
João Monlevade, 13 a 19 de fevereiro de 2012

Ponto facultativo
A Prefeitura de João Monlevade terá ponto facultativo durante o feriado de Carnaval, entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Na 

segunda e na quarta-feira de Cinzas, é ponto facultativo. Na terça é feriado, e o expediente volta ao normal na quinta-feira, 

dia 23. Os serviços essenciais, como aqueles que são prestados pelo Departamento de Águas e Esgotos (DAE), Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos e Pronto Atendimento Municipal funcionarão em regime de plantão.

Prefeitura assume pagamento de 
plantonistas do Hospital Margarida
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Estação de Água ganha 
reformas de R$170 mil

Transporte Universitário 
gratuito chega à 3ª edição
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Estrela Dalva
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A Prefeitura de Monlevade está revitalizando e crian-
do nova sinalização horizontal. O centro já ganhou 
novo visual e, em breve, as 59 ruas e avenidas as-
faltadas recentemente também receberão melhorias.
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Estação de água ganha R$170 mil em reformas
A Estação de Tratamento de 
Água (ETA), nas Pacas, está 
passando por reforma. Realiza-
da pela Prefeitura de Monleva-
de, por meio do Departamento 
de Águas e Esgotos (DAE), a 
obra está orçada em R$170 
mil. São construídos banhei-
ros, novo auditório, refeitório e 
cobertura para os tanques de 
tratamento de água.
A Administração Municipal ain-
da está trocando toda a parte 
elétrica, hidráulica e instalando 
câmeras de segurança. A últi-
ma reforma ocorreu na ETA há 
20 anos. As obras garantem 
maior comodidade aos funcio-
nários e melhor atendimento a 
quem visita o local. Prefeitura melhora condições de trabalho para servidores e proporciona maior comodidade para visitantes

Reparos na rede de esgoto
A Prefeitura de Monlevade, através do DAE, está reparan-
do estragos na rede de esgoto.  Na última semana manu-
tenções foram feitas na rua José Cândido Ferreira, no bair-
ro Loanda, na Vicente Domingues de Souza, bairro José 
de Alencar, e na avenida Getúlio Vargas, na região central 
de Monlevade.

Sinal da Record Minas
Agora os monlevandeses passam a ter mais uma opção da pro-
gramação de emissora de televisão que é o sinal da Record Mi-
nas, através do canal 47. Entre as atrações estão o jornalístico 
“MG no Ar” e o programa de humor da dupla “Caju e Totonho”.

Pedras são retiradas de 
encosta no Santa Cruz

Com as fortes chuvas que atin-
giram a cidade no final de de-
zembro e início de janeiro, pe-
dras que ficavam no alto de um 
barranco no bairro Santa Cruz 
(divisa com Bela Vista de Mi-
nas) desceram para o asfalto.  

Algumas já haviam sido retira-
das, mas outras maiores que 
ameaçavam rolar sobre a pista 
foram retiradas por máquinas 
da ArcelorMittal e das prefeitu-
ras de Monlevade e Bela Vista 
de Minas.

Prefeitura elimina risco de acidentes no Santa Cruz

Limpeza nos bairros
Durante toda semana, equipes do Programa “Pas-
sando a Limpo” realizaram serviços de capina 
nos bairros Santa Cruz, Sion, Lourdes e Loanda.

A Prefeitura de João Monleva-
de vai arcar com o pagamento 
dos médicos plantonistas do 
Hospital Margarida. Agora o 
pagamento será efetuado dire-
tamente à Associação Médica 
de João Monlevade (AMJM). 
Com essa ação, o Executivo 
dá um passo decisivo no senti-
do de acabar com o atraso nas 
remunerações e a consequen-
te falta de profissionais para 
atendimento à população no 
hospital, já que a reclamação 

dos médicos é que a direção 
do Hospital Margarida, apesar 
de receber recursos do muni-
cípio, estaria atrasando cons-
tantemente a remuneração 
dos plantões. Os profissionais 
irão reunir-se em assembleia 
visando aprovar o recebimento 
da remuneração dos plantões 
via Associação. Tão logo haja a 
decisão dos médicos, será as-
sinado convênio entre a Prefei-
tura e os médicos com aval do 
Hospital Margarida. A Secreta-

ria de Saúde anunciou que a 
remuneração vai subir dos atu-
ais R$450,00 para R$604,00 

Município vai arcar com pagamento 
de plantonistas do Hospital Margarida 

por 12 horas de trabalho nos 
plantões, assim como é no 
Pronto Atendimento Municipal.

Repasse de R$260 mil
A Prefeitura mantém seu com-
promisso de investir na Saúde 
e continua o repasse dos re-
cursos que garantem a sobre-
vivência do Hospital Marga-
rida. No dia 30 de janeiro, o 
Governo Municipal repassou 

R$260 mil à entidade hospita-
lar. O convênio firmado garan-
te que os repasses mensais 
devem ocorrer de acordo com 
a disponibilidade financeira do 
município e isto tem ocorrido 
mês a mês.

Já foram sinalizadas as ruas Ricardo Leite, Ayres Quaresma, Hidelbran-
do Santana e trechos da avenida Getúlio Vargas (Centro e Belmonte).  

Prefeitura renova sinalização do trânsito
A Prefeitura de Monlevade, por 
meio do Settran, tem renova-
do a sinalização asfáltica das 
vias públicas desde o início do 
ano. Os trabalhos estão sendo 
realizados à noite devido ao 
menor número de veículos que 
transitam no centro da cidade. 
Com a aquisição da máquina 
de sinalização viária, os traba-
lhos que antes eram realizados 
manualmente, hoje podem ser 
feitos em poucas horas e com 
maior qualidade.

Mais segurança para pedestres e motoristas com renovação da sinalização

Informativo da Prefeitura de João Monlevade - Rua Geraldo Miranda, 337, Carneirinhos, CEP 35930-027 - João Monlevade / Minas Gerais - acomjmmg@gmail.com - www.pmjm.
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Meyers elogiam Prefeitura pela parceria para o Centro Esportivo

Programação contou com provas de atletismoBola Cheia e Fazendo Acontecer abriram a festa Corporação Musical São Luiz M. de Montfort abrilhantou a festa Grupos de Congado desfilaram na solenidade Irmãos Meyers homenagearam o pai ao investir na cidade

Representando os irmãos Jacques, Pedro e Carlos que es-
tavam na solenidade de inauguração do Centro Esportivo 
Dr. Henri Meyers, dia 5 de fevereiro, Marc Meyers afirmou 
que estava se sentindo realizado, já que seu pai sempre 
foi um defensor da cidade e do esporte. “Desde o primeiro 
contato com a Prefeitura fomos bem recebidos e de ime-
diato a equipe da Administração ficou à nossa disposição”, 
destacou Marc ao falar da atual gestão da cidade. 
O Centro Esportivo foi inaugurado em uma solenidade que 
mesclou diversas atividades culturais e esportivas no bair-
ro Estrela Dalva, onde funcionava o campo do Dallas. Na 
administração passada, os Meyers já haviam procurado o 
Executivo para a parceria, mas foi só no atual Governo Mu-
nicipal que os irmãos conseguiram tirar o projeto do papel.

O Centro Esportivo possui pista de atletismo, quadra de bas-
quete e vôlei, centro de artes marciais e vestiário. O inves-
timento dos Meyers foi de R$500 mil. Já a Prefeitura apli-
cará na cidade R$271 mil, através do programa de Esporte 
e Lazer da Cidade (Pelc), em parceria com o Ministério dos 
Esportes. Parte deste valor atenderá o Centro Esportivo com 
aulas de boxe, dama, handebol, vôlei, entre outras atividades.

Estrutura Quem foi Henri Meyers
O engenheiro metalúrgico luxemburguês, Henri Meyers, 
nasceu em 1912 e formou-se na Universidade Aachen, 
na Alemanha. Chegou em Monlevade em 1936  e 18 
anos depois tornou-se gerente da Usina, cargo que ocu-
pou até 1956. Até o ano de 1962, Henri foi diretor in-
dustrial da então Belgo-Mineira. Ele morreu em 1985. O 
Centro Esportivo é uma homenagem dos filhos ao pai.

Wender Rocha, 25, aprovou a obra 
e disse que o esporte é o melhor 
caminho para combater a violência.

Wemerson César, 32, afirmou 
que o Centro Esportivo foi a me-
lhor obra já construída na região.

Elceny Barcelos parabenizou a Prefei-
tura e os investidores. “Hoje o esporte 
é o caminho para uma saúde melhor”.

Walace de Assis, 21, disse que a 
obra valorizou o bairro. “Agora tere-
mos outras atividades esportivas”.
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Obras na cidade continuam avançando
As obras de asfaltamento da 
Prefeitura de Monlevade conti-
nuam avançando. A rua Pedro 
Bicalho, em Carneirinhos, Pe-
dro Aleixo, no bairro República, 
e a rua 28 de Junho, no bairro 
Vale do Sol, tiveram o asfalta-
mento concluído na semana 
passada. As obras beneficiam 
todas as regiões da cidade, 
contemplando 59 ruas e aveni-
das. O investimento é de R$5,5 
milhões.

“Essa rua era toda irregular, com muitas ondulações e muito 

movimentada. Teremos mais conforto quando passarmos de 

carro. É uma obra acertada da Prefeitura”.

Ana Beatriz Moreira, 28, dentista na rua Pedro Bicalho

“Aprovada a obra. Moro no Vale do Sol há mais de 20 anos 

e nunca teve um asfalto descente nessa rua”.

Willian Alves, 28, técnico em informática

“Só faltava este pedaço para concluir a nossa rua. Em 

2007, o asfalto foi desviado para outra rua e ficamos de 

fora. Estou feliz pelo compromisso da atual Administração.

Valter Vieira de Souza, 60, morador da rua Pedro Aleixo

Rua 28 de Julho, no Vale do Sol, agora conta com novo asfalto

Nivelamento de bueiros, sinalização e acessibilidade
Ruas e avenidas recentemen-
te asfaltadas pela Prefeitura 
de João Monlevade devem re-
ceber sinalização horizontal, 
nivelamento de bueiros e aces-
sibilidade a partir da próxima se-
mana. A maior parte do serviço 
de sinalização será executada 
pela Provia, de Belo Horizonte, 

que também cuidará do nive-
lamento. O Setor de Trânsito e 
Transportes (Settran) também 
vai atuar na sinalização. 
Já o rebaixamento de meios-fios 
será feito pela Engepav, empre-
sa responsável pelo asfaltamen-
to, que terceirizou o serviço de 
nivelamento e sinalização.

Vias que receberam asfalto serão sinalizadas nas próximas semanas

Prefeitura já asfaltou 18 km de ruas e avenidas
A Prefeitura de João Monle-
vade já asfaltou aproximada-
mente 18 km, contemplando 
todas as regiões da cidade. 
O levantamento é da Se-
cretaria de Obras. A primei-
ra etapa do recapeamento 

asfáltico beneficia 59 ruas 
e avenidas nas cinco regio-
nais, com destaque para os 
bairros Novo Cruzeiro, Santa 
Cruz, Loanda, Lucília, José 
de Alencar, Rosário, Vale do 
Sol, Alvorada, Centro Indus-

trial, Nossa Senhora da Con-
ceição, Estrela Dalva, Lour-
des e Vila Tanque.  
Faltam quatro ruas para re-
ceber o asfalto, que além 
de agilizar o tráfego de ve-
ículos, diminui a trepidação 

em imóveis e oferece opção 
para os motoristas que que-
rem evitar a passagem pela 
região central. O investi-
mento é de R$5,5 milhões e 
os serviços começaram em 
agosto de 2011.

Linha Azul é ampliada para desafogar centro comercial

Asfaltamento do bairro Loanda ao Lucília até o  
Lourdes sem ter que passar por Carneirinhos

A Linha Azul (Centro até a BR 
381) foi ampliada com as obras 
de asfaltamento. Um exemplo 
é a ligação entre os bairros 
Loanda e Lucília, com o asfal-
tamento da avenida Cândido 
Dias, rua Vereador Alvoni de 
Castro, no bairro José de Alen-
car, sentido ao bairro Lucília 
pela rua Itabira, rumo a Virgí-
lio Lima até a Timóteo e Vitória 
(Lourdes). 
Outro ponto de destaque é 
a rua Monlevade, no bair-
ro Lucília. Quem estiver na 
Wilson Alvarenga, pode con-
vergir à esquerda próximo a 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL) até a Getúlio Var-
gas e seguir para o bairro de 
Lourdes, passando pela rua 
Monlevade, acessando a Lú-
cio Bittencourt até a Vitória. 
Todos estes caminhos levam 
até a BR-381. Mais rapidez 
e qualidade nas vias para o 
tráfego de veículos, muitas 
delas já com nova ilumina-
ção pública da Prefeitura de 
Monlevade. Rua Vereador Alvoni de Castro, José de Alencar Rua Itabira acessa Loanda, Lourdes e J. Alencar

Rua Cristiano Guimarães, bairro José de Alencar Rua Monlevade liga Centro ao Lucília e Lourdes

Rua Timóteo facilita acesso do Lucília ao Lourdes
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Educadores recebem capacitação para ano letivo
Centenas de educadores da 
rede municipal e convidados 
das redes estadual e priva-
da participaram da palestra 
“Atitudes e habilidades para 
um mundo em mudanças”, no 
Centro Educacional (CEJM), 
dia 6 de fevereiro. A abertura 
foi feita pelo Coral ArcelorMittal 
Monlevade.
A temática foi ministrada pela 
psicóloga e pedagoga, Cla-
risse Leal Freitas, de Floria-
nópolis (SC), no Encontro de 
Formação para Abertura do 
Ano Letivo.  As aulas da rede 
municipal começaram no últi-
mo dia 7. Centenas de educadores participaram de palestra no Centro Educacional

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Prefeitura de Monlevade garan-
te o programa Transporte Social 
Universitário para 100 estudan-
tes matriculados nas cidades 
de Itabira e da região do Vale do 
Aço. O transporte começou dia 
6 de fevereiro e a primeira via-
gem partiu da sede da Prefeitu-
ra, após serem recepcionados 
pelos secretários municipais e 
pelo chefe do Executivo. 
Os universitários tiveram a opor-
tunidade de conhecer os investi-
mentos feitos pela Prefeitura na 
área educacional, desde a in-
fância ao ensino superior, sendo 
que este último não é obrigação  
legal do município. Um vídeo 
institucional também mostrou as 
obras que vem sendo realizadas 
pelo Governo.

“Não estou trabalhando e a minha família não tem condições de pagar um transpor-

te particular. Tudo está dando certo. Estudei demais para alcançar o primeiro lugar 

na faculdade. Para completar essa felicidade, consegui o benefício do ônibus”. 

Sheila Cordeiro Moreira, 22, estudante de Biomedicina – Vale do Aço

Primeira viagem do ano letivo partiu da sede do Executivo

Pelo terceiro ano, Prefeitura garante 
Transporte Social Universitário


