Rede Minas no ar
Desde o 1º de julho o sinal da Rede Minas
de Televisão está sendo retransmitido para
João Monlevade através do canal 34.
João Monlevade, 11 a 17 de Julho de 2011

DEZ MIL CADERNOS E CARTEIRAS

novas para as escolas municipais
A Prefeitura irá distribuir em todas as escolas da rede municipal dez
mil cadernos do tipo brochurão para os alunos. As capas dos cadernos possuem imagens de crianças da educação infantil e estu-

dantes das escolas municipais. E, também para levar mais conforto
para as crianças nas escolas, a Prefeitura comprou 450 novas carteiras para a educação infantil nas cores azul, verde, rosa e amarelo.
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Passando a Limpo chega ao
Lucília e pista de caminhada

O Programa Passando a Limpo realiza nesta semana limpeza no bairro Lucília e
pista de caminhada próximo a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Monlevade. Nestes locais, as ruas irão receber caiação e capina.

Praça recebe plantio de coqueiros

Equipes do Passando a Limpo realizam capina na rua Itabira, Lucília

A equipe da Divisão de Paisagismo da Prefeitura plantou na praça do bairro Belmonte dois coqueiros. A praça receberá limpeza através do Programa Passando a
Limpo e plantio de novas mudas.
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Lourdes recebe reforço
no abastecimento de água
Obras para extensão de 260 metros de rede é realizada na rua Juiz de Fora

A Prefeitura, através do Departamento de Águas e Esgotos (DAE), realiza 260 metros de extensão da rede de água na rua Juiz de
Fora, no bairro de Lourdes. A reivindicação vai atender toda a comunidade do bairro e será um reforço no abastecimetno na parte
alta do bairro como as ruas Sabará e Araxá. O trabalho deverá ser concluído dentro de uma semana.

Asfalto do Jacuí em
fase de conclusão
As obras de asfaltamento do trecho na
avenida de acesso ao bairro Jacuí está em
fase de conclusão. Funcionários da Prefeitura trabalham no local preparando o terreno
e aplicando a camada asfáltica. A previsão é
que as obras terminem nesta semana.
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O Serviço de Saúde Mental (Sesamo) realizou nesta terça-feira, 5, o seu tradicional Arraiá. O
arrasta pé aconteceu no salão
do Sindicato dos Metalúrgicos
no bairro José Eloi. Os usuários
do Sesamo e profissionais da
saúde promoveram uma animada quadrilha com barraquinhas e comidas típicas.

FESTA

JULINA
DO

BEM
VIVER
Alunos das oficinas do Cras,
grupos de terceira idade e
Projovem Adolescente participaram na última quinta-feira,
7 da festa julina da Casa do
Bem Viver. A turma aproveitou
a festa com danças típicas,
pipoca, canjica e amendoim.

