
João Monlevade, 25 a 30 de junho de 2012

Monlevade é capital do esporte em Minas
Cidade recebe cerca de 2.500 atletas esta semana 
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Jornal Mãos à Obra terá 
circulação suspensa

O Jornal Mãos à Obra terá produção e circu-
lação suspensas devido ao período de cam-
panha eleitoral, que começa no dia 7 de ju-
lho. Foram 67 edições semanais (a primeira 
em fevereiro de 2011), divulgando informa-
ções úteis e prestação de serviços à comuni-
dade monlevadense e destacando projetos, 
eventos e realizações da Prefeitura, secreta-
rias, autarquias e fundações. Antes do Mãos 
à Obra, a Assessoria de Comunicação da 
gestão atual produziu o “Jornal da Gente”, 
de circulação mensal. O Mãos à Obra, entre-
gue em todas as regiões da cidade de forma 
gratuita, foi um marco na Administração Mu-
nicipal e sempre se baseou no trabalho jorna-
lístico ético e objetivo, com a preocupação de 
levar o máximo de informações ao cidadão.

Usuários aprovam
estacionamento de motos
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Cidade Nova: mais uma 
rua recebe calçamento
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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.

LINHA 156 - RODOVIÁRIA / DIVISA

SETTRAN
3851-4430

ENSCON
3851-2979

OUVIDORIA
MUNICIPAL

3851-6122
(ramais 260/230)

Partidas dos Jogos Escolares 
serão realizadas até dia 30

João Monlevade sedia mais 
uma etapa regional dos Jo-
gos Escolares de Minas Ge-
rais (Jemg) com partidas que 
serão realizadas até sábado, 
30. Segundo dados da Secre-
taria Municipal de Esportes 
e Lazer, aproximadamente 
2.500 estudantes de 61 cida-
des mineiras disputam parti-
das de handebol, futsal, vôlei, 
xadrez, basquete e atletismo. 
As modalidades estão dividi-
das entre alunos de 12 e 14 
anos (Módulo 1) e de 15 a 17 
anos (Módulo II). Os classifi-
cados em Monlevade seguem 
para etapa estadual. 
As partidas acontecem em di-
ferentes horários nas quadras 
do Centro Educacional, Co-
légio Kennedy, Real Esporte 
Clube, Embaúbas, Centec, So-
cial, Ginásio do Sesi, 
Participam dos Jogos as es-
colas monlevadenses Centro 
Educacional, Escola Estadual 
Luis Prisco de Braga, Escola 

Municipal Governador Israel 
Pinheiro (Emip), Escola Muni-
cipal Cônego Higino de Frei-
tas, Escola Estadual Alberto 
Pereira Lima, Escola Munici-
pal Germin Loureiro, Centro 
Tecnológico Dr. Joseph Hein/
Rede Doctum e  Colégio e Fa-

Através do Plano Municipal 
de Gestão da Energia Elé-
trica (Plamge) a Prefeitura 
tem adotado medidas admi-
nistrativas e eficazes para 
reduzir, organizar, gerenciar 
e planejar o consumo de 

Equipamento leva Prefeitura a economizar 
R$ 1.300 com energia no PA

culdades Kennedy. 
A abertura oficial dos Jogos 
Escolares será no dia 26, no 
estádio Louis Ensch à partir 
das 19h e contará com a pre-
sença de autoridades, alunos, 
professores e equipes da Se-
cretaria Estadual de Esporte e 

Superintendência Regional de 
Ensino (24ª SRE- Nova Era). 
O evento é um dos maiores 
programas de esporte de Mi-
nas Gerais e que movimenta 
a cidade em termos econômi-
cos, culturais, escolares, so-
ciais e turísticos.

Monlevade deve receber aproximadamente 2.500 atletas de 61 cidades

energia elétrica em suas re-
partições públicas. Uma des-
tas medidas foi a instalação 
no Pronto Atendimento (PA) 
de um equipamento chamado 
banco capacitor, que corrige 
o fator de potência reativa 

desperdiçada na rede elétrica 
após a medição da Cemig.  
Segundo o engenheiro ele-
tricista da Secretaria Muni-
cipal de Obras, George Do-
mingues, o equipamento não 
compromete em nada o for-

necimento de energia elé-
trica para o PA e trará uma 
economia de aproximada-
mente R$1.300 por mês na 
conta paga pela Prefeitura. 
Foram investidos R$14.522 
nesse equipamento. 



Página 5Página 4

Na última semana o programa Passando a Limpo – sob su-
pervisão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – che-
gou aos bairros Loanda e Nova Esperança (foto). As equipes 
do programa realizam varrição, capina e pintura de meio-fio.

A rua Gaivota, no bairro Cida-
de Nova, está recebendo cal-
çamento. O serviço é executa-
do pela Construtora Esperança 
e faz parte do pacote de 70 
obras em comemoração aos 
48 anos de emancipação políti-
co-administrativa do município, 
comemorado em maio. Outras 
ruas beneficiadas recentemen-
te com calçamento no bairro 
Cidade Nova foram Bem Te 
Vi, Beija – Flor e Zezinho de 
Abreu. Os recursos para as 
melhorias vieram de emendas 
parlamentares e do Orçamen-
to Participativo 2011, em que a 
população apontou quais eram 
as prioridades do bairro.

A Prefeitura está construindo 
rede de captação pluvial na 
rua Hércules, no bairro Estrela 
Dalva. A obra, que faz parte do 
Orçamento Participativo 2011, 
é executada pela SR Comércio 

Estacionamento para motos na avenida
Getúlio Vargas tem aprovação dos usuários

A Prefeitura de João Monleva-
de e moradores da rua Barão 
de Cocais, no bairro Nova Es-
perança, realizaram blitz edu-
cativa no dia 22. O objetivo foi 
de conscientizar os motoristas.
Folhetos produzidos pela Pre-
feitura sobre os limites de ve-
locidade, e principalmente, o 

A demarcação de estaciona-
mento para motocicletas na 
avenida Getúlio Vargas, em 
Carneirinhos  está recebendo 
aprovação dos motociclistas. 
O jornal Mãos à Obra entre-
vistou alguns deles e a opinião 
comum foi que a Prefeitura 
acertou com essa iniciativa. 
De acordo com o Setor de 

Trânsito e Transportes (Settran) 
foram demarcadas 130 vagas, 
que vão das proximidades do 
Supermercado Bretas à praça 
do antigo Cinema. O desrespei-
to à sinalização é considerado 
infração leve, conforme prevê o 
inciso 17º, do artigo 181, do Có-
digo de Trânsito Brasileiro, e é 
passível de notificação e multa.

“Tem hora que a gente deixa a moto en-
tre dois carros. Com o novo estaciona-
mento a avenida fica mais organizada”.

“Isso foi a melhor coisa que pode-
ria ter feito. Ficou mais organizado 
e agora temos nosso próprio lugar”.

“A gente pedia isso há anos e nin-
guém fazia. A Prefeitura de Monleva-
de está de parabéns pela iniciativa”.

“Tenho moto e carro e foi ótimo esse es-
tacionamento exclusivo. Muitas vezes 
a moto tira o espaço de dois carros”.

Marcos G. Lima, 28, professor Welisson Ferreira, 22, mototaxista

José A. Fernandes, 42, mototaxista Olien Pontes Coelho, 44, mototaxista

Settran demarcou 130 vagas para motocicletas

Prefeitura e comunidade realizam blitz 
educativa na rua Barão de Cocais

estreitamento na via, que faz 
parte da Linha Azul, foram en-
tregues a todos que circularam 
pelo local. A ação ocorreu de-
pois de reunião do Executivo 
com os moradores da região. A 
blitz teve o auxílio dos agentes 
do Setor de Trânsito e Trans-
portes (Settran).

Moradora entrega panfleto para motociclista durante blitz

Calçamento chega à rua Gaivota, no Cidade Nova

Obra faz parte do Orçamento Participativo 2011

Rua Hércules, no Estrela Dalva, recebe rede pluvial

e Construtora Ltda. O valor do 
contrato entre a Prefeitura e a 
empresa é de R$43.635,27. Os 
serviços começaram no mês 
de março e devem ser concluí-
dos em agosto.

Serviço deve terminar em agosto

Passando a limpo nos bairros 
Loanda e Nova Esperança
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Vereadores mirins entregam 
projetos à Prefeitura

Integrantes do projeto Câmara 
Mirim, desenvolvido pelo Legis-
lativo Municipal, estiveram na 
Prefeitura no dia 18 para apre-
sentar os projetos de lei ela-

borados por eles. As matérias 
serão analisadas pela Procura-
doria Jurídica e posteriormente 
serão enviados à Câmara para 
apreciação dos vereadores. 

Confira os projetos apresentados:
PROJETO DE LEI Nº 01/2012
Dispõe sobre as medidas administrativas de controle do 
peso máximo tolerável para material escolar transportado 
diariamente por alunos de Educação Infantil, Ensino Fun-
damental e Médio, da rede escolar pública e privada do 
município de João Monlevade e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 02/2012
Institui o Dia Municipal de Proteção e de Estímulo à Adoção 
de Animais Domésticos e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 03/2012
Dispõe sobre a criação de programas visando participação 
regular de professores, alunos da rede pública e particular 
e a comunidade na conservação do patrimônio público e dá 
outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 04/2012
Dispõe sobre a preferência dos pedestres nas faixas de-
limitadas para travessia das vias públicas bem como nos 
locais destituídos de passeios e dá outras providências.

Proposições dos alunos serão avaliadas por advogados da Prefeitura

A Prefeitura de João Monleva-
de, a Colônia Terapêutica Bom 
Samaritano e o grupo de apoio 
Amor-Exigente realizam neste  
sábado, 30, às 9h, mais uma 
edição da Caminhada Anti-
-Drogas. O trajeto vai da por-
taria da Câmara Municipal, no 
bairro JK, à praça do Povo
O evento será em comemo-
ração ao Dia Internacional de 
Combate ao Uso e Abuso de 
Drogas, lembrado em 26 de ju-

Prefeitura e entidades fazem caminhada 
antidrogas no próximo sábado

nho, e tem como objetivo cons-
cientizar a sociedade sobre os 
danos causados pelo consumo 
de entorpecentes. 
O 45º grupo de Escoteiros, a 
União Municipal dos Estudan-
tes de João Monlevade (UMES 
– JM), polícias Militar e Civil e 
clubes de serviço também par-
ticipam da mobilização. Além da 
caminhada, os participantes vão 
distribuir panfletos com informa-
ções sobre o tema do evento. A caminhada irá da Câmara à praça do Povo

O Centro de Apoio ao Trabalhador do Sistema Nacional de 
Emprego (CAT / Sine) em João Monlevade tem novos telefo-
nes para atendimento à população. O órgão pode ser conta-
tado pelos números 9167 – 6538 e 9167 – 7288. O número 
3851- 1521 continua funcionando normalmente. O CAT/Sine, 
que fica na rua Armando Batista, nº167, no bairro Rosário, ofe-
rece vários serviços aos trabalhadores, como o requerimento 
do seguro-desemprego, expedição de carteira de trabalho, 
cursos e encaminhamento para entrevistas de emprego.

As provas do processo seletivo 
do curso técnico em Química 
da Escola Municipal Gover-
nador Israel Pinheiro (Emip), 
serão realizadas neste domin-
go, 1º, de 9h as 13h , nas de-
pendências da Universidade 
Federal de Ouro Preto (Ufop), 
localizada na rua 37, nº 115, 
bairro Vera Cruz. No dia da 
prova, os candidatos deverão 
apresentar carteira de identida-

Canil passa por ampliação

O Canil Municipal está passan-
do por ampliação. Novas sub-
divisões são construídas para 
dividir filhotes e cães que foram 
castrados de maneira recente, e 
assim, melhorar o bem-estar dos 
animais. Apesar da ampliação 
do espaço físico, a capacidade 
de abrigo não vai aumentar. 
Segundo a veterinária Alice Ale-
xandrina Souza Cunha, 25, as 
obras devem terminar nos pró-

ximos dias. O serviço é de res-
ponsabilidade da Prefeitura, que 
contou com a colaboração de 
voluntários e do grupo Copanhia 
do Bem.
Para diminuir o número de ani-
mais no Canil (atualmente são 
60) e estimular a posse respon-
sável, a Prefeitura e o grupo 
voluntário Cãopanhia do Bem 
realizaram Feira de Adoção no 
último sábado, 23. 

A veterinária Alice Cunha é a responsável técnica pelo Canil

Provas do curso
Técnico em Química serão 

realizadas no domingo
de e comprovante de inscrição.
A avaliação terá 45 questões 
de múltipla escolha distribuídas 
nas disciplinas de Língua Por-
tuguesa, Matemática, Biologia 
e Química. O resultado  das 
provas será divulgado no dia 
16 julho. Outras informações 
no blog do curso técnico de 
Química: http://cursotecnico-
dequimicaemip.blogspot.com 
ou pelo telefone 3851-6043.

Educadoras de Aracaju visitam Monlevade 
para conhecer sistema municipal de ensino
Depois do desempenho do 
município como a sétima me-
lhor cidade em qualidade de 
ensino no país, (apontado 
pela ONG Todos pela Educa-
ção), as educadoras de Araca-
ju (Sergipe), Osvaldina Ribeiro 
e Márcia Valéria Lira Santana 
estiveram em João Monleva-
de no dia 21 para conhecer 
os projetos desenvolvidos 
nas escolas municipais da ci-
dade. Elas foram recepciona-
das pela equipe da Secretaria 
Municipal de Educação que 
apresentaram os programas 

e metas alcançadas ao longo 
dos anos.
“É muito prazeroso para mim 
vir para a cidade e ver os tra-
balhos desenvolvidos. Acredito 
que Monlevade está em nível 
de extasiamento e alegria. Vo-
cês tornaram-se modelo para 
outras cidades”, destacou Már-
cia Valeria, que já exerceu car-
go de secretária estadual de 
Educação em Sergipe.
Elas vieram acompanhadas 
por uma representante da Se-
cretaria Estadual de Educação, 
Mônica da Costa.

As educadoras Osvaldina Ribeiro, Márcia Lira e Mônica Malta

CAT / Sine tem novos telefones para atender o público
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Nascimento / Diagramação: Sérgio Henrique Braga  - Produção coletiva da equipe da Assessoria de Comunicação com  a colaboração das secretarias municipais.
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Mais de 400 idosos participaram do Arraiá da Terceira 
Idade realizado na quarta-feira, 20, no Cuca Fresca.
A festa teve o apoio da Prefeitura de Monlevade, 
através da Secretaria de Assistência Social e o Con-
selho Municipal da Terceira Idade (Comti). O evento 

foi aberto a todos os idosos e teve o objetivo de pro-
porcionar momentos de lazer e descontração. Foram 
servidas bebidas e comidas típicas e realizadas 
apresentaçôes de grupos de dança como quadri-
lha e forró pé-de-serra com o grupo Espanzin 90.


