
João Monlevade, 7 a 13 de maio de 2012

Milhares de pessoas participam

do aniversário de João Monlevade

Prefeitura constrói novo
refeitório na Escola Municipal 

Efigênio Mota
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ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS EM JOÃO MONLEVADE

Veja nas próximas edições, outros itinerários do transporte coletivo. Horários divulgados pelo Settran dia 15/02.
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Prefeitura investe R$52 mil na construção 
de novo refeitório na Escola Efigênio Motta

A Prefeitura de João Monleva-
de construiu um novo refeitório 
para os alunos da Escola Mu-
nicipal Efigênio Motta, no bair-
ro Aclimação. A obra vai bene-
ficiar cerca de 400 alunos que 
estudam naquele estabeleci-
mento. O custo do empreen-
dimento é de R$52 mil e está 
sendo executado pela Cons-
trutora Esperança.
A diretora da escola, Rita Cé-

lia, 49, disse que era uma rei-
vindicação antiga. “Essa obra 
é muito importante porque os 
alunos agora terão um lugar 
maior e com mais conforto para 
fazer uma alimentação saudá-
vel. Tudo isso é favorável para 
o bem-estar das nossas crian-
ças. Só temos que agradecer a 
Prefeitura e a Construtora Es-
perança pelo trabalho fantásti-
co”, garantiu a diretora. Obras de construção do refeitório estão em fase de acabamento

Prefeitura avança com 
calçamento em ruas do 

bairro Cidade Nova

O calçamento realizado pela 
Prefeitura de João Monleva-
de avança pelo bairro Cidade 
Nova. As obras estão sen-
do feitas nas ruas Bem Te Vi, 
Zezinho de Abreu e Gaivota. 
Os investimentos chegam a 
R$325 mil, em parceria com o 
Governo Federal. 
No ano de 2010, a Prefeitura 
entregou 2.900 metros de rede 

de esgoto construídos. O bairro 
ainda recebeu fossas sépticas 
que, segundo o Departamen-
to de Águas e Esgotos (DAE), 
funcionam como pequenas Es-
tações de Tratamento de Es-
goto (ETEs). O valor das obras 
foi de R$250 mil e contempla 
180 famílias, o que representa 
89% das casas do bairro com 
rede de esgoto sanitário.

Calçamento trará maior conforto para os moradores do bairro

Campanha de vacinação 
contra a gripe vai até dia 25
A Campanha de vacinação 
contra o vírus Influenza (H1N1) 
vai até o dia 25. A vacina tem 
como público alvo pessoas 
com mais de 60 anos, gestan-
tes e bebês entre seis meses 
e dois anos de idade. A expec-
tativa da Secretaria de Saúde 
é que, em Monlevade, 11.468 
pessoas recebam a vacina. De 
segunda a sexta-feira, os cen-
tros de saúde estarão abertos 
das 8h às 17h para atender a 
demanda.
A vacina estará disponível, 
de 8h as 17h, na Policlínica, 

no Pronto Atendimento, nas 
escola estaduais Luis Prisco 
e João XXIII, no Centro So-
cial Urbano, no Centro de 
Saúde Padre Hildebrando,  
nos centros de saúde dos 
bairros Laranjeiras, Indus-
trial, Novo Cruzeiro, Santo 
Hipólito, Monlevade Centro e 
na Creche do Promorar. No 
Centro de Saúde Nova Es-
perança e no galpão do Nova 
Monlevade, a vacinação será 
de 8h as 12h. E nos centro 
comunitário Santa Rita e 1º 
de Maio, de 13h as 17h. 
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Rock no Trio Tambores
do Morro

Dezoito mil nos três dias de festa
Os shows em comemoração aos 48 anos de João Monlevade levaram mais 
de 18 mil pessoas, nos três dias de festa, à avenida Wilson Alvarenga, em 
Carneirinhos.  A abertura na sexta-feira, 27, contou com a banda Araketu, 
que agitou o público com mais de duas horas de muito axé em cima do trio 
elétrico. No sábado, 28, foi a vez do Fundo de Quintal, que tocou o melhor 
do samba de raiz e animou a galera que se divertiu ao som do grupo carioca.

A última noite da festa, no domingo, 29, data em que a cidade completou 
48 anos de emancipação político-administrativa, foi marcada pela edição 
especial do Rock na Rua, com as bandas monlevadenses Audio Funcho, 
The Travel e Rose In Black, que agitaram a turma jovem com muito rock.

Seguindo o propósito de valorizar os artistas locais, a 
Administração abriu espaço para que o grupo Tambores 
do Morro, do bairro Novo Cruzeiro, tocasse junto com a 
banda baiana Araketu em cima do Trio Elétrico Pavilhão. 
O grupo tocou diversas músicas e agitou a galera com a 
batucada ao lado da vocalista do Araketu, Larissa Luz.

Segurança é marca
registrada do evento

Para proporcionar maior tranquilidade, a Prefeitura 
contratou 120 seguranças para os três dias de festa. 
Todas as pessoas que entraram na área do evento 
foram revistadas com detector de metal. Além disso, 
policiais militares e agentes da Polícia Civil também 
garantiram o sossego das pessoas, não sendo regis-
trado qualquer ocorrência policial durante os shows.

Débora Barcelos, 31, 
dona de casa

“É um projeto

fantástico, ajuda a 

lançar muitas bandas. 

É uma iniciativa baca-

na, estou orgulhosa”.

Gê Paiva, 43,
professora

“É um projeto mui-

to bom, ajuda os 

jovens a canalizar 

toda energia para

a música”.

“A festa foi
muito boa e a

Prefeitura acertou 
na escolha

dos artistas”.

“A escolha atendeu
o público. O lugar é o 
melhor para eventos 

porque o acesso
é mais fácil”.

“Gostei muito.
A festa na

região central
foi uma

boa escolha”.

“Os shows
foram muito

bons e a
festa foi bem
organizada”.

Vivian Portes, 27,
balconista

André Cani, 25,
empresário

Luciana Grijó, 32,
cabeleireira

Flávio Paulino, 30,
inspetor de qualidade
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Botafogo é campeão do 4º Torneio Corujão de Futebol Amador
O Botafogo foi o campeão do 
4º Torneio Corujão de Futebol 
Amador. O time do bairro Es-
trela Dalva venceu a equipe do 
Santo Hipólito na final, no dia 
1º, por 2 a 0. Os gols foram 
marcados por Rodrigo Negão 
e Heverton Gambá. 
Todas as partidas foram dis-

putadas no campo do Centro 
Esportivo Dr. Henry Meyers. A 
equipe mais disciplinada foi a 
do bairro Santa Cecília. Lucas 
Barbosa e Edfarley, do Santo 
Hipólito, foram o artilheiro e o 
goleiro menos vazado. A com-
petição teve apoio da Prefeitu-
ra de João Monlevade.

A Prefeitura de João Monleva-
de inaugurou um novo núcleo 
da Fundação Crê-Ser no bairro 
Tanquinho I, que vai atender 65 
crianças diariamente com refor-
ço escolar, artesanato, música, 
esporte e lazer. A solenidade 
ocorreu dia 23, dentro das co-
memorações dos 48 anos da 
cidade.
O novo espaço, que vai contri-
buir para a formação das crian-

Eventos esportivos marcam as
comemorações do Aniversário da Cidade

Dentro da programação das come-
morações do aniversário da cidade, 
a Prefeitura e parceiros realizaram di-
versas atividades esportivas como o 
Encontro de Voo Livre, Campeonato 
de Mountain Bike e a Corrida Linha 
Azul.  Nos dias 28 e 29, no Campo da 
Aviação, esportistas participaram do 
3º Encontro de Voo Livre.
Já no dia 29, cem atletas de monleva-
de e região participaram da 4ª etapa 
do Campeonato da Liga Mineira de 
Moutain Bike, na modalidade cross-
-country. A prova contou com 15 ca-
tegorias dentre crianças, adultos e es-
treantes, para um percurso de 4,5 km.
Também no dia 29,  foi realizada a 
Corrida Rústica Linha Azul, que con-
tou com a  participação de 79 com-
petidores. A prova teve percurso de 
3,5 mil metros. O trajeto foi da rua 
Raposos – em frente à Escola Esta-
dual Luiz Prisco de Braga,  passan-
do pelas ruas Vitória, Luiz Prandini, 
Timóteo, Virgílio Lima, Itabira, Verea-
dor Alvoni de Castro, Joaquim Drum-
mond, até a avenida Cândido Dias, 
no bairro Loanda, onde houve rua de 
lazer e apresentações artísticas.

A Prefeitura de João Monle-
vade inaugurou, no dia 27, a 
nova sede do Setor de Trân-
sito e Transportes (Settran) 
e da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações (Jari). 
O imóvel localizado na praça 
Sete de Setembro já abrigou 
a 17ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar. 
A solenidade de entrega da 

Motoristas ganham mais uma opção de
tráfego com a segunda etapa do Linha Azul

Os motoristas ganharam mais 
uma opção com a implantação 
da segunda etapa do projeto Li-
nha Azul. Com o asfalto e a sina-
lização, ficou mais fácil e rápido 
ir do bairro de Lourdes ao bairro 
Loanda sem passar pelo centro. 
Para isso, basta pegar a rua 
Vitória e Luiz Prandini, no 
Lourdes, subir a rua Timóteo e 
seguir pela rua Itabira, no bair-
ro Lucília, alcançar a rua Vere-
ador Alvoni de Castro, descer 
a rua Joaquim Drummond, no 
bairro José Alencar e, final-
mente, chegar à avenida Cân-

dido Dias, no bairro Loanda. 
Além do tráfego pelos bairros, 
a segunda etapa do Linha Azul 
proporciona uma opção mais 
rápida para chegar à BR-381.  
A primeira etapa do projeto 
começou em 2009. O trajeto 
começa na rua Duque de Ca-
xias, passa pela rua do Andra-
de (ambas no bairro José Elói), 
passa pelas ruas Gomes Ba-
tista, Raposos e José Bicalho 
Costa, no Lourdes, Barão de 
Cocais, no bairro Nova Espe-
rança e chega à avenida Alber-
to Lima, no bairro Paineiras.  Novo trecho do Linha Azul recebeu sinalização na última semana

Settran e Jari têm nova sede
reforma na estrutura do imó-
vel contou com a presença do 
comandante da Polícia Militar, 
major Erasmo Rodrigues, do 
chefe do Settran, Juvenal Fer-
nandes, de autoridades, de 
secretários municipais e servi-
dores. De acordo com Juvenal 
Fernandes, a mudança vai fa-
cilitar o acesso da comunidade 
aos serviços do setor. 

Nova sede funciona na praça Sete de Setembro, em Carneirinhos

Prefeitura inaugura sede da
Fundação Crê-Ser no Tanquinho I

ças, integra as várias ações 
da Administração Municipal na 
área educacional. 
A doméstica Marlene dos San-
tos, 35, falou que o núcleo re-
presenta mais tranqüilidade 
para os pais. “Agora as crian-
ças têm um bom lugar. Foi o 
melhor que poderia acontecer 
no bairro”, comentou Marlene, 
acompanhada da filha Isabelly 
Gualberto Emiliano, 7.

Núcleo vai atender 65 crianças por dia
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MAIS ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Nos últimos meses, a Prefeitura de Monlevade tem realizado grandes investimentos que vão contribuir diretamente para a melhoria 
da qualidade de vida da população. O Executivo entregou à população dois novos reservatórios de água, melhorias na Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), do bairro Cruzeiro Celeste. Confira mais sobre as obras:

Primeira Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada
A Prefeitura inaugurou, no dia 26 de abril, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), do 
bairro Cruzeiro Celeste. Trata-se do maior investimento público na área ambiental em toda 
a história do município. A Estação, que custou R$6.669.051,17, vai atender 22 bairros e 
tratar 26% do esgoto da cidade. A capacidade de vazão será de 49,93 litros por segundo 
e a eficiência mínima do tratamento será de 70%. Esta é a primeira ETE do município. A 
de Carneirinhos, que será construía nas proximidades do bairro Areia Preta, vai atender 
45 bairros. O valor do convênio, assinado entre Prefeitura e Caixa, é de R$13 milhões.

Reforma na ETA traz mais comodidade a funcionários
e melhora o atendimento à comunidade

A Estação de Tratamento de Água (ETA) foi reformada. Foram trocadas as instalações hidráulica e elétrica e construídos audi-
tório, banheiros, refeitório, sala para os químicos – conforme portaria da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) – e instalados 
portão eletrônico, câmeras de segurança e placas para cobertura dos tanques de água. As melhorias resultaram em mais como-
didade para os funcionários e melhor atendimento à comunidade. As reformas foram entregues pela Prefeitura no dia 21 de abril.

Reservatórios ampliam
abastecimento de água

O abastecimento de água do município foi reforçado em 1 mi-
lhão de litros, com a construção de reservatórios nos bairros 
Sion e República. O primeiro, entregue à população no dia 22 de 
março, vai atender mais de 30 mil pessoas em 25 bairros e tem 
capacidade para 400 mil litros. O segundo, inaugurado no dia 22 
de abril, possui capacidade para 600 mil litros e vai atender 20 
bairros e uma população estimada de mais de 40 mil pessoas.


