
João Monlevade, 31 a 6 de Novembro de 2011

Prefeitura retoma obras no Cidade Nova

A Prefeitura de João Monlevade 
reiniciou os trabalhos de constru-
ção de rede pluvial no bairro Ci-
dade Nova, no dia 24 de outubro.
Após esta etapa serão reali-
zados os serviços de calça-
mento das ruas, beneficiando 

as ruas Gaivota, Beija-Flor, 
Zezinho de Abreu, entre ou-
tras. As obras de calçamento 
e rede pluvial estão orçadas 
em R$ 347mil e são executa-
das pela Administração Muni-
cipal em parceria com o Go-

verno Federal. 
A continuidade das obras de-
pendia da liberação de recur-
sos financeiros pelo Governo 
Federal, que realizou o repas-
se ao Município nos últimos 
dias graças a intervenção da 

Prefeitura.
As obras beneficiam a comu-
nidade do Cidade Nova, que 
tem recebido atenção especial 
do atual Governo, como a  im-
plantação de rede de esgoto já 
realizada.

Moradores do Cidade Nova recebem obras de instalação de rede pluvial da Prefeitura de Monlevade

A Consulplan divulgou o novo gabarito das provas de vários cargos 
após recurso apresentado pelos candidatos ao concurso público da 
Prefeitura. Algumas questões foram anuladas e outras tiveram as 
respostas alteradas. Em breve, será publicado o resultado preliminar 
com a relação de aprovados e a classificação inicial. Já as provas 
práticas (Bombeiro Hidráulico, Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista, 
Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas e Soldador) serão dia 
5 de novembro. Participarão desta etapa os candidatos aprovados 
na prova escrita. Outras informações no site www.consulplan.net/.

Concurso público
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Capacitação contra doenças para 
profissionais de salões de beleza

Profissionais dos salões de beleza 
de João Monlevade participaram da 
1ª Capacitação em Saúde, no dia 
24 de outubro. Foram oferecidas 
palestras sobre hepatites virais, va-
cinação e biosegurança pelo bioquí-
mico, Edvâni Ferreira, do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde (Cismepi). 
As profissionais receberam informa-
ções sobre práticas seguras na utili-
zação dos instrumentos de trabalho, 
como o uso de alicates esterilizados 
para retirada de cutículas e espátu-
las descartáveis durante a depila-
ção, dentre outros. 
Participaram das palestras 40 pro-
fissionais que, ao final da capacita-
ção, receberam certificados. Além 

disso, foi oferecida coleta de san-
gue para exames e imunização com 
a primeira dose da vacina contra a 
hepatite. 
Para a manicure Rita de Cássia Mo-
reira, 26, foi uma oportunidade im-
portante para que os profissionais 
recebessem informações sobre as 
doenças. “Acho que toda manicure e 
pedicure deveria participar de pales-
tras como essa que alertam sobre a 
hepatite”, destacou Rita.
Quem quiser participar deve pro-
curar a Vigilância em Saúde (Visa), 
entre 8 e 11h e de 13h30 às 16h30, 
na avenida Getúlio Vargas, no bairro 
São Geraldo. Informações pelo tele-
fone 1520 (sem prefixo).

Próximas palestras 
Datas: 21/10 – 07/11 – 14/11
Hora: 13h às 17h
Local: Prefeitura de João Monlevade 
Inscrições: 1520 (sem prefixo)

Palestras reuniram 40 profissionais na Prefeitura

Prefeitura doa viatura para PM
Durante a solenidade de 
inauguração da nova sede 
da 17ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Militar 
de João Monlevade no dia 
21 de outubro, a Prefeitura, 
através do chefe do Execu-
tivo, entregou as chaves de 
um veículo zero km para 
reforçar os trabalhos da 
PM. A nova sede da Polícia 
Militar está localizada na 
avenida Wilson Alvarenga, 
30, bairro Belmonte (antigo 
Pronto Atendimento). 
Segundo o comandante da 

Corporação, major Erasmo 
Rodrigues do Nascimento, a 
aquisição só foi concretiza-
da devido ao repasse men-
sal da Prefeitura à instituição.
Na edição passada do Mãos 
à Obra foi informado que o 
veículo havia sido entregue 
pelo prefeito em nome do 
Estado, mas, na verdade, 
a Administração Municipal 
repassou recursos financei-
ros depositando na conta do 
Estado. Com o montante, a 
17ª Companhia comprou o 
veículo por R$35.080,00. Pálio 0km será utilizado para reforçar a segurança na cidade

Melhorias de R$ 212 mil na ETA
A Prefeitura de João Monleva-
de, através do Departamento de 
Águas e Esgotos (DAE), inves-
tirá cerca de R$ 200mil na refor-
ma e adequação da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) nas 
Pacas.A abertura dos envelo-
pes da licitação está marcada 
para o dia 11 de novembro, às 
14h, na sala de reuniões do 
Departamento.Tendo em vista 
que o prédio da ETA encontra-
-se com as instalações físicas 
bem deterioradas, e diante da 
necessidade de conclusão dos 
tanques de tratamento, serão 

realizados serviços de reforma 
geral no prédio, incluindo pintu-
ra, plantio de grama, cobertura 
com estruturas metálicas para 
proteção dos tanques de pro-
dutos químicos líquidos e dos 
floculadores. 
Para segurança do imóvel e 
dos funcionários do DAE, será 
implantando um sistema de mo-
nitoramento com interfones, câ-
meras, portão eletrônico, dentre 
outras intervenções. Além disso, 
o imóvel terá um auditório, a ser 
utilizado para cursos, eventos e 
reuniões. R$200 mil na revegetação da mata ciliar

O Departamento de Águas e Esgotos está revegetando a mata 
ciliar às margens do rio Santa Bárbara, na localidade de Pacas, 
nos sítios Córrego da Raposa e da Relíquia. A próxima etapa 
será o Sítio do Moinho, que está em fase de licitação. 
O investimento somará mais de R$200 mil e tem como objetivo 
proteger e preservar os recursos naturais das bacias hidrográfi-
cas sujeitas à exploração. 
A revegetação é feita em cumprimento à Lei 12.503/97, que trata 
do Programa Estadual de Conservação da Água.  Este trabalho 
não era feito desde o ano de 1998. A partir do atual Governo, o 
projeto vem sendo executado pelo DAE. 

Sede da ETA, nas Pacas, passará por reformas

João Monlevade terá curso técnico 
gratuito em Segurança do Trabalho

Graças à Prefeitura, a unida-
de de João Monlevade do Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mi-
nas Gerais (IFMG) vai ofere-
cer gratuitamente, em 2012, 
o curso Técnico em Seguran-
ça do Trabalho. O IFMG, que 
funciona no Sesi, no bairro 
José de Alencar, era chama-
do anteriormente de Cefet. 

Representantes do IFMG (Ouro Preto) e da Secretaria Municipal de
Educação acertam detalhes sobre o processo seletivo do curso técnico

Detalhes sobre as inscrições, 
número de vagas e as provas 
para classificação serão divul-
gadas em breve.
A unidade do IFMG foi implan-
tada em Monlevade pelo atual 
Governo e garantiu 80 vagas 
para estudantes do curso téc-
nico de Manutenção e Suporte 
em Informática, que se forma-
ram neste ano.

Margens do rio Santa Bárbara serão revegetadas pela Prefeitura
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Asfalto chega à rua de Antônio,
Viviane, Glória, Ana,

Rita e Janilda

As obras de asfaltamento executadas pela 
Prefeitura de Monlevade continuam avan-
çando. Na última semana, o serviço foi re-
alizado nas ruas Lucindo Caldeira e Fran-
cisco Teles, na região central da cidade, 
que acessam ao supermercado Bretas. 
As máquinas também já trabalham para 
concluir as ruas Kennedy, Paracatu e Ube-
raba, no bairro Nossa Senhora da Concei-
ção. Em breve, serão asfaltadas a aveni-
da Efigênia Ferreira Moreira e a rua Barra 
Mansa, no bairro Vale do Sol. 
São investidos R$5,5milhões em asfalta-
mento em mais de 34 ruas e avenidas. To-
das as vias receberão serviço de pintura 
de faixas, nivelamento de bueiros e, em 
alguns casos, instalação de quebra-molas.

Obras concluídas
Rua Eduardo Dias - Loanda

Avenida Cândido Dias - Loanda

Avenida Amazonas - Santa Cruz

Rua Louis Ensch - Lourdes

Rua Vitória - Lourdes

Rua Luiz Prandini - Lourdes

Rua Lúcio Bittencourt - Lucília

Rua Padre Pinto - Lucília

Rua Hamacek - Lucília

Rua Timóteo – Lucília

Rua V. Alvoni de Castro - J.Alencar

Lucindo Caldeira - Carneirinhos

Rua Francisco Teles - Carneirinhos

“Aqui era buraco puro para cima e para baixo. Já passaram 
vários governos e não resolveram nada. A iluminação aqui 
também ficou boa”. 

Antônio José de Souza, morador da rua Hamaceck

“O asfalto em nossa rua foi a melhor coisa que aconteceu. 
Hoje está bem mais limpa e nós moradores estamos bem mais 
tranqüilos” .

Maria da Glória Bitencourt, moradora  da rua Lúcio Bittencourt

“Melhorou muito com o asfalto porque acabou com a poeira. 
Havia muitos buracos e tamparam todos”.

Rita Vera Silva, moradora do bairro Santa Cruz

“Com as obras de asfaltamento, facilitou bastante o acesso 
até o local onde trabalho e para outras regiões aqui perto”.

Viviane de Assis Inácio, moradora da rua Padre Pinto

“Aqui era uma bagunça e tudo cheio de buraco. Carros passa-
vam aqui e balançavam até minha casa. Agora está especial.” 

Ana Dias Chaves, moradora há 50 anos da Rua Eduardo Dias

“O asfalto foi bom porque com o movimento dos carros, as 
casas ficavam trepidando. Com o asfalto, parou de trepidar. 
Até os telhados balançavam e agora a rua ficou mais bonita”.

Janilda Milano, moradora da rua Timóteo
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A 2ª edição do projeto Rock na Rua, dia 6 de novembro 
(domingo), vai contar com a apresentação das bandas 
Desarme e Pleiades. A atração promovida pela Prefeitura 
de João Monlevade e Fundação Casa de Cultura será na 
praça do Povo, a partir das 19h. O evento seria realizado 
dia 23 de outubro, mas teve que ser adiado por causa 
das chuvas
Com quatro anos de estrada, a monlevadense Desarme 
tem como influências musicais bandas como, U2, Deep 
Purple, The Beatles, Pearl Jeam, Pink Floyd, Led Zeppe-
lin, Barão Vermelho, Titãs, Ira, Raul Seixas, Steve Vai, 
Jimi Hendrix, Audioslave e Van Halen.
Já a banda Pleiades arrasa no palco com uma perfor-
mance instrumental acima da média e um visual bem di-
ferente. O grupo, de Belo Horizonte, existe há quase seis 
anos e possui vasta experiência nos palcos, tendo feito 
mais de 200 shows.
O grupo já abriu o show do Deep Purple, em Belo Hori-
zonte, e tocou ao lado do Sepultura em Varginha, além de 
ter sido classificado em 9º lugar em concurso promovido 
pela rádio BBC de Londres, entre 1.100 bandas inscritas.

Banda Pleiades
Belo Horizonte

Banda Desarme
João Monlevade

Rock na Rua será 
dia 6 de novembro

Venda de passagens 
de Trem pela internet

Desde o dia 20 de outubro, as 
passagens para o Trem de Passa-
geiros (Vitória-Minas) são vendi-
das pela internet: www.vale.com/
tremdepassageiros. Basta clicar 
na guia “Trem de Passageiros” do 
lado esquerdo do site, seguindo 
para “Estrada de Ferro Vitória-
-Minas” e, por último, em “Como 
comprar”. Antes de escolher a 
origem e destino da viagem, en-
tre outras informações, o usuário 
deverá criar um login com senha 

Vendas de passagens on-line garantem mais comodidade aos passageiros

para a utilização do serviço.  
A novidade foi divulgada pelo 
coordenador de Relações Ins-
titucionais do Departamento de 
Operações Logísticas da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas, Álvaro Al-
bergaria. Ele explica que o obje-
tivo da venda on-line é oferecer 
mais comodidade e praticidade 
aos passageiros.
Outras informações podem ser 
solicitadas pelo telefone 0800-
285-7000.

A pedido dos moradores da localidade de “Barraginha”, no bairro Nova Esperança, a 
Prefeitura está melhorando o acesso na rampa localizada na rua Barão de Cocais. No 
local, funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos instalam corrimãos e meios-fios.

Monlevade também é ouro
nos Jogos Pan-Americanos

João Monlevade está em festa 
com a vitória da Seleção Bra-
sileira de Voleibol que faturou 
medalha de Ouro nos Jogos 
Pan-Americanos de Guadala-
jara, no México. Isto porque a 
central do time é a monleva-
dense, Juciely Cristina Silva 
Barreto, 30. O Brasil venceu 
Cuba por 3 sets a 2.
Raimundo Gomes Formiga (o 
Fufu), 56, foi treinador da atle-

ta quando atuou no vôlei pela 
Escola Dr. Geraldo Parreiras e 
depois pelos clubes Real e So-
cial. “Sempre muito dedicada, 
simples e extremamente pro-
fissional. Acompanho seu tra-
balho com alegria”, revela.
A mãe de Juciely, Marisa Jú-
lia Silva, 59, conta com orgu-
lho a trajetória esportiva. “Ela 
já atuou na Usipa (Ipatinga), 
Minas Tênis Clube (Belo Ho-

rizonte), Blausiegel (São Ca-
etano/SP), Brasil Telecom 
(Brusque/SC)”, entre outros.
O pai, José Antônio da Silva 
(o Juquinha), 65, fala da aten-
ção com a família. “Ela até co-
locou na camisa que ‘família 
para ela é tudo’, diz. Já Welton 
Henrique da Silva, 28, classifi-
ca a irmã como fenomenal por 

conseguir atingir as meta de 
vida com coerência e humilda-
de. Juciely tem quatro irmãos.
Para o prefeito  de Monlevade 
a vitoriosa trajetória da atleta é 
motivo de orgulho. “Quero pa-
rabenizar a Juciely, mas tam-
bém a sua família que sempre 
esteve ao seu lado”, declara o 
prefeito.

Qual é a sensação de carregar a 
medalha de Ouro dos Jogos Pan-
-Americanos?
A primeira sensação é de dever 
cumprido pois, afinal, estamos ali 
defendendo o nosso país e repre-
sentando milhões de brasileiros. O 
mais gostoso é você saber que em 
todos os lugares tem um brasileiro 
dizendo “nós fomos medalha de 
Ouro no vôlei”. Isto é muito orgulho-
so pra mim.

O que você destacaria na Seleção 
para ter alcançado esta vitória?
A união e a determinação de todos.
Que mensagem você deixaria para 

os atletas que participam de dis-
putas escolares, mas que sonham 
chegar às grandes competições? 
Jamais desistam daquilo que vocês 
realmente querem para as suas vi-
das. A pessoa que tem grandes so-
nhos é mais forte e, com isso, conse-
guirá realizá-los.

E para os monlevadenses que a 
admiram e torcem por você?
Agradeço de coração pela torcida de 
todos e que continuem torcendo por 
mim, pela Seleção, pelo meu clube 
Unilever, pois todos os títulos con-
quistados são deles também. São de 
João Monlevade.

Depois do Pan, quais são as próxi-
mas competições?
 A Copa do Mundo com a Seleção 
Brasileira no próximo mês (11) e, logo 
após, retorno ao clube (Unilever/RJ) 
para a disputa da Superliga (11/12).

Diante dos títulos e sucessos al-
cançados, o que representa João 
Monlevade em sua trajetória? 
Monlevade é o início de tudo. Foi 
onde eu nasci, fui criada e onde dei 
meus primeiros passos no esporte. 
É onde mora minha família. Resu-
mindo: é minha terra querida e me 
orgulho de ser monlevadense.

O que te levou a seguir a carreira 

Juciely dedica títulos aos monlevadenses
militar?
Foi o voleibol, que fez tudo aconte-
cer, e dai surgiu a oportunidade de 
ingressar na carreira militar. Hoje te-
nho orgulho de ser sargento do exér-
cito .

É difícil conciliar o casamento com 
as carreiras esportiva e militar? 
Um pouco dificil, devido as viagens, 
mas ele também é da área esportiva 
e compreende o meu trabalho.

Qual é o seu maior sonho?
Fazer parte do grupo Olímpico e estar 
em uma Olimpíada. Sei o quanto isto é 
difícil, mais vou lutar para estar lá.

Títulos
· Campeã da Superliga 2010\2011 (Unilever/Rio de Janeiro)

· Bi-campeã dos Jogos Militares Mundiais 2010 (EUA) e    

2011 (Brasil).                                                                                                                  

· Melhor bloqueadora em diversas partidas da última Super-

liga (troféu Viva-Volei).                                                                                                                  

· 4ª Maior pontuadora ranqueada pela Confederação Brasi     

leira de Voleibol na Superliga 2010 e 2011.                                                                                                                                         

· Campeã dos Jogos Pan-Americanos.

Juciely (camisa 2) junto à equipe técnica e a Seleção Feminina de Voleibol
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Prefeitura adquire 1.708 
livros para 1.500 crianças

Incentivar o gosto pela leitura e a cria-
tividade das crianças da rede munici-
pal de educação. É o que a Prefeitura 
de João Monlevade, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, tem 
promovido para meninos e meninas 
matriculados na educação infantil do 
município. Prova disso foi a entrega, 
dia 25 de outubro, de 1.708 livros que 
serão utilizadas por 1.500 crianças de 
zero a seis anos de idade dos centros 
municipais de educação e escolas. 
 Foram investidos R$38.500,00 em 
kits de livros fabricados em material 
lavável como tecido e borracha. Rica-
mente ilustrados, alguns exemplares 
possuem fantoches. 
Os livros foram destinados às bibliote-
cas dos centros municipais de educa-
ção infantil: Irmã Dulce, Lar Imacula-
da, Sion e Boa Vista, além das escolas 
municipais Efigênio Mota, Germin Lou-
reiro, Promorar e Monteiro Lobato.


