Mais saúde na
Serra do Egito
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João Monlevade, 12 a 18 de março de 2012

Maioria dos usuários opta por
passagem mais barata no cartão
Página 3

ECONOMIA GARANTIDA:
a auxiliar de escritório Débora Fernandes,
18, e o técnico de informática Max Douglas
Santiago, 19, sempre utilizam o cartão para
pagar R$2,25.

Monlevade ganha novo reservatório
de água e 500 mudas para o Areão
Após décadas sem investimentos na rede de abastecimento de água em Monlevade, a Administração Municipal entrega à comunidade um reservatório com capacidade para 400 mil litros, no dia 22
de março, quando se comemora o Dia Mundial da

Água. Construído no bairro Sion, o tanque atenderá a região do Cruzeiro Celeste, entre outros.
Para comemorar o Dia Mundial das Florestas, dia
21, o Areão receberá 500 mudas cedidas pelo
Instituto Estadual de Florestas.
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ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS EM JOÃO MONLEVADE
Atendimento
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60% dos usuários pagam R$2,25
com o cartão magnético
“Foi uma medida acertada e a população

SETTRAN
3851-4430

foi beneficiada”
Margareth Menezes Fraga, 38,
decoradora de festas

ENSCON
3851-2979

“Facilitou para o usuário. Ando de ônibus
todos os dias e será uma economia”

OUVIDORIA

Edson Moraes, 50,
metalúrgico

MUNICIPAL

3851-6122
(ramais 260/230)

“Eu aprovo o congelamento. Ando de
ônibus todos os dias e vou economizar”

Passagem congelada 2012

Fátima Cabral, 57,
dona de casa

* Tarifa Social - R$1,00
42 (Carneirinhos) e 43 (Novo Cruzeiro)

* R$2,25, (cartão)

“É uma economia. Considero que foi
uma boa medida”

* R$2,75 (dinheiro)
Humberto Campos Dias, 19,
* Nas linhas que circulam entre 0h e 4h,
a passagem custa R$1,00

estudante

A maioria dos usuários do transporte coletivo, em João Monlevade, paga R$2,25. Este é o valor
da passagem para quem utiliza
o cartão magnético vendido pela
empresa Enscon Viação.
De acordo com o Setor de Trânsito e Transportes (Settran), 60%
dos usuários utilizam o dispositivo. Os demais pagam dinheiro
Um dos benefícios é a segu-

rança, já que não é preciso
transitar com dinheiro dentro
do ônibus. Outra vantagem é a
agilidade em passar pela roleta.
Além disso, o usuário pode viajar em dois itinerários pela rede
de integração pagando apenas
uma única passagem (leia na
página 4). O valor mínimo de
crédito no cartão é de uma passagem, ou seja, R$2,25.

Congelamento
Na última semana, entrou em
vigor o congelamento das passagens do transporte coletivo
em João Monlevade, apesar da
solicitação de reajuste feito pelo
Conselho Municipal de Transportes (CMT). O órgão sugeriu
reajuste do valor no cartão magnético para R$2,37. Já a Tarifa

Social de R$1,00 teria acréscimo
de R$0,05. O reajuste mais alto
seria de R$2,90, contra os atuais R$2,75 no pagamento feito
em dinheiro. Para beneficiar a
população, a Prefeitura decretou
(023/2012) o congelamento dos
três valores durante 12 meses, ficando R$1,00, R$2,25 e R$2,75.

Tarifas
R$1,00 – Tarifa Social
(Linha 42/Santa Bárbara-Carneirinhos- Areia Preta

“Foi muito bom congelar a passagem

Veja nas próximas edições, outros itinerários do transporte coletivo. Horários divulgados pelo Settran dia 08/03.

porque o aumento iria pesar no bolso do
usuário. O prefeito acertou”

e Linha 43/Santa Cecília-Novo Cruzeiro-Rodoviária)

R$2,25 - Cartão Magnético
R$2,75 - Dinheiro

Ronaldo Antonio Estevão, 37,
eletricista

“Com certeza foi uma boa medida.
A Prefeitura acertou. È uma economia
para todos, principalmente para os

Onde adquirir o cartão magnético
Santa Bárbara - Hiper Comercial Monlevade
Novo Cruzeiro - Fraga Supermercado
Loanda - Supermercado Bastos

trabalhadores”

Carneirinhos - Farmácia Barros

Mônica Silva, 42,

Belmonte - Enscon Viação

estudante
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Sistema de Integração garante economia para o usuário
Além do congelamento no valor da passagem (leia na página 3), o usuário também pode
utilizar o Sistema de Integração
do transporte coletivo. Com
isto, o passageiro viaja no se-

gundo ônibus pagando apenas
uma passagem.
Por exemplo, caso o usuário
esteja no bairro Satélite e precisar se deslocar até o bairro
Nova Esperança, ele pode em-

barcar na linha 22 e pagar a
passagem com o Ensconcard
e ao chegar a Carneirinhos utilizar a linha 11 sem a cobrança
de outra tarifa. É preciso ficar
atento, pois o benefício é con-

cedido dentro do período de 60
minutos. A contagem começa a
partir da passagem do usuário
pela roleta do primeiro ônibus.
Acima deste tempo, nova tarifa
será cobrada pela empresa.

Linhas
Integram
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Prefeitura inicia reparos
perto da delegacia
A Prefeitura iniciou os reparos
na avenida Laranjeiras, ao lado
da Delegacia de Polícia Civil,
no bairro Baú. A Construtora
Pontes de Minas Ltda, vencedora da licitação, é a responsável pela construção de caixa
de drenagem pluvial no local.
O prazo de execução da obra

é de 30 dias.
Outros locais que também recebem reparos da Prefeitura
são as avenidas Isaac Cassimiro, no bairro Loanda, Rodrigues
Alves, no bairro República e as
ruas Padre José de Anchieta,
no bairro Aclimação e Realeza,
no bairro Novo Horizonte.

Recuperação da avenida
Armando Fajardo é concluída

Capina química auxilia equipe
na limpeza da cidade
ADTA. O trabalho de capina e
recolhimento de entulho, de responsabilidade da Secretaria
Trânsito no trecho flui normalmente
Municipal de Obras, continua
normalmente a atender todas as A Prefeitura concluiu o servi- no fim do ano passado. Ouço de recuperação da ave- tra manutenção que está senregiões de João Monlevade.
nida Armando Fajardo, no do realizada pela Prefeitura é
bairro Loanda. O trânsito no no bairro Aclimação, próxima à
Paineiras, Loanda, Sion e Vila Tanque local funcionava em meia Escola Cônego José Higino de
pista após as fortes chuvas Freitas, onde a pista afundou.
recebem Passando a Limpo

A capina química chegou aos
bairros São Geraldo e Vila Tanque. O serviço conta com supervisão de técnica da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos
e é executado pela empresa

A integração só é possível por meio do cartão magnético (Ensconcard) dentro do prazo de 60 minutos contados a partir da cobrança na roleta

Tarifa Social
As linhas 42 e 43 foram criadas pela Prefeitura para
beneficiar os trabalhadores e empresários. Com o
valor de R$1,00, a Tarifa Social permite que usuários da linha 42 transitem entre o bairro Santa Bárbara, passando pelo centro comercial, até o bairro
Areia Preta. Já a linha 43 possibilita viagem entre
o bairro Santa Cecília, na região do Novo Cruzeiro,
passando pela rodoviária, até o bairro Tanquinho II.

Congelamento da passagem foi determinado
por decreto e vale por um ano

Bairro Paineiras recebe o programa Passando a Limpo

A Prefeitura de Monlevade trabalha em diversos bairros da cidade com capina e limpeza de
praças. O programa Passando
a Limpo atendeu na última semana os bairros Paineiras, Loanda (avenida Cândido Dias),
Vila Tanque e Sion. As equipes

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos trabalham na
capina e varrição de ruas. Já
os bairros Belmonte, Satélite e
Santa Bárbara recebem o grupo
responsável pela manutenção
de praças e jardins que realizaram limpeza nesses locais.

Funcionários da secretaria de Obras realizam reparo na rede pluvial
danificada pelas chuvas na avenida Rodrigues Alves, no bairro República. A via e o canteiro central serão revitalizados e o trânsito será
normalizado nos próximos dias.
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Monlevade promove congresso para

Prefeitura garante médico e

criação de movimento estudantil

enfermeiros para a Serra do Egito

Estudantes de João Monlevade já estão se preparando para o congresso de
fundação da União dos Estudantes Secundaristas (Umes) da cidade. O evento
será realizado dia 31, das 8h às 20h, no anfiteatro Antônio Gonçalves (Centro
Educacional). De acordo com o presidente da comissão para fundação da entidade, Luando de Abreu, o evento tem como objetivo debater e aprovar as resoluções que irão orientar a atuação da primeira gestão da Umes em Monlevade.
O congresso conta com o apoio da Prefeitura de João Monlevade, por meio da
Secretaria Municipal de Educação. Outras informações pelo telefone 8630-4886.

O bairro Serra do Egito conta com
uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), desde o mês
de fevereiro. O grupo formado por

médico, enfermeiros e agentes
comunitários de Saúde atende os
moradores semanalmente. A iniciativa de melhorar o atendimento

aos moradores partiu da Secretaria Municipal de Saúde e da
Prefeitura de Monlevade.
O bairro Serra do Egito foi o

primeiro a ser beneficiado este
ano. Recentemente, o Vila Tanque e o Areia Preta receberam
uma equipe de ESF.

Edvanilton José dos Santos, 32,

Maria de Lourdes Carvalho

Maria Marta de Oliveira Silvestre,

Maria Imaculada de Almeida, 67,

auxiliar

Dionísio Prota, 80, dona de casa

51, doméstica

doméstica

“Foi muito bom, facilitou
para todos os moradores”.

“Facilitou muito porque vai
evitar deslocamentos. Foi uma
boa iniciativa”.

“Foi muito bom,
principalmente para os idosos.
Antes era preciso ir ao PA ou
ao posto do Centro Industrial”.

“O atendimento melhorou.
Agora ficamos mais próximos
dos profissionais da saúde.
Eu aprovei”.

Ética e transparência apresentadas na escola
Alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Manoel Loureiro, no bairro Novo
Cruzeiro, participaram de palestra sobre Ética e Transparência na Administração Pública. O tema foi ministrado
pela controladora Interna da
Prefeitura de João Monleva-

de, Luzia Nunes.
O convite partiu do orientador
da escola, Wellington Cesco, que inicialmente solicitou
o tema para os professores.
Devido à repercussão dos
trabalhos, o assunto também
foi abordado para as crianças
e adolescentes.

A professora Teles Regina, a controladora Interna
Luzia Nunes e o orientador da escola, Wellington Cesco

Usuários do SUS devem procurar postos
para emissão do Cartão Nacional de Saúde

Copa Estrada Real

Atletas de Monlevade e Nova Era disputam partida dia 25
A Seleção Masculina de Futebol de João Monlevade (Sub20) estreia na VII Copa Estrada Real contra a seleção de
Nova Era, dia 25, domingo, no
Estádio Louis Ensch. O horário ainda não foi definido pelos organizadores. A primeira
partida do amistoso foi no dia
10 contra os atletas de Barão de Cocais. A Seleção de
Monlevade está inserida no

Circuito dos Inconfidentes na
chave D, juntamente com as
cidades de São Domingos do
Prata, Nova Era e Rio Piracicaba. A Copa Estrada Real
de Futebol Amador tem como
objetivo valorizar o esporte e
integrar municípios. O torneio
é voltado para jogadores que
nasceram entre 1992 e 1995.
Outras informações pelo telefone: 3851-4510.

A meta é que todos os brasileiros tenham o Cartão até 2014

A primeira partida da Seleção de Monlevade será dia 25 de março

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem
procurar o posto mais próximo de casa para emissão
do Cartão Nacional de Saú-

de. Com ele, o histórico dos
atendimentos prestados ao
paciente será registrado em
uma única base nacional de
dados, permitindo o acesso a

estas informações por qualquer unidade de saúde.
Para solicitar o Cartão, a pessoa deve apresentar documento de identidade ou certidão

de nascimento das crianças e
comprovante de endereço. Todos os membros da casa devem possuir o Cartão Nacional
de Saúde, já que o documento
é individual e intransferível.
Para quem precisa realizar exames e consultas de emergência, o cadastro pode ser feito na
Secretaria Municipal de Saúde
(prédio do Pronto Atendimento
Municipal). O cartão chega em
10 dias na casa do usuário.
A meta do Governo Federal é
que todos os brasileiros tenham
o Cartão Nacional de Saúde ou o
número do documento até 2014.
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Prefeitura reforça abastecimento de água
e Parque do Areão ganha 500 mudas
A Prefeitura de João Monlevade por meio da Secretaria de
Meio Ambiente e do Departamento de Águas e Esgotos
(DAE) prepara diversas atividades para comemorar o Dia
Mundial das Florestas, 21, e o
Dia Mundial da Água, 22.
Entre os dias 19 a 23, estudantes das escolas públicas visitarão o Parque do Areão, onde
serão plantadas 500 mudas
de árvores nativas e frutíferas.
Em seguida, eles conhecerão
as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Cruzeiro Celeste.
Os ônibus sairão das escolas às 7h30 e retornarão às
10h30 e 13h30 retornando
às 16h30 para as escolas de
origem. Participarão das atividades os alunos do Centro
Educacional, Germin Loureiro, Cônego Higino, Luiz Prisco, Emip, Manoel Loureiro,
Geraldo Parreiras, Promorar
e Monteiro Lobato.
Já no dia 22, na rua Camburiu, no bairro Sion, a Prefeitura inaugura às 10h um
reservatório de água com capacidade de armazenamento
de 400 mil litros. O tanque irá
beneficiar os moradores dos
bairros Sion, Paineiras, Nova
Esperança, Nova Aclimação,
Cidade Nova, Lourdes e Cruzeiro Celeste.

Reservatório com capacidade para 400 mil litros será inaugurado dia 22 de março

Caravana da Artesania oferece teatro, gestão
cultural e rodas de conversa em Monlevade
A Caravana da Artesania está
em Monlevade com extensa
programação. A intenção da
Associação Teatro Terceira
Margem, responsável pela iniciativa, é promover o intercâmbio, a criação e a reflexão na
área de artes cênicas.
A apresentação começou dia
11 de março e vai até o dia
22, com várias atividades artísticas e culturais gratuitas.
No primeiro dia, houve intervenção teatral em parceria
com a Cia O Salto, na praça

da igreja São José Operário.
No dia 12, na praça do Povo, o
momento é da “Roda de Conversa” com artistas e parceiros, entre 16h e 19h.
Nos dias 13 e 14 (terça e quarta)
a pauta é o “Processo Criativo
de Teatro de Rua”, de 9h as 12h.
Prosseguindo, dias 15 e 16 (quinta e sexta) haverá visita nas escolas. Já no sábado e domingo (17
e 18) a população poderá prestigiar apresentações artísticas.
Na segunda-feira, 19, à noite,
haverá roda de conversa sobre

teatro, gestão cultural e temas
afins na praça do Povo. Nos
dias 20 e 21, a Caravana retorna às escolas.
Algumas informações sobre
local e horário não foram divulgadas pela Associação Teatro Terceira Margem.
Os organizadores podem ser
contatados pelo site www.teatroterceiramargem.art.br ou
pelo telefone (31) 9997-6912.
Apoiam a iniciativa: Prefeitura, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado de Cultura.
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