
João Monlevade, 26 a 01 de abril de 2012

Reservatório do bairro Sion beneficia
30 mil pessoas em 25 bairros

Taekwondo
gratuito para 
mais de 180 
crianças e

adolescentes

Crianças e adolescentes já são bene-
ficiados com o Centro Esportivo Dr. 
Henri Meyers. O espaço multiuso ofe-
rece aulas de taekwondo, futebol de 
campo, futsal, basquete e vôlei. 
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ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS EM JOÃO MONLEVADE

Em razão de problemas técnicos na edição passada, o Mãos à Obra  repete
a publicação da linha 31. Horários divulgados pelo Settran dia 23/03.

SETTRAN
3851-4430

ENSCON
3851-2979

OUVIDORIA
3851-6122

(ramais 260/230)

Passagem congelada 2012

* Tarifa Social  - R$1,00
42 (Carneirinhos) e 43 (Novo Cruzeiro)

* R$2,25, (cartão)

* R$2,75 (dinheiro)

* Nas linhas que circulam entre 0h e 4h,
a passagem custa R$1,00

Prefeitura inaugura novo
reservatório de água
no bairro Sion

A Prefeitura inaugurou no Dia 
Mundial da Água, 22 de março, 
o novo reservatório de água do 
bairro Sion.
Com capacidade para armazena-
mento de 400 mil litros, o tanque é 
interligado ao reservatório antigo e, 
com isso, ampliará o fornecimento 

Cruzeiro Celeste, Vera 
Cruz, ABM, Palmares, 
Promorar, Ernestina Gra-
ciana, São José, Sion, 
Campos Elísios, Cháca-
ra Vale Verde, Petrópolis, 
Teresópolis, Santo Hipóli-
to, Novo Cruzeiro, Santa 
Cecília, Monte Sagrado, 
Primeiro de Maio, Nova 
Monlevade, Corumbiara 
de Vanessa, Estrela Dalva, 
Paineiras, Novo Aclima-
ção, Cidade Nova, Nova 
Esperança e Lourdes.

Bairros beneficiados

“Quando começou a funcio-

nar, já percebi a diferença no 

outro dia em minha casa. A 

Prefeitura está de parabéns 

porque este novo reservató-

rio era um pedido antigo da 

nossa região. Eu moro aqui e 

sei das necessidades”.

Gilberto Nascimento Juliano, 46, 

presidente da Comissão de

Moradores do bairro Sion

“Foi a melhor obra que a Prefeitura fez aqui no Sion”.
Maria Cecília Pereira, 47, dona de casa

de água. Ele beneficiará 7.867 ca-
sas, o que representa  mais de 30 
mil pessoas em 25 bairros. Na se-
mana passada, o Mãos à Obra di-
vulgou erroneamente que seriam 
beneficiados apenas sete bairros.
Em breve, a Prefeitura de Monle-
vade vai inaugurar a Estação de 

Tratamento Esgoto (ETE) – Cru-
zeiro Celeste, que vai tratar 26% 
do esgoto da cidade. Além de ser 
o maior investimento ambiental 
aplicado pelo município, a ETE 
evitará que o esgoto seja des-
pejado no rio Piracicaba. A Esta-
ção custou mais de R$6milhões.

Reservatório vai beneficiar 30 mil pessoas em 25 bairros
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Taekwondo beneficia mais de 180 crianças
no Centro Esportivo Dr. Henri Meyers

Mais de 180 crianças já parti-
cipam das aulas de taekwondo 
no Centro Esportivo Dr. Hen-
ri Meyers, recém inaugurado 
pela Prefeitura de Monlevade 
e os irmãos Meyers, no bairro 
Estrela Dalva.
O professor de taekwondo, 
José Sérgio Grijó Cavalcanti, 
destacou a importância das au-
las. “Taekwondo é um esporte 
olímpico. É um trabalho que 
leva cidadania, disciplina, res-
peito e dignidade às crianças e 
adolescentes”, afirmou Grijó.
O professor ainda falou sobre 
a parceria entre a Administra-
ção Municipal e os filhos do 
engenheiro Dr. Henri Meyers 
(já falecido) que resultou na im-
plantação do Centro Esportivo. 
“Todos podem ter um futuro e 
uma qualidade de vida melhor”, 
ressaltou José Sérgio Grijó.

As aulas são realizadas às 
segundas-feiras, das 8h às 
16h. As crianças interes-
sadas podem se inscrever 
junto ao professor no dia 
da aula, apresentando a 
autorização dos pais ou 
responsáveis.
Além de taekwondo, a Pre-
feitura oferece outras moda-
lidades esportivas no Centro 
Esportivo Dr. Henri Meyers, 
como futebol de campo, fut-
sal, basquete e vôlei. Em 
breve haverá aulas de boxe.

Aulas

“Gosto muito das aulas. Já 
aprendi muitas coisas com 
o professor. Não faltei um 

dia se quer.”

Guilherme Fernandes Braz, 11, 
estudante

“As aulas vêm acrescen-
tando muito na minha vida. 
O meu objetivo e ficar cada 
vez melhor com os treinos”.

Jeane Vieira 12,

estudante

“Aula está sendo importante para 
o nosso dia a dia. Estou feliz por 
ter conseguido participar. Quero 

sair daqui como faixa preta”.

Cristiano Gomes Teixeira, 12,
estudante

Alunos aprendem noções de cidadania e disciplina

Transparência na Administração

Monlevade tem sete propostas 
aprovadas na Consocial Estadual

A 1ª Conferência Nacional so-
bre Transparência e Controle 
Social (Consocial) Estadual re-
alizada no hotel Tauá, nos dias 
14 e 15 de março, aprovou sete 
propostas da cidade de João 
Monlevade. Agora, elas serão 
discutidas por representantes 
de diversas regiões do país na 
Conferência Nacional, nos dias 
17 e 18 de maio, em Brasília.
Representando o Poder Públi-

co estiveram presentes a Con-
troladora Interna, Luzia Nunes, 
e a Ouvidora Municipal, Jac-
queline Silvério. Maria Valdete 
Leite da Cruz, Terezinha Mi-
randa Lima e Tereza Salomão 
representaram a Sociedade 
Civil. Já os Conselhos Munici-
pais foram representados por 
José da Conceição Silva.
Na etapa estadual, 319 municí-
pios participaram.

Propostas aprovadas
-        Execução Orçamentária. O Portal da Transparência deve conter ou-
tras informações, tais como contratos, termos de convênios e legislação, 
de todos os poderes do Estado. Deve conter um cadastro de empresas 
fornecedoras ao Poder Público de forma a identificar sua idoneidade. 
Deve oferecer outros serviços de utilidade pública, tais como: pagamento 
de impostos, 2ª via de contas e certidões negativas. E, ainda, divulgar a 
qualidade do serviço público executado e do beneficio atingido.

-        Criação do Conselho de Transparência e Controle Social, em 
todos os entes da Federação, para acompanhamento da abertura de 
dados e das contas públicas no Portal da Transparência.

-        Inclusão das disciplinas de Ética e Cidadania na grade curricular 
das escolas de ensino fundamental e médio, visando a formação de um 
cidadão mais crítico, além de disciplina que trate de transparência e do 
controle social.

-        Promover ações de capacitação dos conselheiros, membros de 
associações comunitárias e gestores com a popularização de dados 
técnicos em linguagem acessível, por meio de cursos e distribuição de 
material didático, quanto ao exercício de suas funções, financiadas pelo 
poder público.
 
-        Criar um fórum permanente de discussões sobre transparência 
e controle social, composto pela sociedade civil, pelo poder público e 
por uma instituição acadêmica. Promover, também, um fórum geral dos 
Conselhos, nos níveis municipal, estadual e federal, para que os con-
selhos se comuniquem entre si, com a finalidade de trocar experiências 
e promover a transparência.

-        Fortalecer a atuação fiscalizadora e deliberativa dos conselhos 
para que exerçam de forma autônoma e coercitiva sobre os atos ilícitos 
da gestão municipal, fazendo cumprir o seu julgamento e a execução 
de sentença no período de governo, facilitar o acesso dos conselhos a 
documentos referentes às despesas realizadas e tornar todos os con-
selhos municipais  e órgãos deliberativos.
 
-        Alteração da Legislação com o fim de agravar a pena quanto aos 
crimes contra a Administração Pública e relacionados com a corrupção 
tornando-a crime hediondo; extinguir a imunidade parlamentar e trami-
tar prioritariamente esses casos na esfera judicial.

Alunos do Programa Acordes
se apresentam no anfiteatro

Alunos da Escola Municipal 
Governador Israel Pinheiro 
(Emip), integrantes do Proje-
to Acordes, se apresentaram 
no dia 22 de março, no Cen-
tro Educacional. O público 
era formado por pais, profes-
sores e colegas.
O Acordes é um projeto de-
senvolvido pela Fundação Ar-

celorMittal Brasil, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Educação de João Monlevade. 
Nele, 80 crianças e adolescen-
tes aprendem a tocar flauta e 
violino. O projeto começou em 
2010, através da Fundação 
Bachiana, do maestro João 
Carlos Martins, e logo depois 
ganhou o nome de Acordes.

Acordes reúne 80 crianças e adolescentes
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Procon alerta sobre empréstimos
consignados para aposentados

O setor líder em reclamações 
no Procon Municipal em João 
Monlevade é o financeiro, com 
empréstimos consignados e 
cartões de crédito. A afirmação 
é da advogada e coordenado-
ra da entidade, Andrea Dornas. 
Na lista aparecem ainda ocor-
rências referentes à telefonia, 
à energia elétrica e à compra 
de produtos, como aparelhos 
celulares e eletroeletrônicos.
Para a coordenadora, no caso 
dos empréstimos consigna-
dos, as abordagens aos apo-
sentados e pensionistas têm 
sido abusivas. “A pessoa acre-
dita que está ganhando dinhei-

ro para pagar a dívida quando 
na verdade está fazendo uma 
recompra de empréstimo, ou 
seja, aumentando a dívida”, 
comenta Andrea Dornas, lem-
brando que algumas financei-
ras estão exigindo boleto de 
quitação antecipada com des-
conto junto ao Procon.
A coordenadora alerta a popu-
lação para que os empréstimos 
sejam feitos com consciência. 
“O que deixa mais indignação 
é que a abordagem é feita a 
pessoas mais simples e humil-
des, que ficam sem o dinheiro 
necessário para sobrevivên-
cia”, lamenta. Andréa Dornas orienta consumidores sobre empréstimos

Parceria da Prefeitura com a Polícia 
Militar beneficia Centro Industrial

A comunidade da região do bairro 
Centro Industrial será beneficiada, a 
partir desta semana, com o programa 
“Bem Estar”, que consiste em ofere-
cer a prática orientada de atividade 
física. As aulas serão ministradas 
pela técnica de esportes Rosemary 
Oliveira, da Administração Municipal.
O programa é resultado da parceria 
entre a Prefeitura de João Monleva-
de e a Polícia Militar e foi idealiza-
do pela sargento Nilma de Fátima 
Rosa Martins. A primeira aula, em 4 
de agosto de 2011, foi ministrada no 
Centro Comunitário do bairro José 
Elói, com a presença de 15 pesso-
as. Atualmente participam 106.

O lançamento do programa no bairro 
Centro Industrial ocorreu no dia 22 de 
março, na sede da Congregação Ma-
riana, em evento que teve a presença 
do comandante da 17ª Cia Indepen-
dente de Polícia Militar, major Erasmo 
Rodrigues do Nascimento, do prefei-
to de João Monlevade, secretários e 
moradores do entorno.
O prefeito destacou a importância do 
projeto e citou as melhorias promovidas 
na região desde o início da Administra-
ção, como a troca de lâmpadas através 
do projeto Monlevade às Claras, reca-
peamento de vias e a atuação da equi-
pe de Estratégia da Saúde da Família 
(ESF), no bairros Serra do Egito.

A técnica de esportes, Rosemary Oliveira,
é coordenadora das aulas do Programa Bem Estar

Levantamento aponta baixo
risco de epidemia de dengue

População deve continuar

com os cuidados para combater 

os focos do mosquito
Levantamento do Índice Rápido 
do Aedes Aegypti (Liraa), que 
mede a presença de focos do 
mosquito transmissor da den-
gue nas residências, revela que 
foram encontrados dez focos 
do mosquito, totalizando um ín-
dice de 0,8% de infestação.
O levantamento foi menor do 
que o último realizado, em que 
foram encontrados 17 focos 
na cidade. A pesquisa foi rea-
lizada entre os dias 6 e 8 de 
março quando foram vistoria-
dos  1.221 imóveis. Segundo 

a coordenadora da Vigilância 
em Saúde (Visa) da Prefeitu-
ra de Monlevade, Kátia Gui-
marães, mesmo com índice 
abaixo do risco, a população 
deve continuar com os cuida-
dos para combater os focos 
do mosquito.
O bairro Cidade Nova teve a 
maior incidência de focos, três 
no total. Em seguida apare-
cem, com um foco cada, os 
bairros José Elói, Rosário, La-
ranjeiras, Satélite, Sion, Nova 
Esperança e Ipiranga.

Agente de endemias combate foco de dengue
durante mutirão no bairro Cidade Nova

Vigilância em Saúde divulga datas 
das campanhas de vacinação

A Vigilância em Saúde (Visa) do município divulgou na última semana as datas das campanhas de vacinação. Até o dia 
16 de abril, adolescentes matriculados nas escolas da rede municipal de ensino terão acesso às vacinas dupla adulto, 
tríplice viral e hepatite B durante a Feira da Saúde.
O dia D da campanha de vacinação contra a Influenza é dia 5 de maio e o da antirrábica animal é 19 de maio. A primeira 
etapa da campanha de proteção contra a Poliomelite é dia 16 de junho e a segunda etapa terá início no dia 18 de agosto.
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Maioria dos alunos do
IFMG é monlevadense
A maioria dos estudantes do cur-
so Segurança do Trabalho do 
Instituto Federal de Minas Gerais 
(IFMG/antigo Cefet) é monleva-
dense. Dos 62 alunos, 55 moram 
em Monlevade. Eles participa-
ram da aula inaugural com o pa-

lestrante, Márcio Batista Ferreira, 
que é engenheiro de Segurança 
do Trabalho. A solenidade ocor-
reu na última terça-feira, 20, no 
Sesi, bairro José de Alencar.
O diretor geral do IFMG-Cam-
pus Ouro Preto, Arthur Versiani 

Machado, agradeceu a cola-
boração dos parceiros para a 
nova etapa do IFMG, em es-
pecial à Prefeitura. “Este novo 
curso atenderá as demandas 
do mercado de trabalho local e 
de toda a região”, enfatizou.

Congresso
para

estudantes
Os estudantes secundários 
de João Monlevade partici-
pam de Congresso de funda-
ção da União dos Estudantes 
Secundaristas (UMES-JM) da 
cidade, neste sábado, 31. O 
evento será realizado das 8h 
às 20h, no anfiteatro Antônio 
Gonçalves (Centro Educacio-
nal). O congresso tem como 
objetivo debater e aprovar as 
resoluções que irão orientar 
a atuação da primeira gestão 
da UMES em Monlevade.

Professores
da EJA recebem 

formação
Nesta terça, 27, das 13h30 
às 17h, no anfiteatro Antô-
nio Gonçalves (Centro Edu-
cacional) será ministrada 
oficina de formação conti-
nuada para professores e 
alunos da rede municipal in-
seridos na Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). A ati-
vidade vai ser coordenada 
pelo professor e doutor em 
Educação, Heli Sabino de 
Oliveira. A formação para os 
educadores ocorre desde 
fevereiro e termina dia 10 
de abril.  Todas as oficinas 
serão realizadas nas depen-
dências do Centro Educa-
cional de João Monlevade.

“Estudei e busquei essa opor-
tunidade. Fazer um curso téc-
nico federal é uma conquista 
importante em minha vida”.

Tairene dos Santos, 21,

Loanda

“Já me formei em Mineração 
e Química. Este novo curso 
vai somar ainda mais por ser 
federal. As minhas chances 
de conseguir algo melhor

são enormes”.

Carlos Alberto de Paulo, 24, 

Campos Elíseos

“Estou muito animada por ter 
a chance de cursar IFMG. É 
uma oportunidade única. Vou 
sair daqui com o meu diploma 

e ter o reconhecimento do 
mercado, se Deus quiser”.

Tamires Mendes Feraz, 19,

Metalúrgico

Projovem beneficia 125 pessoas
na região do bairro Cruzeiro Celeste
A edição 2012 do Projovem Ado-
lescente beneficia 125 pessoas 
com idade entre 15 e 18 anos, 
que moram na região do bairro 
Cruzeiro Celeste. A aula inaugural 
foi realizada no dia 13 de março. 
Cinco temas serão trabalhados 
pelos monitores com os estu-

dantes: Direitos Humanos e 
Relações Sociais (Trabalho), 
Esporte e Lazer, Cultura, Meio 
Ambiente e Saúde. A Funcec 
é parceira no programa e ofe-
rece aulas de dança, teatro e 
música (violão, flauta, coral).
As atividades serão realizadas 

no Centro de Referência em As-
sistência Social (Cras), instalado 
na Casa do Bem Viver, no bairro 
Novo Cruzeiro. O curso vai até 
31 de dezembro. O Projovem é 
uma iniciativa do Governo Fe-
deral e conta com a parceria da 
Prefeitura de Monlevade.


