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Prefeitura inicia obras para
asfaltamento da rua Piracicaba
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Asfalto chega à rua Piracicaba
e a avenida Amazonas

As obras de asfaltamento continuam na cidade. As 
próximas vias a serem contempladas são a rua Piraci-
caba, no Centro Industrial, e a avenida Amazonas, no 
bairro Santa Cruz.  
Na rua Piracicaba, antes da aplicação do asfalto, a 
Prefeitura realizou recomposição de meios-fios e cons-
trução de 340 metros de rede de pluvial, o que não 
existia no local, além de colocação de bocas de lobo. 
Já na avenida Amazonas, a Administração dará conti-
nuidade ao processo de revitalização asfáltica, iniciado 
no início do Governo.
Nesta nova fase de asfaltamentos, a Prefeitura está 
investindo R$5,5 milhões em mais de 34 ruas e aveni-
das. As duas primeiras vias beneficiadas foram a Edu-
ardo Dias (rua 2) e avenida Cândido Dias, ambas no 
bairro Loanda. O serviço contempla ainda instalação 
de quebra-molas e pintura de faixas.

Settran vai adquirir máquina de sinalização viária

Mês de setembro repleto de
atividades para os idosos

Para comemorar o Dia do Ido-
so, que será celebrado em 1º 
de outubro, a Prefeitura de 
João Monlevade, Conselho 
Municipal da Terceira Idade 
(Comti) e parceiros promovem 
várias atividades ao longo do 
mês de setembro.
A programação começou dia 6, 
na Casa do Bem Viver, bairro 
Novo Cruzeiro, quando foi ser-
vido um café da manhã para 

recepcionar os 11 grupos de 
terceira idade de João Monle-
vade. Aproximadamente du-
zentas pessoas participaram 
do encontro. 
A programação (veja página 8) 
conta com a parceria do Sindi-
cato dos Trabalhadores Meta-
lúrgicos de João Monlevade, 
Lions Centro, Lar São José da 
Sociedade de São Vicente de 
Paulo e Sesi/Fiemg.

O Setor de Trânsito e Transportes 
(Settran) da Prefeitura de João 
Monlevade, por meio da Secreta-
ria de Serviços Urbanos, prepara 
processo licitatório para aquisição 
de uma máquina de sinalização 
viária. O equipamento é responsá-

vel pela criação das faixas, como 
as que são pintadas no centro de 
ruas e avenidas asfaltadas. 
Para garantir maior segurança 
aos pedestres e motoristas, o pro-
cesso licitatório está sendo agili-
zado pelo novo chefe do Settran, 

Juvenal Fernandes do Nascimen-
to, que está no comando do órgão 
desde o dia 17 de agosto. Juvenal 
é natural de Ipatinga, onde traba-
lhou no setor de trânsito da Prefei-
tura por quatro anos e na Adminis-
tração de Timóteo por cinco anos.

Para facilitar o acesso dos moradores do bairro Nova Monlevade ao Estrela 
Dalva, a rua Marquês de Alegrete está sendo aberta e além disso, rece-
bendo novo calçamento.  Os trabalhos devem terminar dentro de 20 dias.

A praça do Lindinho, em Carneirinhos, está sendo reformada pelo setor 
de Paisagismo da Prefeitura.  Os bancos que ficam em volta das árvores 
ganharam granito e madeira nas laterais.

Café da manhã: na Casa do Bem Viver, abertura do Mês do Idoso

Juvenal Fernandes responde pelo Settran desde o dia 17 de agosto

Rua Piracicaba recebe serviços de rede pluvial

Enscon reajusta passagem;
tarifa social continua R$1,00
Após o congelamento da tarifa do transporte coletivo mu-
nicipal no início deste ano em R$2,50 para pagamento 
em dinheiro, R$2,00 com o uso do cartão magnético e 
R$1,00 (Tarifa Social) nas linhas 42 e 43 – e em todos 
os horários entre 0h e 4h – com a concordância do Con-
selho Municipal de Transportes (CMT), a Enscon Viação 
reajustou a passagem que passou a vigorar dia 11 de 
setembro.
Desde o início do ano, a empresa concessionária pedia 
R$2,80 no dinheiro e R$2,30 no cartão. Após análise 
detalhada da planilha de custos do transporte coletivo 
pelo Settran, a passagem ficará em R$2,75 no dinheiro e 
R$2,25 no cartão. O valor aplicado na Tarifa Social per-
manece congelado nas linhas 42 e 43 e no horário entre 
0h e 4h em todas as linhas. As passagens adquiridas no 
cartão magnético anterior a 11 de setembro têm validade 
até 40 dias. 
O chefe do Settran, Juvenal Fernandes do Nascimento, 
avaliou de forma positiva a negociação com a Enscon 
Viação, concessionária do transporte.
Juvenal destacou que enquanto o Settran fazia uma 
nova avaliação da planilha de custos, a população se 
beneficiou do congelamento das tarifas. 
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Monlevade aplaude retorno do Festiaço 

Abordando a conscientização sobre as águas, o músico Walter Dias, de Belo Horizonte, ganhou o pri-
meiro lugar no Festival de Música de João Monlevade, o Festiaço, com a canção “Manifesto H2O”. O 
evento foi realizado na praça do Povo, em Carneirinhos, entre 2 e 4 de setembro.
Walter Dias possui mais de 20 anos de carreira e já foi premiado em vários festivais da canção espalha-
dos pelo Brasil. O músico tem raízes no Vale do Jequitinhonha e têm grande identificação com o lugar.  
Já a segunda classificação ficou para a dupla monlevadense, Ronivaldo e João Roberto, com a canção 
“Terra Minas”. A terceira canção vencedora foi “De cantador para cantador” de Luiz Bira, de Itabira.
O Festival foi realizado pela Prefeitura de Monlevade e Fundação Casa de Cultura com o apoio do 
Sindicato dos Metalúrgicos, rádios Alternativa e Comunicativa FM, além das empresas Ludor Soluções 
Tecnológicas, Motel Hawai, Papelaria Kennedy, Rede Graal, Karas e Korpus e Daniel Bahia Escola de 
Música. Entre as fotos dos vencedores estão as de outros músicos que participaram do Festiaço.

1º Lugar: Manifesto H2O – Walter Dias – BH
2º lugar: Terra Minas – Ronilvado e João Roberto – João Monlevade
3º lugar: De cantador pra cantador – Luiz Bira - Itabira
4º lugar: Paranóia – Banda Desarme – João Monlevade
5º lugar: Um dia de cada vez – Banda di Rock – João Monlevade
6º lugar: Arredio – Banda Zazu – Betim
7º lugar: História de Negro – Taquinho de Minas - BH
8º lugar: 20 de agosto – Isa Lélis e Heráclio – João Monlevade  
9º lugar: Alma Estradeira – Marcos Catarina – BH
10º lugar: De São Sebastião a São Salvador – Nadja Lírio  - João Monlevade

Canções classificadas
. Melhor Intérprete:
  Banda Zazu  - Betim
. Prêmio Revelação:
  Álvaro e Vinícius - JM
. Melhor Letra:
  Banda Di Rock - JM
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Projeto Rock na Rua
está de volta

O projeto “Rock na Rua” estará de volta no cenário cultural da cidade. A previsão é que nas próximas semanas já seja divulgada a 
programação.
Realizado na década de 90, o Rock na Rua reunia nos fins de semana centenas de jovens na avenida Wilson Alvarenga, em Car-
neirinhos,  durante as apresentações das bandas de rock.
O projeto se consagrou como um importante espaço de lazer da população naquela época, que agora estará de volta na praça do 
Povo. A iniciativa é da Prefeitura de Monlevade e da Fundação Casa de Cultura.

Passando a Limpo
trabalhando
em diversos
bairros

Equipes do projeto Passando a Limpo estão traba-
lhando em diversos bairros de Monlevade. Egito, 
Aclimação, Loanda, Vila Tanque, e Estrela Dalva 
são alguns dos lugares onde estão atuando os fun-
cionários da Prefeitura.
O objetivo é garantir a limpeza e manutenção das 
comunidades com serviços de capina, operação 
tapa-buracos, caiação de meios-fios e recolhimento 
de entulhos. Outras informações, ligue: 3852-8100.

Equipes do Passando a Limpo trabalham no bairro Estrela Dalva

Praça do Povo será palco do retorno do Projeto Rock na Rua
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