
João Monlevade, 6 a 12 de fevereiro de 2012

Prefeitura recupera R$4,1 milhões 
de IPTU devido por empresa

Assinada
ordem de

serviço do OP Página 6

Obras de asfaltamento a todo vapor
Diversas ruas e avenidas já foram contempladas com as 
obras de asfaltamento da Prefeitura de Monlevade, como é o 
caso da rua Faustino Taveira, no bairro Boa Vista.                                   
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Município fiscaliza e recebe 
dívida de R$4,1 milhões

A Prefeitura de Monlevade re-
cebeu R$4,1 milhões de Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) devido por uma 
empresa. Segundo o Setor 
de Fiscalização Tributário da 
Prefeitura não houve divulga-
ção do nome da empresa e 
do recebimento da diferença 
referente ao tributo porque a 
legislação proíbe (Lei Federal 
nº5.172/1966 - Lei Comple-
mentar Municipal nº 04/2010). 
Foram R$900 mil em 2011 e 
R$3,2 milhões referentes aos 
exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010, relativos a uma diferen-
ça na medição da área constru-
ída pertencente à empresa.
O setor abriu um Termo de Iní-
cio de Ação Fiscal em agosto 
de 2011 para apurar possíveis 
irregularidades quanto ao paga-
mento do imposto, e a empresa 

assinou termo de dívida ativa re-
ferente aos exercícios de 2007, 
2008, 2009 e 2010. A diferença 
apurada foi de R$4,1 milhões. 
Isso ocorreu porque a área cons-
truída pertencente à empresa é 
maior do que o estimado. 
A determinação do prefeito foi que 

Prefeitura entrega certificados do 
curso de qualificação do CAT/Sine
Alunas do curso de Compe-
tências Básicas para o Traba-
lho receberam das mãos do 
prefeito de João Monlevade o 
certificado da qualificação mi-
nistrada pelo Centro de Apoio 
ao Trabalhador (CAT/Sine). 
Durante 20 horas/aula foram 
oferecidas noções de Cidada-
nia, Empreendedorismo, Meio 

“Foi muito bom. Incentiva a gente para o traba-

lho e nos ensina a relacionar com os patrões”.

Maria Aparecida Xavier Santos, 51, Cruzeiro Celeste

“É um curso que nos dá noções de leis, direitos 

do consumidor, como tratar o patrão e como 

ser tratada. Eu recomendo”.

Cristiane Costa Alves, 26, Nova Monlevade 

CAT/Sine 
(31) 3852-1247 - 3852-1521
Rua Armando Batista, 167, bairro Rosário

Ambiente, Saúde e Segurança 
do Trabalho e Direitos do Con-
sumidor.
E a qualificação oferecida pela 
Prefeitura de Monlevade já 
rendeu resultados (veja abaixo 
os depoimentos). Além de mi-
nistrar os cursos, o CAT/Sine 
promove intermediação de em-
prego, entre outras atividades.

Cristiane (ao centro) e Maria Aparecida (de branco) já estão empregadas

Casa de Cultura no centro facilita acesso
e inscrições acabam em poucos dias

Com a mudança da sede da 
Fundação Casa de Cultura do 
bairro Areia Preta para o Lucí-
lia, na região central da cidade, 
no ano passado, a Prefeitura 
facilitou o acesso da popula-
ção aos cursos gratuitos ofere-
cidos pela entidade. 
Neste ano, dois dias foram su-
ficientes para que a Fundação 
preenchesse as vagas para 

os cursos de violão, piano, 
pintura em tela e em tecido e 
bateria. Com isso, formou-se 
uma lista de espera, caso al-
gum aluno desista. Até o dia 3 
de fevereiro restavam poucas 
vagas para canto e dança de 
salão. As inscrições ficaram 
abertas entre 1º e 6 de feverei-
ro. Neste último dia, as aulas 
foram iniciadas. Inscrições para a maioria dos cursos terminaram nos primeiros dias

os recursos sejam investidos em 
obras emergenciais para as áreas 
de saúde, educação e reparação 
dos danos causados pelas chuvas. 
Como estava em vigor o Pro-
grama de Recuperação Fiscal 
(Refis) da Prefeitura, a empre-
sa pode obter descontos. Se 

não fosse isto, os valores cor-
rigidos seriam superiores aos 
R$4,1 milhões. Todos os contri-
buintes do município puderam 
solicitar descontos, através do 
Refis, que chegaram até 100% 
sobre juros e multa, conforme 
a lei municipal 1977/2011.

Município conseguiu recuperar IPTU após fiscalização do Setor Tributário

Ônibus fará viagens diárias para transportar pacientes

Ônibus zero km fará viagens diárias
A Prefeitura entregou oficial-
mente à Secretaria Municipal 
de Saúde, no dia 3 de feverei-
ro, um ônibus zero km com 26 
lugares. O veículo fará o trans-
porte diário de pacientes que 
precisam de consultas médicas 
e exames de alta complexida-
de em outros municípios. Do-
ado pelo Sistema Estadual de 
Transporte em Saúde (Sets), o 
ônibus é equipado com ar con-
dicionado, poltronas reclináveis 
e sistema de áudio e vídeo.
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Embarque nos ônibus municipais 
pela porta da frente já está em vigor

A entrada dos passageiros dos ônibus mu-
nicipais agora é pela porta dianteira. De 
acordo com o Setor de Trânsito e Trans-
portes (Settran), desde o dia 31 de janeiro, 
as linhas 30, 40, 152, 154 e 155 têm nova 
forma de embarque. A modificação será 
realizada de maneira gradual e em médio 
prazo toda a frota será adaptada. 
O gerente geral da Enscon Viação, con-
cessionária do transporte público no muni-
cípio, Tarcísio de Carvalho, explicou que a 
mudança trará mais segurança aos passa-
geiros e operadores e que João Monlevade 
era uma das poucas cidades do país com 
embarque pela porta de trás dos coletivos.

“Além de mais segurança para os usuários, 

vai permitir maior controle do motorista na 

entrada do ônibus”.
Marlon da Silva Martins, 23, educador

“Os coletivos terão mais espaço”
Ângela dos Santos, 44, auxiliar de serviços

A entrada pela porta da frente vai evitar 

que as pessoas andem nos coletivos sem 

pagar pelo serviço. 
Maria de Lourdes Calixto, 54, doméstica

Em vigor 
linhas 30, 40, 152, 154 e 155

Entrada pela porta da frente valerá para

todos os itinerários de forma gradativa

Prefeitura e irmãos Meyers inauguram 
centro esportivo no bairro Estrela Dalva

A Prefeitura de João Monleva-
de, em parceria com a família 
Meyers, inaugurou no dia 5 de 
fevereiro, o Centro Esportivo Dr. 
Henri Meyers, no bairro Estrela 
Dalva. O evento contou com 
o festival do Programa Bola 
Cheia, apresentações culturais, 
homenagens póstumas ao Dr. 
Henri (ex-gerente da Belgo-Mi-
neira), benção ecumênica, pro-
vas esportivas, jogos de futebol 
e show de pagode com o grupo 
Primeiro Encontro. 
O local possui centro de artes 
marciais, vestiário e quadras de 
basquete e vôlei. O investimen-
to na obra, feito pelos irmãos 
Marc, Pedro, Jacques e Carlos, 
foi de R$500 mil.
Veja a cobertura completa da 
inauguração na próxima edição.

João Monlevade 
terá dois núcleos 
do Programa de 
Esporte e Lazer 

da Cidade
O município terá dois núcle-
os do Programa de Espor-
te e Lazer da Cidade (Pelc). 
Isso será possível devido à 
parceria entre a Prefeitura e 
o Ministério dos Esportes. O 
investimento é de R$271 mil. 
Os locais de funcionamento 
do programa são o Centro 
Esportivo Dr. Henri Meyers, 
no bairro Estrela Dalva, e o 
estádio Louis Ensch. 
A iniciativa consiste em demo-
cratizar as práticas de esporte 
e lazer a todas as faixas etá-
rias. A princípio 1.200 crian-
ças, jovens e adultos serão 
atendidos com aulas de boxe, 
dama, handebol, vôlei, pintura 
em tela e em tecido.

Crianças e jovens atendidos pela Prefeitura serão 

beneficiados com novos equipamentos esportivos
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Prefeitura assina ordem de serviço para 
obras do Orçamento Participativo 2011

A Prefeitura de Monlevade 
concluiu as licitações para a 
realização das obras do Or-
çamento Participativo 2011 
(OP). Na próxima semana, 
as empresas vencedoras dos 
lotes começam a executar os 
serviços em diversas regiões 
da cidade. As obras foram 
decididas através da partici-
pação popular, onde cada re-
presentante de regional pôde 
decidir quais as prioridades 
para os bairros.

Pavimentação Asfáltica 
Vencedora: Construtora Vale Verde 
Rua: Maceió no bairro Baú 
Rua: 40 no bairro Loanda

Serviço de rede elétrica e iluminação
Vencedora: Luz e Força 
Rua: Catiléia no bairro Promorar 
Rua: Principal na estrada de Pacas - Nova Cachoeirinha
Rua: Ilza de Freitas no bairro Nova Esperança
Rua: D no bairro Boa Vista
Rua: Caqui no bairro São João
Rua: Antônio José no bairro Serra do Egito
Rua: Ametista no bairro Jacuí
Rua: Conceição do Serro no bairro Laranjeiras
Rua: Capivari no bairro Loanda
Quadra Esportiva do bairro Satélite

Construção de muro de contenção e reforma
de escadas
Vencedora: Rocha e Rocha
Construção de escada e muro de contenção:  rua Ca-
xambu ao Centro Comunitário do bairro de Lourdes
Construção de escada entre as ruas Bandeirantes e 
São Domingos do Prata no bairro São João
Construção de escada: rua: Itabira e Rondônia no Lu-
cília
Construção de escada: liga os bairros Satélite e Lucília

80 aprovados em concurso público já tomaram posse
Desde dezembro de 2011 até 
o dia 1º de fevereiro, a Prefei-
tura convocou 80 aprovados 
no concurso público. Os novos 
servidores foram recepcionados 
pelos secretários municipais e 
pelo prefeito de Monlevade, dia 
1º de fevereiro, quando 25 fun-
cionários estiveram em reunião 
na Prefeitura. 
Ao todo, 207 vagas serão 
preenchidas e a expectativa 
é que até o início do mês de 
maio todos os aprovados se-
jam convocados pela Adminis-
tração. Dentre os servidores 
há pessoas das cidades de 
Ibirité, Araçuaí, Belo Horizon-
te, dentre outros municípios.

Com o tema “Promoção e In-
tegração da Sociedade” será 
realizado no dia 16 de feve-
reiro, das 13h às 17h30, o II 

Vinte e cinco pessoas tomaram posse no dia 1º de fevereiro

II Encontro com Conselheiros
Encontro com Conselheiros 
Municipais, Associações de 
bairros e Entidades. 
A reunião será promovida no 

salão de eventos do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgi-
cos de João Monlevade. O en-
contro deve reunir em média 

700 pessoas e tem como obje-
tivo destacar a importância da 
participação popular nos con-
selhos municipais.

Rua do Andrade ganhará revitalização asfáltica
Parceria entre a Prefeitura de 
Monlevade e a ArcelorMittal vai 
garantir a revitalização asfálti-
ca da rua do Andrade, no bair-
ro José Elói. Representantes 
da Administração Municipal e 

“O fluxo de ônibus e de caminhão é o dia inteiro nesta 

rua. Este asfalto é a realização de um sonho. A Prefeitura 

está de parabéns pela obra”.
Atalibas Germano de Siqueira, 62, Pedreiro

“Moro aqui no bairro há 20 anos. Este asfalto é a melhor 

obra que poderia estar sendo feita”.

José Alcântara, 66, vigilante

Asfalto chega na rua de Atalibas e José

da Usina de Monlevade se reu-
niram dia 30 de janeiro com, 
aproximadamente, 60 morado-
res no centro comunitário do 
bairro. 
No encontro, a ArcelorMittal se 

comprometeu a fornecer 250 
toneladas de asfalto-quente. 
Em contrapartida, servidores 
da Prefeitura vão executar o 
serviço. Os problemas com 
os buracos na rua começaram 

depois das fortes chuvas que 
atingiram a cidade em dezem-
bro e início de janeiro, além 
do intenso tráfego de veículos 
pesados da Mina do Andrade 
à Usina.

As obras de asfaltamento exe-
cutadas pela Prefeitura de Mon-
levade continuam avançando. 
No dia 1º de fevereiro, o serviço 
ocorreu na rua José Faustino 
Taveira, no bairro Boa Vista. O 
trabalho teve início próximo a 
ponte e se prolongou até o pon-
to final da linha de ônibus. 
A Prefeitura está contemplan-
do 59 ruas e avenidas com as-
faltamento. 
As obras melhoram as condi-
ções de tráfego, reduzem o 
impacto dos veículos pesados 
sobre os imóveis e oferecem 
novas direções no trânsito, 
através da Linha Azul. Rua José Faustino Taveira recebe camada asfáltica
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Prefeitura entrega prêmios do concurso 
fotográfico “Você no Natal da Gente”

A Prefeitura de João Mon-
levade entregou os prêmios 
aos vencedores do concurso 

Autor: Fabrício Assis
Fotografia “Natal com Amor”. 
Prêmio – viagem para Porto

Seguro (BA).
Apoio cultural: AgeuTour.

Autor: Cleiderson Aparecido
Fotografia “Soprando as Velinhas”

Prêmio – R$150,00.
Apoio cultural: Sonorização Cores e Nomes.

Autor: Marlus da Luz Silva
Fotografia “Presente de Criança”

Prêmio – aparelho celular E71.
Apoio cultural: MR Som

1º lugar 2º lugar 3º lugar

Luis Eduardo Martins Guerra
Fotografia “Os anjos de minha vida”

Prêmio – fotografia autoral ampliada e emoldurada. 
Apoio cultural: Fundação Casa de Cultura

4º lugar

fotográfico “Você no Natal da 
Gente”, em alusão aos enfei-
tes do projeto Natal da Gen-

te, que em 2011 chegou à sua 
3ª edição. A entrega da pre-
miação ocorreu na sede da 

Fundação Casa de Cultura, 
no bairro Lucília, no dia 1º de 
fevereiro.

O Pré-folia já movimenta João Monlevade. 
O desfile carnavalesco vai contar com a 
participação de sete blocos que vão dispu-
tar o prêmio de R$2,4mil, que será dividido 
entre os primeiros colocados. O Pré-folia 
será realizado nos dias 11 (21h) e 12 (14h 
as 23h) de fevereiro, na praça do Povo. 

Folia Arco Íris (Grupo da Terceira Idade)
Me puxa que eu te pego, me larga que eu te solto (Secretaria do Trabalho Social) 
No 60 tô que tô (Grupo da Terceira Idade)
Tambores do Morro (Cruzeiro Celeste)
Universitário (faculdades de Monlevade)
Upa, nesse bloco eu vou (Secretaria de Saúde)
Vai quem quer (Bairro Belmonte)

Sete blocos disputam R$2,4 mil no Pré-folia

Luis Guerra, Fabrício Assis, Mirlane Silva (representando o irmão Marlus) e Cleiderson Aparecido


