
João Monlevade, 18 a 24 de Julho de 2011

Mototáxi agora é legal

160 alunos do Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) e do Projovem Adolescente vão participar da Colô-
nia de Férias da Casa do Bem Viver. As atividades come-
çam hoje, 18, e vão até dia 28. Além de música, gincana e 
oficinas, haverá passeios ecológicos.

Colônia de Férias do Bem Viver

A partir da agora, o serviço de mototáxi em Monlevade será regula-
rizado. Na última semana, o projeto de Lei do Executivo que regula-
menta o serviço de mototáxi foi aprovado. De acordo com o projeto, 
a cidade terá 180 placas liberadas, calculando-se um mototáxi para 
cada 400 habitantes. 

A Prefeitura vai liberar as placas vermelhas mediante apresentação 
de documentação e fiscalização das motos, que não poderão ter 
mais que cinco anos de uso e deverão possuir equipamentos de se-
gurança. Além de outros critérios, o mototaxista deverá disponibilizar 
para cada usuário uma toca higiênica. Leia mais na página 3.

Gustavo Lima, Relber e Allan na 
XXIII Cavalgada de Monlevade
O presidente do Clube do Cavalo, Geraldo José Bicalho, anun-
ciou sexta-feira, 15,  a programação da XXIII Cavalgada de João 
Monlevade, entre os dias 18 a 21 de agosto, na nova área atrás 
do hipermercado, no bairro JK. A dupla sertaneja Alan & Alex 
faz a abertura do evento na quinta-feira, 18. Na sexta-feira, 19, 
o show será de Relber e Allan. No sábado é a vez de Gusta-

vo Lima. Encerrando as festividades, a dupla monlevadense 
Maycon & Douglas se apresenta no domingo. A Cavalgada tem 
o apoio da Prefeitura de Monlevade, que está repassando, atra-
vés de convênio com o Clube do Cavalo, o valor de R$100 mil 
para organização da festa com entrada gratuita na quinta-feira e 
no domingo.
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Profissão de mototaxistas é 
regulamentada em Monlevade

Programa Passando a Limpo chega 
ao bairro Vera Cruz e Vale do Sol 

A Prefeitura realizou serviços de limpeza no bairro Sion, na 
avenida Oswaldo Lara, e na avenida Cabo Frio. 

Projeto de autoria da Prefeitura legaliza serviço dos mototaxistas e beneficia os usuá-
rios. Com a regulamentação a comunidade terá mais segurança para utilizar o transpor-

te e os mototaxistas vão poder trabalhar com mais tranquilidade.

“Demorou um pouco a aprovação da Câ-
mara, mas estou feliz”.
Sílvio Alvino  - Mototáxi Celeste

“A aprovação é muito boa para todos os 
mototaxistas. Aguardávamos há muito 
tempo”.
Chamber Costa – Mototáxi Vermelhinho 

“A iniciativa é boa para nós”.
Gilmar Peixoto – Mototáxi Trevo 

“Essa é uma vitória do povo e da catego-
ria. Trabalho há 13 anos nessa profissão e 
estou muito feliz com a legalização”. 
Geraldo Monteiro – Mototáxi Verdinho

“Com certeza é uma grande vitória para nós”. 
Wilson Gomes – Mototáxi Amarelinho

“Iremos trabalhar tranquilos”. 
José Márcio – Mototáxi Azulzinho 

Equipes do Programa “Passando a Limpo” iniciaram a limpeza 
nas ruas do bairro Vera Cruz. Durante toda essa semana, todas 
as ruas do bairro receberão o Programa. No Vale do Sol (foto a di-
reita), além das ruas, a Escola Municipal Germin Loureiro também 
recebeu limpeza. 

Para reforçar o abastecimento de água nas residências do bairro 
Baú e da Delegacia de Polícia, a Prefeitura, através do Departa-
mento de Águas e Esgotos (DAE), está construindo a extensão 
de rede de 400 metros na rua Brasília. 

DAE reforça abastecimento no Baú
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Secretários municipais, adjun-
tos, prefeito e vice participa-
ram na quinta-feira, 14, de um 
seminário para definição das 
diretrizes da Administração 
Municipal de João Monleva-
de nos próximos 18 meses. O 
encontro foi coordenado pelo 
assessor de Governo Tadeu 
Figueiredo, que é especialista 

Administração define as ações de 
governo para os próximos 18 meses

em planejamento estratégico.
O seminário ocorreu das 7 às 
19 horas, no centro de con-
venções do hotel Tauá, em Ro-
ças Novas, com trabalhos em 
grupo, debates e definição de 
tarefas a serem desenvolvidas 
por cada secretaria, objetivan-
do a reorganização adminis-
trativa.

Começaram na quarta-feira, 13, no Senai, as aulas do cur-
so de soldador oferecido pela Prefeitura de João Monleva-
de em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e 
Emprego (Sete). Foram selecionados 22 alunos pelo critério 
sócio-econômico. A gerente do CAT/Sine, Sirley Figueiredo, 
disse que o curso tem como objetivo a qualificação da mão-
-de-obra, já que o mercado está demandando profissionais 
na área da construção Civil e também devido as obras de 
duplicação da produção na ArcelorMittal Monlevade.

TURMA DE SOLDADOR TEM 22 ALUNOS

A internet de graça oferecida 
pela Prefeitura de João Monle-
vade para a população já está 
funcionando com os seus 34 
megas. O projeto Monlevade 
Digital garante internet de ban-
da larga com acesso livre em 
15 pontos públicos, funcionan-
do há dois meses e meio com 
bom número de acessos por 
parte da comunidade. Em mé-
dia, por dia, cerca de 200 usuá-

Internet de graça oferecida pela 
Prefeitura já opera com 34 megas

rios diferentes são registrados 
pelo sistema de monitoramen-
to instalado no setor de Tecno-
logia da Informação do Execu-
tivo. De acordo com avaliação 
do setor, o número de acessos 
aponta para uma boa aceita-
ção do projeto pela população 
de Monlevade.
O projeto atende também a 
setores diversos da Prefeitura 
gerando economia.


