Minha Casa, Minha Vida
A licitação do projeto Minha Casa, Minha Vida
definiu a empresa MD Predial como vencedora do Chamamento Público. A documentação
do processo será enviada para a Caixa Econômica Federal que será responsável pela construção dos 192 apartamentos no bairro Sion e
escolha dos beneficiários do financiamento.

João Monlevade, 3 a 9 de Outubro de 2011

Asfaltamento chega à rua Hamacek

A rua Hamacek, no bairro Lucília, é uma das 34
vias públicas que está sendo revitalizada pela
Prefeitura de Monlevade.
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Comunidade participa de audiência
pública sobre a ETE Cruzeiro Celeste
A construção da Estação de Tratamento de Esgoto - Cruzeiro Celeste (ETE), no bairro Palmares, foi
tema de audiência pública promovida pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Leste de
Minas (Supram-LM), no auditório
Leonardo Diniz (sede da Prefeitura), no dia 29 de setembro. O encontro teve como objetivo instruir o
público sobre o processo de licenciamento e tirar dúvidas sobre a
construção da ETE. A audiência foi
coordenada pela especialista em
direito ambiental da Superintendência, Maria Helena Batista Murta, e contou com a participação da
comunidade que mora no entorno
da obra, além de representantes
de entidades e vereadores.

Antônio José de Souza aprovou a obra e destacou
a facilidade que será trafegar pela rua Hamacek

Prefeitura asfalta rua Hamacek
Audiência abordou o processo de licencimento da Estação de Tratamento de Esgoto

Casa do Adolescente

Artesanato de adolescentes
decora loja em Carneirinhos
Jornais e revistas velhas que seriam
jogadas no lixo são reaproveitados
pelos alunos do Curso de Artesanato da Casa do Adolescente, do Novo
Cruzeiro, na produção de peças artesanais. Os produtos agradaram a
micro-empresária Olenka Paiva, que
expôs o material na vitrine de duas lojas em Carneirinhos.
Informativo da Prefeitura de João Monlevade - Rua Geraldo Miranda, 337, Carneirinhos, CEP 35930-027 - João Monlevade / Minas Gerais - acomjmmg@gmail.com - www.pmjm.
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O serviço de asfaltamento da
Prefeitura de Monlevade chegou à rua Hamacek, no bairro
Lucília. Ela faz a ligação entre
uma das entradas do Parque
do Areão até a avenida Getúlio
Vargas, nas proximidades do
Comercial Monlevade.
Com a obra, a Hamacek será
uma importante via de escoamento do trânsito, já que ela
está interligada com as ruas
Padre Pinto, Lúcio Bittencourt,
Luiz Prandini e Vitória, asfaltadas recentemente, com acesso à Linha Azul - do centro ao
bairro Sion.
Com isso, os motoristas terão
maior facilidade de chegar à
BR-381 utilizando ruas e avenidas asfaltadas, sem a necessidade de passar pelo centro
comercial.

A diarista Vera Lúcia Soares,
36, moradora da Hamacek,
aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Está ótimo. Melhor que andar por estas pedras. Poderemos ir direto para a BR, sem ter
que passar pelo centro”, afirma.
Moradora da mesma rua há 30
anos, a dona de casa Carmem
Consolação Correia, 60, conta que aguardava a obra para
a rua, desde administrações
passadas. “Para nós está sendo ótimo porque o calçamento
prejudica muito os carros”, comenta.
Já o vigilante Antônio José de
Souza, 51, também falou da
facilidade que será transitar
pela via asfaltada. “A Administração está fazendo o que
nenhum outro governo fez”,
destaca o outro morador da

rua Hamacek.
Para evitar futuros acidentes, a
Prefeitura está instalando quebra-molas e placas de sinalização em pontos estratégicos,
segundo avaliação técnica do
Setor de Trânsito e Transportes
(Settran). Após o asfaltamento
serão executados também ni-

velamento de bueiros e pintura
de faixas.
Além de criar rotas alternativas
e revitalizar as vias públicas, o
asfaltamento ainda tem como
objetivo minimizar o impacto nos imóveis causados por
veículos pesados como caminhões e ônibus.

Ruas e avenidas asfaltadas
para as cinco regiões
A Prefeitura está investindo R$5,5 milhões para asfaltar
e revitalizar mais de 34 ruas e avenidas nas cinco regiões da cidade. Já foram asfaltadas as ruas Vitória, Louis
Ensch (bairro de Lourdes), Luiz Prandini, Lúcio Bittencourt, Padre Pinto (Lucília) e Eduardo Dias (Loanda),
além das avenidas Cândido Dias (Loanda) e Amazonas
(Santa Cruz).
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Muito rock, alegria e pessoas de várias idades tomaram conta da praça do
Povo, em Carneirinhos, com o retorno
do “Rock na Rua” da Fundação Casa de
Cultura e Prefeitura de João Monlevade,
no dia 25 de setembro. O evento contou
com público itinerante estimado em mil
pessoas, entre adultos, adolescentes
e crianças. Subiram ao palco a banda
monlevadense In Focus e a Legião Urbana II - Um tributo à Legião Urbana,
de Belo Horizonte. Outras imagens na
galeria do site: www.pmjm.mg.gov.br/.

PRÓXIMA

EDIÇÃO:

23 de O
utubro
18 hora
s
Praça d
o Povo
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Jornalista ministra palestra sobre
a história de João Monlevade

O jornalista e diretor do jornal Morro do Geo, Marcelo Melo, ministrou a
palestra “João Monlevade: Caminho
de Riquezas”, para alunos da Escola
Municipal Cônego Higino de Freitas e
para a comunidade. O evento foi promovido dia 27 de setembro, na sede
da Prefeitura. A ação faz parte das
atividades da Fundação Casa de Cultura e integra a III Jornada Mineira do
Patrimônio Cultural. A Jornada busca
promover o patrimônio cultural de Minas por meio da realização simultânea
em todo o estado de diversas ações integradas, como festivais, exposições,
seminários, cursos e oficinas. Para o
jornalista, essa é uma das formas de
proporcionar o acesso às informações
sobre a cidade e disseminar a história
e a cultura local.
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Prefeitura leva informação aos bairros
sobre o funcionamento da internet gratuita
Para melhor informar a comunidade sobre o projeto Monlevade
Digital – a Internet Pública da Prefeitura, os técnicos do Setor de Tecnologia da Informação realizaram na última semana
atendimento em frente à Casa do Bem Viver, no bairro Novo
Cruzeiro.
Jéssica das Graças, 19, moradora da rua Marquês de Vanessa,
disse que o sinal da internet é captado pelo notebook, mas não

conseguia conectar. “Já havia ouvido falar da internet e tinha até
sinal, mas não conseguia entrar. Com as explicações, agora vou
poder utilizar o serviço”, disse Jéssica.
Ela foi orientada a adquirir o kit com a antena externa para conseguir captar o sinal com maior qualidade. A transmissão da internet da Prefeitura é feita a partir do Posto de Saúde do Novo
Cruzeiro.

O jornalista Marcelo Melo durante a palestra sobre a história de João Monlevade

Exposição Século XX
Entre os dias 27 e 30 de setembro, o fotógrafo Francisco
de Paula Santos (o Chico Barcelona) exibiu parte do acervo
fotográfico no hall da Prefeitura. A exposição denominada “Século XX” conta a transformação da cidade através
das lentes fotográficas. Vários
pontos de Monlevade foram
registrados nas décadas de 80
e 90. As fotos também podem
ser vistas através do site www.
morrodogeo.com.br/.

Exposição fotográfica no hall
da Prefeitura, assinada por
Francisco de Paula Santos

A moradora Jéssica das Graças recebe orientações no posto de atendimento móvel da Prefeitura

Novo diretor adjunto do DAE
O Departamento de Águas e Esgotos (DAE) conta com um novo
diretor adjunto. Desde o dia 3 de outubro, Carlos Otávio Viana (à esquerda) assessora o diretor geral da autarquia, Flávio Duarte Pinto.
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Creas realiza 1º Fórum de Enfrentamento
à violência contra Crianças e Adolescentes
lares e comunidade.
Com o tema “Quando a gente
ama é claro que a gente cuida” – em alusão a uma música
do Caetano Veloso, as palestras do 1º Fórum foram minisPalestras atraíram diversos profissionais da cidade

Cerca de 200 pessoas participaram do 1º Fórum de Enfrentamento à violência contra Crianças e Adolescentes,
no Centro de Eventos do Sindicato dos Metalúrgicos, no
dia 29 de setembro. O evento foi realizado pela Secreta-

ria de Trabalho Social, através do Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (Creas). O encontro
contou com a presença de
representantes da Polícia Militar, assistentes sociais, enfermeiros, conselheiros tute-

tradas pelo promotor da Vara
da Criança e do Adolescente,
Lucas Dias Pereira Nunes,
pelo médico Paulo Fleury e
pela coordenadora do Creas,
Lara Cristinne Nunes.

Projeto Passando a Limpo
As equipes do projeto Passando a Limpo estão presentes
em diversos bairros de João Monlevade. Na última semana,
atuaram nos bairros de Lourdes, Novo Horizonte, Cruzeiro
Celeste, Lucília e São Geraldo.
São realizados serviços de recolhimento de entulhos, capina, caiação de meios-fios, operação tapa-buracos e ações
de combate à dengue.

