
João Monlevade, 20 a 26 de junho de 2011

ASFALTO NO JACUÍ
A Prefeitura de Monlevade iniciou o asfaltamento da es-
trada de acesso ao bairro Jacuí. A obra vai beneficiar prin-
cipalmente a comunidade local, mas também as pessoas 
que usam a via rumo à cidade de Rio Piracicaba. O traba-
lho de melhoria das vias públicas é uma prioridade para 
a Prefeitura, realizado em muitos bairros com recursos 
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próprios. O bairro também será beneficiado com obras do 
Orçamento Participativo. A Prefeitura já abriu o processo 
licitatório para contratar a empresa que executará a obra. 
Ao todo, são 60 obras em diversas regiões da cidade, o 
que inclui o Jacuí. Atualmente, a licitação encontra-se em 
fase de finalização e, em breve, o resultado será divulgado.

Em razão do feriado de Corpus Christi, quinta-feira, 23, o prefeito de Mon-
levade assinou a portaria número 126/2011 estabelecendo ponto faculta-
tivo nas repartições públicas na sexta-feira, 24. A portaria estabelece que 
ficam excluídos os serviços públicos essenciais à população.

Ponto facultativo no dia 24
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Passando a Limpo chega ao Lucília e Satélite
O projeto Passando a Limpo da Prefeitura chegou ao Lu-
cília e Satélite, promovendo limpeza geral dos bairros. 
Capina, caiação de meios-fios e operação tapa-buracos 
são algumas das ações para garantir o bem-estar da 
população. Além da limpeza o Passando a Limpo atua 
eliminando focos do mosquito transmissor da dengue.

Areão: escada de acesso entre os bairros Lucília e SatéliteJosé de Alencar: limpeza do campo de futebol

Acesso ao Parque do Areão pelo bairro Satélite

Equipe do Passando a Limpo avança com a limpeza no bairro Satélite

Lucília: limpeza e pintura de meios-fios continuam
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Rua Hamacek, Lucília
Rua 11, Vila Tanque

Rua 7, Nova Esperança

Avenida Amazonas, Santa Cruz

Av. Cândido Dias, Loanda

Rua Lucindo Caldeira, Alvorada

REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA

Em breve,  54 ruas e avenidas receberão 
aslfato e calçamento. Os investimentos 
ultrapassam R$7 milhões e serão execu-
tados com recursos próprios da Prefeitura 
e com dinheiro disponibilizado pelo Ban-
do do Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG). Dois processos licitatórios são 
realizados para executar a obra. Um de 
R$1,6 milhão, com recursos da Prefeitura 
e, outro, de R$5,5 milhões com dinheiro li-
berado pelo Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais. (BDMG). A primeira licitação 
está em fase final e, em breve, o resultado 
será divulgado. Já a segunda licitação está 
marcada para 12 de julho.  Veja algumas 
das ruas e avenidas que serão beneficiadas.

Avenida Brasília, Baú / Laranjeiras
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Teatro, apresentações circenses, oficinas de arte e shows

MAIS FOTOS: WWW.PMJM.MG.GOV.BR

O 1º Festival de Artes Cênicas de João Monlevade atraiu grande público com a sua diversificada programação, que contou com peças teatrais, apresentações circenses, oficinas de arte 
e shows. O evento foi produzido pela Associação No Ato Cultural com apoio da Prefeitura de Monlevade. Entre os dias 9 e 12 de junho foram realizadas atividades com acesso gratuito 
para todas as faixas etárias (veja fotos abaixo) em Carneirinhos, Centro Industrial e bairro Vila Tanque, movimentando artistas locais, do Médio Piracicaba e de outras cidades do país.
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Aproximadamente duzentas pes-
soas participaram da VIII Con-
ferência Municipal de Assistên-
cia Social no dia 10 de junho. O 
evento foi realizado no salão de 
eventos do Sindicato dos Traba-
lhadores Metalúrgicos de João 
Monlevade onde aconteceram 
diversas atividades como oficinas 
temáticas, palestras e serviços 
desenvolvidos pela Secretaria. 
Durante o evento, Pedro Luzia foi 
homenageado com uma placa. 
Em 1963, ele fundou o Serviço 
de Assistência Social Nossa Se-
nhora da Conceição que atua até 
os dias de hoje, sendo a primeira 
Organização Não Governamental 
(ONG) de Monlevade.

O Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Piracicaba (CBH) 
realizou reunião para discutir 
a implantação da agência da 
Bacia do Rio Doce em Monle-
vade. O evento foi promovido 
no dia 14 de junho, no audi-
tório Leonardo Diniz (sede 
da Prefeitura). Cerca de cem 
pessoas de várias cidades 
participaram do encontro.
Segundo o presidente da enti-
dade, Iusifith Chafith Felipe, a 
agência será “o braço” do CBH. 
De acordo Chafith, a equipe de 
profissionais da agência aten-
derá o Comitê e os municípios 
auxiliando a formular e articu-
lar vários projetos ambientais 
e captação de recursos.

Meio Ambiente

CBH promove reunião para implantar agência

Cerca de cem pessoas estiveram presentes na reunião

VIII Conferência de Assistência Social reúne 
duzentas pessoas e presta homenagem

Seu Pedro Luzia recebendo a homenagem



Página 7

Através de parceria entre Prefei-
tura e Serviço Social da Indús-
tria/ Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Sesi/
Fiemg), 140 pessoas, dentre 
estudantes da Educação para 
Jovens e Adultos (EJA) e comu-
nidade participam do Programa 
Cozinha Brasil. O Programa tem 
como objetivo promover a edu-
cação alimentar com impactos 
positivos para a saúde e valo-
rização da renda por meio do 
aproveitamento dos alimentos. 
O curso está sendo realizado no 
Sesi, bairro José de Alencar em 
quatro turmas divididas em um 
horário pela manhã, dois à tarde 
e um noturno.

Sesi/Fiemg e Prefeitura promovem 
Programa Cozinha Brasil

Curso contou com 140 participantes

CAT/Sine oferece curso de reciclagem e jardinagem
O Centro de Apoio ao Trabalha-
dor /Sistema Nacional de Em-
prego (CAT/Sine) oferece toda 
terceira quinta-feira de cada 
mês o curso de reciclagem. A 
oficina conta com o apoio da 
Fundação Crê-Ser e também 
da Pastoral da Criança. O ob-
jetivo do curso é gerar empre-
go e renda através de produ-
tos que seriam jogados no lixo 
como retalhos e garrafas pet. 
Com isso, são criadas bonecas 
de pano e material decorativo 
para festas. Outro curso ofere-
cido é o de jardinagem. As ins-
crições estão abertas no CAT/
Sine localizado na rua Arman-
do Batista, 167,  telefone para 
informações é 3852-1247. O curso de reciclagem acontece toda a terceira quinta-feira de cada mês



Página 8

Informativo da Prefeitura de João Monlevade - Rua Geraldo Miranda, 337, Carneirinhos, CEP 35930-027 - João Monlevade / Minas Gerais - acomjmmg@gmail.com - www.pmjm.

mg.gov.br - Assessor de Comunicação: Emerson Duarte / Jornalismo e fotografia: Elisângela Bicalho, Gláucio Santos, Guilherme Assis, Regiane Ferreira e Sérgio Henrique Braga / 

Diagramação: Sérgio Henrique Braga / Administrativo: Andresa Liliam - Produção coletiva da equipe da Assessoria de Comunicação com  colaboração das secretarias municipais.

Todas as ruas da cidade estão sendo beneficiadas com o Projeto 


