Semana do Meio Ambiente

João Monlevade, 13 a 19 de junho de 2011
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MONLEVADE
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ÀS CLARAS

O Programa “Monlevade às Claras” tem avançado em vários bairros da cidade. Na última semana, parte das ruas do Alvorada, Cachoeirinha e Lourdes foram beneficiadas. As lâmpadas a vapor de mercúrio de toda a cidade estão sendo trocadas por
vapor de sódio, que são econômicas e clareiam mais. Para os entrevistados, com as vias públicas mais iluminadas, a segurança é maior para os pedestres e motoristas que precisam circular à noite.

“A iluminação está muito melhor. Meu comércio ficou mais
claro e acho até que nos dá
mais segurança para trabalhar”.
Raimundo Sudário Andrade, 70,

“Nossa rua está muito melhor
agora. Está tudo mais clarinho.
Moro aqui há mais de 35 anos
e agora temos uma cidade iluminada”.

rua Alvinópolis - Lourdes

Izabel Efigênia, 59,
rua Pe. José de Anchieta – República

“Um fator importante dessa nova
iluminação é a segurança. Sou
um dos moradores mais antigos
dessa rua e vejo o quanto tudo
tem mudado. Para se ter uma
idéia, as novas lâmpadas clareiam aqui dentro da garagem”.

“Venho todos os finais de semana para a cidade e pude
perceber o quanto as ruas de
Monlevade estão mais claras.
Isso leva muito mais segurança para a população”.

Antônio Inocêncio, 60,

Jeancarlos Barbosa, 42, ex-comandan-

rua Pe. José de Anchieta – República

te da Polícia Militar de João Monlevade

“

“A nova iluminação clareou até o quintal
de minha casa. Está aprovada”.

“Clareou muito mais. Melhorou
bastante para nós moradores
do bairro”.

“Achei muito melhor e dá mais
segurança para nós. A iluminação da rua chega até em meu
comércio”.

Natanel Almeida, 28,

Moaciel de Castro, 54,

rua Faustino Taveira - Boa Vista

rua Faustino Taveira - Boa Vista

Geralda Joana, 55, rua Louis Ensch – Alvorada

“
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Mais de R$136 mil investidos
em extensões de rede de água e esgoto
Nos primeiros meses do ano,
a Prefeitura através do Departamento de Águas e Esgotos (DAE) executou mais
de 1.400 metros de extensão
de rede de água e 1350 m esgoto em diversas ruas e avenidas de João Monlevade. No
total, foram investidos cerca de
R$136.500.
Somente no Nova Cachoeirinha foram executados 144
metros de extensão de rede
de esgoto para os moradores
da rua São João Batista. Segundo a moradora Lina Margarida de Souza, 38, há anos

a comunidade reivindicava o
serviço. “Era muito difícil. O
esgoto era despejado na rua
ou em fossa e por vários anos
muita sujeira descia pela rua
principal (via que dá acesso
a Pacas)”. Além da extensão
da rede de esgoto, os moradores do Cachoeirinha também foram beneficiados com
o “Monlevade às Claras”. A
moradora destaca que a iluminação no local era precária. “As luzes eram fracas e a
noite ficava tudo muito escuro. Agora está muito melhor”,
comenta Lina Margarida.

“Era muito difícil. O esgoto era despejado na
rua ou em fossa e por vários anos muita sujeira descia pela rua principal”
Lina Margarida de Souza, 38

Rua São João Batista, Nova Cachoeirinha

Reservatórios, novas extensões e poços artesianos
Para melhorar o abastecimento
de água na cidade, dois novos
reservatórios serão construídos
ao lado dos que já existem no
República e no Sion. As obras
foram orçadas em 622 mil e os
trabalhos estão previstos para
iniciar na segunda quinzena de
junho. Também serão investidos R$211 mil para a extensão de rede de água na Gentil Bicalho, Baú e ABM. Todos

os serviços serão executados
pela empresa, Construtora Rocha e Rocha Ltda, vencedora
da licitação.
Segundo o diretor do DAE, Geraldo Amaral, ainda serão perfurados dois poços artesianos,
sendo um no Vila Tanque pela
empresa Itapoços e outro no
Vale do Sol, que ainda está em
processo licitatório. Os poços
foram orçados em R$50 mil.

Serão construídos outros dois reservatórios, um no Sion e outro no República

Página 5

Estudantes aprendem sobre o funcionamento da ETE
Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Geraldo Parreiras visitaram as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do
Cruzeiro Celeste no dia 7 de junho. O objetivo foi conhecer a ETE que, em breve, entrará em operação com capacidade para tratar 26%
do esgoto da cidade produzido por aquela região. São investidos R$6 milhões, graças a parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.

“Estou surpreso com esta obra. Não imaginava que era tão importante.

“Ao ver esta obra é impossível não querer mudar os costumes para a

Agora tenho a certeza de que a Prefeitura vem trabalhando a favor do

melhoria do Meio Ambiente no dia-a-dia. É um avanço muito grande

Meio Ambiente”.

Carlos Monteiro, 16

que a cidade vai ter”.

Aline Freitas, 19
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FESTIVAL DE ARTES CÊNIC

As atividades do Festival de Artes Cênicas movimentaram
nível. Na quinta-feira, 9, o grupo Urbanoide 2.0, de São Pa
Velha Guarda da Mangueira agitou o público com o samba d
as Saborosas Aventuras de Dom Quixote, atraiu um excelent

MAIS FOTOS: WWW
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CAS DE JOÃO MONLEVADE

a cidade levando a população a prestigiar eventos de alto
ulo, lotou o anfiteatro do Centro Educacional. Em seguida a
da raiz em frente a Câmara Municipal. Na sexta-feira, a peça
te público pelas avenidas Wilson Alvarenga e Getúlio Vargas.

W.PMJM.MG.GOV.BR
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Cerca de 200 pessoas passam pelo
“Dia de Pensar Saudável”, no Novo
Cruzeiro, para exames e consultas
O Dia de Pensar Saudável,
realizado pela Prefeitura na
Casa do Bem Viver, no Novo
Cruzeiro, ofereceu lazer, orientações para promoção da saúde e diversão aos moradores
do bairro, no dia 4 de junho.
A primeira edição do projeto
atraiu cerca de 200 pessoas,
das 9h às 13h.
Realizado em parceria com os
postos de saúde com a coordenação da Estratégia de Saúde da Família e Programa de
DST/AIDS, que funciona no
posto de saúde da Vila Tanque,
as atividades facilitam o acesso
da população aos serviços da
Secretaria de Saúde. Além de
DST/AIDS, foram dadas orientações sobre Tuberculose,
Hanseníase e Hepatite Virais.

“Parabéns! A gente que trabalha por
conta própria não tem tempo para
nada. Hoje fiz todos os meus exames
e agora vou consultar com a médica”.
Joaquim Avelino, 68

“Estou feliz demais porque tinha exames para fazer daqui há dois meses
e já fiz hoje. Para a gente que está
com a idade avançada é uma benção
de Deus quando isso acontece”

Prefeitura realizou a extensão de 120 m de rede de água na
rua ‘D’, no bairro Boa Vista

Nazaré de Araújo, 68
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Semana do
meio ambiente
Para comemorar o Dia Mundial
do Meio Ambiente, a Prefeitura
e instituições promoveram palestras, cursos e encontros para
debater a importância da preservação da natureza.
Na Escola Municipal Germin Loureiro, no Vale do Sol, os alunos
assistiram a peça teatral “Um
privilégio da Terra”, no dia 3 de
junho. Houve também plantio de
mudas e exposição de trabalhos.
No sábado, 4, a Secretaria de
Educação recolheu sacolas ecológicas em troca de sacolas de
plásticos. A blitz educativa aconteceu na Praça Domingos Silvério, no centro da cidade. Foram
recolhidas mais de duas mil sacolas plásticas.

Comunidade do São José realiza festa
para reforma de centro comunitário
Com o apoio da Prefeitura de
João Monlevade, através da
Casa da Cidadania, a comunidade do São José realizou no
primeiro sábado do mês uma
festa no Centro Comunitário do
bairro. Toda a renda da venda
de caldos, tropeiro, bebidas e
do bingo foi destinada para o
término das obras do Centro
Comunitário. De acordo com
a presidente do Centro, Maria das Graças Silva, 54, a in-

teração com o Executivo foi
importante para que o evento
acontecesse. No ano passado, a Prefeitura cedeu material (areia, cimento e cerâmica)
para um novo piso no Centro.
Além disso, foi aprovada pelo
Orçamento Participativo (OP)
a construção da cobertura da
sede pela Prefeitura, com valor
de R$20mil. A obra já está sendo licitada juntamente com as
outras do OP.
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Limpeza avança com o

Construção de caixa para drenagem pluvial no Vera Cruz

Reforma de escada na rua Botafogo no bairro Loanda

Restauração do campo de futebol entre o Laranjeiras e Baú

Capina na avenida Cândido Dias, bairro José de Alencar

Pintura de meios-fios na Getúlio Vargas, Santa Bárbara
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Passando a Limpo

Construção de muro hip hap na rua Geraldo de Paula, no bairro Laranjeiras

A limpeza na cidade continua avançando com o projeto Passando a
Limpo da Prefeitura de João Monlevade. Capina, caiação de meios-fios e operação tapa-buracos são
algumas das ações da Administração para manter a cidade limpa.
Diante da visita dos funcionários
da Prefeitura, os moradores podem
deixar nos passeios materiais inservíveis, como pneus e garrafas
para o caminhão recolher. Além
de limpar a cidade, o projeto tem
como objetivo combater a dengue.

Capina e limpeza no bairro Industrial
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Licitação para revitalização asfáltica será em julho
No próximo mês será realizada licitação para escolha da
empresa que prestará serviços
de pavimentação na cidade.
A concorrência será no dia 12
de julho, às 14h, no auditório
Leonardo Diniz (sede da Prefeitura). Serão investidos mais
de R$5,5 milhões em revitalização asfáltica de 34 ruas e
avenidas através do Projeto
Somma Infra do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Há décadas João
Monlevade não recebe melhorias como esta pavimentação.
Outras 20 vias receberão calçamento através do Orçamento Participativo (OP).
Veja abaixo algumas ruas que
serão asfaltadas pela Administração Municipal.
Rua Padre Pinto, bairro Lucília

Rua Sagitário, bairro Novo Cruzeiro

Rua Capricórnio, Novo Cruzeiro
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Rua Berlim, Curzeiro Celeste

