Monlevade recebe recursos do
BB para coleta seletiva

João Monlevade, 25 a 31 de Julho de 2011

A liberação dos recursos do Banco do Brasil e Fundação
Banco do Brasil para João Monlevade contou com critérios
técnicos e ambientais como a construção da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE), a existência de aterro sanitário consorciado e o funcionamento da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente. Leia na página 3.

Construção do núcleo da Fundação
Crê-Ser em fase de acabamento
A construção do núcleo da Fundação Crê-Ser no bairro Tanquinho está em fase de acabamento. Com a conclusão dessa obra, a Fundação passará a contar com oito núcleos, localizados
nos bairros Estrela Dalva, Promorar, Sion, Vera Cruz, Boa Vista, Novo Cruzeiro (Casa do Adolescente), Tanquinho, além da sede no Baú.

Cras forma mais de 150 alunos em diversos cursos
Foi realizada no último dia 15, a formatura dos alunos dos
cursos socioeducativos oferecidos pelo Centro de Referência
de Assistência Social (Cras). O evento aconteceu na Casa do
Bem Viver, no bairro Novo Cruzeiro, onde mais de 150 alunos
receberam o diploma de conclusão. A coordenadora do Cras,
Karine Borges, ressaltou o apoio da Prefeitura no fortalecimento da geração de emprego e renda. “Quero agradecer o
apoio que temos da Prefeitura nas realizações destes cursos,
que levam conhecimento aos moradores dessa região. Com o
aprendizado aumenta a qualificação de mão-de-obra e geração de emprego”, garantiu.
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Prefeitura realiza serviços para alargamento
de trecho da Linha Azul
A Prefeitura de João Monlevade, através da Secretaria de Serviços Urbanos, concluiu na semana passada o serviço de alargamento em um trecho da rua Barão de Cocais, bairro Nova Esperança, no trajeto da Linha Azul. No local, a Administração em parceria
com a empresa Projetele, executou também serviços para canalização do córrego que corta o bairro.

Mais serviços em outros
bairros da cidade

No Palmares, a
Prefeitura realiza os
trabalhos para ligação da rua 41 com a
rua Suaçuí no Vera
Cruz. Há mais de
dez anos, a comunidade reivindica a
ligação das ruas.

Na rua Santa Efigênia, no bairro José Elói, a Prefeitura finaliza o calçamento de parte da via. Também no José Elói
(foto), o campo de futebol recebeu melhorias para atender
crianças e adultos.

Passando a Limpo chega ao Recanto
da Serra, Vila Tanque e Satélite
O Programa
“Passando a
Limpo” chega a
mais bairros da
cidade. Equipes
se dividem nas
ruas do Vila Tanque. No bairro,
a Praça da Paz
recebeu capina
geral.

Os bairros
Recanto da
Serra (foto),
Satélite e
Centro também recebem
limpeza geral
como capina
e caiação de
meios-fios.
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.

Página 3

Coleta Seletiva

Monlevade será uma das dez cidades
mineiras a receber recursos
João Monlevade será um dos dez municípios mineiros que irão receber o projeto
piloto de consolidação da coleta seletiva
do lixo e inclusão sócio-produtiva dos catadores de materiais recicláveis.
Os recursos serão liberados a fundo perdido, pelo Banco do Brasil e pela Fundação
Banco do Brasil, para melhoria da estrutura e compra de equipamentos que ajudarão a agregar valor ao material reciclável,
melhorando as condições de vida dos catadores.
No caso de Monlevade, todo o investimento será destinado à estruturação da Associação dos Trabalhadores na Limpeza e
Material Reciclável de João Monlevade
(Atlimarjom), por exemplo, para construção de novo galpão e até aquisição de veículos e equipamentos.

Reunião com equipe de consolidação da coleta seletiva do lixo

Bairros JK e Rosário receberão
reforço no abastecimento de água
A Prefeitura de João Monlevade está investindo R$ 2,8 milhões com recursos
próprios, através do Departamento de
Águas e Esgotos (DAE), em melhoria
do abastecimento de água em toda a cidade. Na última semana, o DAE iniciou
as obras de extensão de rede de água
na avenida Gentil Bicalho com mais
de 1.200 metros. A obra vai melhorar o
abastecimento na região e atenderá o
aumento da demanda devido a construção de vários prédios residenciais
no bairro JK e também para reforço ao
abastecimento no bairro Rosário (foto).
A Prefeitura também já iniciou os trabalhos de construção do reservatório do
bairro República, com capacidade de armazenamento de 600 mil litros de água.
Outro que começa em breve é no bairro
Sion, com capacidade para armazenar
400 mil litros.
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Conferência da Saúde será neste sábado

Com o tema “A saúde que temos e
a saúde que queremos”, a Prefeitura de João Monlevade e o Conselho Municipal de Saúde realizam no próximo sábado, 30, a 10ª
Conferência da Saúde. O evento
será no anfiteatro Antônio Gonçalves (Centro Educacional de João

Monlevade), de 8 as 18 horas. A
Conferência é realizada a cada
dois anos e o objetivo é discutir
a política municipal de saúde e o
planejamento das ações que vão
garantir o acesso ao atendimento,
qualidade dos serviços oferecidos
e programas no município.

As pré-conferências
realizadas
nos bairros da
cidade reuniram um bom
público

Casa do Adolescente
realiza festa julina

A Casa do Adolescente, núcleo da Fundação Crê-Ser, realizou a sua festa julina com a presença de
pais, monitores e comunidade. O evento contou
com a distribuição de algodão-doce, canjica, pastel,
refrigerante e caldos.

