
Quaresma de Morais, 52. “Aqui 

a gente tem alimentação o dia in-
teiro. Temos atendimento médi-
co e se a gente precisa de carro 
para ir a algum lugar, a Prefeitura 
leva. Você pode ir ao meu quarto 
e ver que aqui é tudo organizado. 
Já lavei todas as minhas roupas 
que sujaram quando a lama in-
vadiu minha casa no bairro São 
João”, contou.
O aposentado João Batista, 66, 

e a esposa Geralda da Consola-
ção de Assis, 52, disseram que 
estão recebendo um bom trata-
mento. ”Minha casa está ame-
açada no bairro Santa Bárbara 
e só temos que agradecer a 
Prefeitura e a Defesa Civil pela 
ajuda que estamos recebendo. 
Estamos sendo bem acolhidos 
com todo carinho aqui na Ar-
pas”, informou Geralda.

Família: Fernando Júnior, João Ferreira e Geralda de Assis
elogiam o atendimento da Prefeitura de João Monlevade

Equipe
dessas famílias para suas ca-
sas. Caso contrário, o aluguel 
de uma nova moradia será 
custeado pela Prefeitura após 
avaliação da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho Social. 
Ao todo, 41 famílias foram no-
tificadas pela Defesa Civil e 
deixaram suas residências. 
A maior parte delas procurou 
abrigo em casa de amigos ou 
parentes.

Maria de Moraes destaca o acolhimento dos 
servidores municipais

Governo Municipal garante desconto
de até 100% sobre juros e multa

Benefício para contribuintes com débitos até 31 de dezembro de 2011
Através da lei 1977/2011, que 
institui o Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refis), a Prefeitu-
ra oferece descontos que che-
gam até 100% sobre juros e 
multa (veja tabela ao abaixo). 
O contribuinte que tiver débitos 
com o município até dia 31 de 
dezembro de 2011 deve pro-
curar a Prefeitura para rene-
gociar a dívida, de segunda a 
sexta-feira, de 8h as 10h e de 
13h as 16h.
O prazo termina dia 20 de ja-

Atendimento: segunda a sexta
Hora: 8h as 10h - 13h as 16h

Prazo: 20 de junho

Número de
Parcelas

Multa de
Mora

Juros de
Mora

a) Única 100% 100%

b) Em até 6

c) Em até 12 

100% 70%

100% 40%

neiro. Conforme estabelece a 
lei, a primeira parcela, consi-
derada como entrada, vence 
no dia posterior a do pedido 
de negociação. As demais, no 
mesmo dia dos meses sub-
seqüentes, com exceção, se 
ocorrerem em sábados, domin-
gos e feriados, cujo pagamen-
to deverá ser feito no primeiro 
dia útil posterior.
Outros quesitos e informações 
podem ser consultados no site 
www.pmjm.mg.gov.br.

Anistia para dívida ativa de até R$150
Os contribuintes que estiverem inscritos na dívida ativa da Pre-
feitura de João Monlevade há mais de quatro anos com débi-
to de até R$150 não serão cobrados. De acordo com a lei nº 
1976, de 19 de dezembro de 2011, o perdão da dívida está 
sendo concedido porque o processo judicial custa mais caro 
para a Prefeitura que o valor devido pelo contribuinte.
Para os contribuintes que encerraram as atividades comerciais 
até o ano de 2005, o benefício será concedido através de com-
provação junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Com isso, a 
Prefeitura já adota medidas administrativas para excluir dos ca-
dastros, os arquivos ou registros dos contribuintes que serão anis-
tiados. Outras informações na Secretaria Municipal de Fazenda.Benefício será concedido durante o ano de 2012

Conforme Acordo Coletivo de 
2011 com o Sintramon, a Pre-
feitura de João Monlevade vai 
conceder abono salarial de 
R$200 para os servidores que 
será depositado junto com o pa-
gamento do mês de janeiro. O 

A Câmara Municipal devolveu 
R$300 mil à Prefeitura de Mon-
levade referente ao exercício 
do ano de 2011. O repasse foi 
feito pelo Legislativo dia 28 de 
dezembro. A devolução dos re-
cursos está prevista na legisla-

Servidores receberão
abono salarial

anúncio foi feito no último dia 6.
O abono para todos os fun-
cionários, incluído os profes-
sores já estava previsto para 
ser feito, caso a receita líquida 
corrente do município ultrapas-
sasse R$128 milhões.

Câmara devolve R$300 
mil para o Executivo

ção quando a Câmara não utili-
za em sua totalidade o dinheiro 
repassado pela Prefeitura para 
o funcionamento do Legislativo.  
Os recursos serão utilizados 
pela Administração na realiza-
ção de obras para a cidade.
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Relação das 18 ruas - 2ª etapa
 1.     Rua Turmalina, bairro N.Sra. da Conceição

 2.     Rua Miguel Arcanjo, bairro N.Sra. da Conceição

 3.     Rua Augusto Nogueira, bairro N.Sra. da Conceição

 4.     Rua Salgado Filho, bairro N.Sra. da Conceição

 5.     Rua Monlevade, bairro Lucília

 6.     Rua Itabira, bairro Lucília

 7.     Rua Pedro Aleixo, bairro República

 8.     Rua Pedro Bicalho, bairro Carneirinhos

 9.     Rua Joana D’Arc, bairro Carneirinhos

10.    Rua José Faustino Taveira, bairro Boa Vista

11.    Rua das Flores, bairro São Benedito

12.     Avenida Gentil Bicalho, bairro JK

13.     Rua Virgílio Lima, bairro Lucília

14.     Rua Cristiano Guimarães, bairro José de Alencar

15.     Rua Joaquim Drumond, bairro José de Alencar

16.     Rua Colômbia, bairro Cruzeiro Celeste

17.    Rua Noruega, bairro Cruzeiro Celeste

18.     Rua Dr. Márcio Pessoa, bairro Novo Horizonte

A Prefeitura solicitou mais uma 
vez ao Governo Estadual o re-
passe de R$2.899.721,90 mi-
lhões referente ao convênio 
730/2010 assinado com a Se-
cretaria de Estado de Transporte 

Prefeitura amplia o asfaltamento 
para 59 ruas em João Monlevade

A Prefeitura anunciou que vai 
ampliar as obras de asfalta-
mento, contemplando mais 18 
ruas (veja na página ao lado). 
Com isso, o número de 41 
pontos, incluindo ruas e ave-
nidas, sobe para 59. A obra 
foi licitada em R$5,5 milhões, 
mas na época a empresa ven-
cedora apresentou como pro-
posta de trabalho o valor de 
R$4.642.766,93.
Subtraído os dois valores, so-
brou um residual de R$857 mil. 
É este valor que a Prefeitura 
está utilizando para ampliar as 

obras de asfaltamento, dentro 
das exigências da lei que per-
mite aditivo de até 25%. E so-
bre este residual, o prefeito de-
terminou o acréscimo de cerca 
de R$300 mil do caixa da Admi-
nistração Municipal para bene-
ficiar ainda mais a população.
O asfalto melhora as condi-
ções de tráfego, reduz o im-
pacto dos veículos pesados 
sobre os imóveis e oferece no-
vas direções no trânsito, am-
pliando o projeto Linha Azul, 
para desafogar o tráfego no 
centro comercial da cidade.

*    Obras concluídas até o dia 6 de janeiro.
O asfaltamento é realizado priorizando a proximidade entre as vias.

*    *    
*    *    

*    

*    

Município cobra do Estado 
repasse de R$2,8 milhões

Asfaltamento na rua Miguel Arcanjo facilitará acesso ao Linha Azul

e Obras Públicas (Setop), no dia 
25 de junho de 2010, para exe-
cução de asfaltamento. Até o dia 
6 de janeiro, o município não ha-
via recebido qualquer manifesta-
ção do Estado.

A exemplo da avenida Cândido 
Dias, no bairro Loanda, e da 
rua Vereador Alvoni de Castro, 
no José de Alencar, o novo as-
faltamento executado pela Pre-
feitura livrou a comunidade dos 
problemas dos buracos que 
surgem nas épocas de chuvas.
O pedido de revitalização era 
uma necessidade da popula-
ção que há mais de 20 anos 
aguardava a realização das 
obras.
Como o asfaltamento é feito 

Asfaltamento novo gera
economia no tapa-buracos

em diversas regiões da cidade, 
contemplando 59 pontos, entre 
ruas e avenidas, o serviço de 
operações tapa-buracos dei-
xa de ser feito em muitas vias, 
gerando economia e maior agi-
lidade em outras localidades 
com a estiagem das chuvas. 
Além da obra em andamento, 
orçada em R$5,5 milhões, a 
Prefeitura aguarda a liberação 
junto a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) de outros R$5 
milhões para asfaltamento.

Asfalto chega a rua de Maria, Geraldo 
e Silvana na região do Novo Cruzeiro

As obras de asfaltamento exe-
cutadas pela Prefeitura de 
Monlevade continuam avan-
çando, beneficiando todas as 
regiões da cidade. Os investi-
mentos somam R$5,5 milhões.
Na região do Novo Cruzeiro 
foram contempladas as ruas 
Berlim, Marquês de Caxias, 
Sagitário, Capricórnio, Mar-
quês de Tamandaré, Marquês 
de Nissan e Marquês de São 
Vicente.
A aposentada Maria Leide da 
Silva, 75, moradora da rua Sagi-
tário, disse que o asfalto foi uma 
bênção de Deus. “Já cai nessas 
pedras e quebrei o meu joelho. 
Essa obra é uma maravilha. O 
que eu sofri para recuperar não 
foi brincadeira. A Prefeitura está 
de parabéns”, disse ela.
O morador da rua Marquês de 
Caxias, o comerciante Geraldo 
Magela Pereira, 46, falou que 
agora não terá mais problema 

com os ônibus que trepidavam 
a casa. “Este asfalto eu já pe-
dia há mais de oito anos. Estou 
feliz demais da conta”, relatou.

Quem também elogiou a obra 
foi a dona de casa, Silvana 
Aparecida Silva, 36, que resi-
de na Marquês de Tamandaré. 

“Este asfalto valorizou muito o 
nosso bairro. Não tenho o que 
reclamar. Só tenho que agrade-
cer a Prefeitura”, elogiou.

Maria Leide da Silva, 75, parabenizou a Prefeitura pelas obras de asfaltamento

Relação das 41 ruas e avenidas - 1ª etapa

 1.  Realeza - Novo Horizonte
 2.  Cândido Dias - Loanda 
 3.  Amazonas - Santa Cruz
 4.  Vitória - Lourdes
 
 5.  Hildebrando Santana - Rosário
 6.  Virgílio Lima - Rosário
 
 7.  Luiz Prandini - Lucília
 8.  Padre Pinto - Lucília
 9.  Lúcio Bittencourt - Lucília
10. Timóteo - Lucília
11.  José Loureiro – Lucília
12.  Hamacek - Lucília
13.  Eduardo Dias - Loanda
14.  Uberaba - Nossa Sra. da Conceição
15.  Vereador Alvoni de Castro - José de Alencar

16.  Louis Ensch - Alvorada
17.  Francisco Teles - Carneirinhos
18.  Fernão Dias - Carneirinhos
19.  Florianópolis – Carneirinhos
20.  Lucindo Caldeira – Carneirinhos
21.  Berlim - Novo Cruzeiro
22.  Capricórnio – Novo Cruzeiro
23.  Marquês de Tamandaré - Novo Cruzeiro
24.  Marquês de Nissan - Novo Cruzeiro
25.  Marquês de Caxias- Novo Cruzeiro
26.  Sagitário  - Estrela D’Alva
27.  Getúlio Vargas – Industrial
28.  Paracatu - Nossa Sra. da Conceição
29.  Kennedy - Nossa Sra. da Conceição
30.  Marquês de São Vicente - N. Cruzeiro

31. Barra Mansa - Vale do Sol/Rosário
32.  Rua Efigênia F. Moreira - Vale do Sol
33.  Rua Brasília - Baú e Laranjeiras
34.  Rua Piracicaba - Centro Industrial
35.  Passarela Sete - Nova Esperança
36.  Passarela B - Nova Esperança
37.  Rua 11 - Vila Tanque
38 - Marques de Maricá – Novo Cruzeiro
39 - Carlos Caldeira – Nova Monlevade
40 - Vereador Benedito Marcelino - N. Monlevade
41 - Domingues Silvério – Nova Monlevade

*    

*    *    *    *    *    
*    *    *    

*    Obras que serão concluídas pela Prefeitura. O asfaltamento 
é realizado priorizando a proximidade entre as vias.

*    
Lista atualizada pela Secretaria Municipal de Obras no dia 
6 de janeiro de 2012. 
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Centro Esportivo Henri Meyers em fase de conclusão
O Centro Esportivo Hen-
ri Meyers, no bairro Estrela 
D’Alva, está em fase de conclu-
são. As obras seguem em ritmo 
acelerado alcançando pratica-
mente 95% da planta. No ves-
tiário, na quadra de basquete e 
vôlei e no centro de artes mar-
ciais faltam apenas iluminação 
e pintura. A pista de atletismo 
está em fase de acabamento.
O empreendimento é erguido 

no atual Campo do Dallas, ce-
dido pela Prefeitura, localiza-
do na rua Sagitário, no bairro 
Estrela D’Alva. A obra é uma 
homenagem dos engenheiros 
Marc André Meyers e Pedro 
Paulo Meyers ao pai (Henri 
Meyers), que morreu em 1984 
após décadas de dedicação a 
Usina de Monlevade e ao de-
senvolvimento do município. O 
investimento é de R$500 mil.

Obras do Centro Esportivo estão em fase de conclusão

Prefeitura oferece 100 vagas 
para Transporte Universitário

A Prefeitura oferece 100 vagas 
para o transporte gratuito aos 
universitários de Monlevade 
que irão estudar nas cidades de 
Itabira, Coronel Fabriciano, Ti-
móteo e Ipatinga.  As inscrições 
para o Transporte Social Uni-
versitário começaram dia 9 de 
janeiro e terminam na mesma 
semana, dia 13. Os interessa-

dos devem se inscrever na Se-
cretaria de Educação, próxima 
a praça Sete de Setembro, em 
Carneirinhos, das  7h às 10h30 
e das 13h às 16h. O edital com-
pleto está disponível no site da 
Prefeitura (www.pmjm.mg.gov.
br) e afixado na portaria da Se-
cretaria de Educação. Informa-
ções pelo telefone 3852-4313.

Casa de Cultura abre inscrições
para alunos e professores

A Fundação Casa de Cultura abriu dia 5 de janeiro,  as ins-
crições para a contratação de professores para os cursos 
de violão, bateria, piano, canto, dança de salão, pinturas em 
tela e tecido. O prazo termina dia 13 de janeiro, na sede da 
Casa de Cultura, na rua Timóteo, 172, bairro Lucília. O aten-
dimento será de segunda a sexta, de 8 às 18h.
Já os candidatos interessados em estudar na Casa de Cultura 
devem  comparecer à Fundação, a partir de 1º de fevereiro, 
munidos com cópias de identidade ou certidão de nascimento 
e comprovante de endereço, entre 8h e 16h. Os cursos são 
gratuitos e as vagas serão preenchidas por ordem de inscri-
ção. Os alunos de 2011 que queiram continuar estudando, 
obrigatoriamente devem fazer a inscrição, pois a vaga não é 
garantida para o ano seguinte.

Pré-vestibular gratuito
O Campus João Monlevade da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop) vai oferecer em 
2012 pré-vestibular intensivo e 
gratuito. As inscrições começam 
dia 16 e se estendem até 31 de 
janeiro, entre 13h30 e 17h30, no 
Núcleo de Assuntos Comunitá-
rios e Estudantis (Nace). O setor 
funciona no Bloco C, 1º andar, 
na sala 104 da Ufop, na rua 36, 
bairro Loanda.

O curso oferecerá as discipli-
nas de Matemática, Química, 
Física, e atualidades e dispo-
nibilizará 35 vagas para alunos 
que já concluíram ou estão cur-
sando o 3º ano do Ensino Mé-
dio. As aulas começam dia 12 
de março.
Outras informações estão dis-
poníveis no site www.icea.
ufop.br ou pelo telefone 3852-
8709 (ramal 39).

Vestibular para Geografia,
Pedagogia e Matemática

Os cursos de graduação da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop), ofertados na mo-
dalidade a distância, por meio 
do sistema Universidade Aber-
ta do Brasil (UAB) João Monle-
vade, recebem inscrições entre 

16 e 30 de janeiro.
Os interessados em participar 
do vestibular para os cursos 
de licenciatura em Pedagogia, 
Matemática e Geografia po-
dem se inscrever somente pela  
página www.vestibular.ufop.br.


