
João Monlevade, 28 a 3 de junho de 2012

Dia Mundial do Meio Ambiente 
será comemorado dia 6 no Areão
O Parque Natural Municipal do Areão será palco das 
comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado no dia 5 de junho. O evento será realiza-
do na quarta-feira, 6, a partir das 8h, e tem por obje-
tivo conscientizar as pessoas sobre a importância da 
mudança de atitudes em relação ao uso dos recursos 
e das questões ambientais, incentivando a atuação, 
individual, para o bem coletivo. Várias atividades es-

tão sendo organizadas pela Prefeitura de João Monle-
vade, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, para 
festejar a data. Constam na programação caminhada 
e trilha ecológica, oficina de reciclagem, orientações 
sobre saúde e meio ambiente, plantio de mudas, ex-
posições de artesanato e atividades esportivas. Con-
fira nas páginas 4 e 5 a cobertura da I Caminhada 
Ecológica do Parque do Areão, que ocorreu no dia 19.

Programa Bem Estar
é lançado no Vera Cruz

A Polícia Militar e a Prefeitura de João Monle-
vade lançaram, no dia 25, o Programa Bem Es-
tar, no bairro Vera Cruz. A iniciativa consiste em 
oferecer a prática orientada de atividades físicas 
para a comunidade. Além do Vera Cruz, o progra-
ma é realizado no Centro Industrial e Boa Vista. 
Nesta semana será lançado no Estrela Dalva.



Página 2 Página 3

ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS EM JOÃO MONLEVADE

Veja nas próximas edições, outros itinerários do transporte coletivo. Horários divulgados pelo Settran dia 15/02.

SETTRAN
3851-4430

ENSCON
3851-2979

OUVIDORIA
MUNICIPAL

3851-6122
(ramais 260/230)

Prefeitura entrega novo refeitório 
à Escola Municipal Efigênio Motta

A Prefeitura de João Monlevade 
entregou, no dia 23, a reforma 
do refeitório da Escola Municipal 
Efigênio Motta, no bairro Aclima-
ção. A obra, orçada em R$52 mil 
e executada pela Construtora 
Esperança, vai propiciar mais 
conforto às crianças.
Segundo a diretora da escola, 
Rita Célia Loureiro, a reforma 
era uma antiga reivindicação 
de pais e professores. “Antes, 

os alunos tinham que ir para as 
salas de aula com a merenda 
devido à falta de um espaço 
adequado para fazer as refei-
ções”, conta a educadora. 
A escola Efigênio Motta atende, 
aproximadamente, 400 crian-
ças com idade entre 4 e 5 anos. 
Em breve, outros dois cen-
tros de Educação Infantil se-
rão construídos no bairro José 
Alencar e no Loanda. Crianças entre 4 e 5 anos são beneficiadas com a obra

Jovens recebem certificados do 
curso de Auxiliar Administrativo

A Fundação Crê-Ser, em parce-
ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Se-
nai), entregou, no dia 18, no 
auditório Leonardo Diniz (sede 
da Prefeitura), certificados do 
curso de qualificação profissio-
nal em Auxiliar Administrativo. 
As aulas foram ministradas nas 
dependências do Senai, duran-
te três meses, e contou com a 
participação de 17 alunos.
Um dos formandos que rece-

beu o certificado é o contínuo 
Ítalo dos Santos, 17. Além de 
trabalhar, ele freqüentava as 
aulas do curso durante a noi-
te. “Gostei das aulas e o que 
aprendi vou utilizar em vários 
momentos”, explicou. 
A solenidade contou com a pre-
sença do supervisor técnico do 
Senai, Edson Arcanjo Gomes, 
da professora do Senai, Angélica 
Paula de Araújo, além de pais e 
responsáveis pelos estudantes. 

Curso foi promovido pela Fundação Crê-Ser em parceria com o Senai

“Comando da Saúde nas Rodovias”
O programa “Comando da 
Saúde nas Rodovias”, pro-
movido pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) em parceria 
com a Prefeitura de Monleva-
de, no dia 23, registrou 107 
atendimentos a motoristas.
Foram oferecidos serviços 
como vacinação contra hepa-
tite B e dupla (tétano e difte-
ria), teste rápido do vírus HIV, 
orientações sobre prevenção 
da Aids, distribuição de pre-
servativos, aferição de pres-
são arterial, glicose e Índice 

de Massa Corporal (IMC), 
além da realização de exa-
mes de vista, audição e força 
manual. A Prefeitura também 
disponibilizou profissionais de 
saúde para avaliar os moto-
ristas, que ainda tiveram corte 
de cabelo gratuito e participa-
ram de um café da manhã.
O evento teve a parceria da 
escola Centro Educacional 
Roberto Porto, Sevor, Sest/
Senat e do Consórcio Inter-
municipal de Saúde Médio 
Piracicaba (Cismepi).

Evento contou com profissionais da Saúde da Prefeitura
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Caminhada Ecológica reúne mais de 400 pessoas

PARQUE NATURAL
MUNICIPAL DO AREÃO 

A 1ª Caminhada Ecológica no Parque Natural 
Municipal do Areão levou mais de 400 pessoas 
ao local.  A atividade ocorreu no dia 19 e con-
tou com a presença das Caminhantes da Es-
trada Real, alunos do Creas, grupo de ciclistas, 
representantes de entidades como Lions Clube, 
Fundação Crê-Ser, Cras, Florescer, Apae, gru-

pos de terceira idade, membros da Associação 
dos Bombeiros Civil e Brigadistas Voluntários de 
São Gonçalo do Rio Abaixo, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piracicaba, Polícia Militar do 
Meio Ambiente e comunidade.
Os participantes conheceram a trilha construída 
pela Prefeitura que recebeu sinalização e foi adap-

tada para pessoas com deficiência visual. A pista 
ainda vai ganhar placas em braile e outras me-
lhorias. Os investimentos são feitos com recursos 
próprios e em parceria com o Governo Federal.
As Caminhantes da Estrada Real plantaram mudas 
de árvores frutíferas e de espécies como Eugênia 
e Coração de Negro. A monlevadense Sônia San-

tos, representante das Caminhantes, ficou admirada 
com o espaço. Sônia, que saiu da cidade em 1971, 
falou que está orgulhosa em ver todos esses inves-
timentos. “Antes de qualquer progresso, o Governo 
precisa cuidar do Meio Ambiente e esse Parque 
está no coração da cidade. O grupo está feliz pelo 
cuidado que vocês estão tendo”, declarou Sônia.

Diversão e saúde
Durante o evento, a Prefeitura 
proporcionou para as crianças 
muita diversão com brincadei-
ras e pintura facial, distribui-
ção de pipocas, algodão doce, 
apresentação teatral e show 
com a dupla Papalo Monteiro 
e Manno di Souza. Também foi 
oferecido para os participantes 
um café da manhã. No local 
houve exposição de artesana-
to da Fundação Crê-Ser, Cras 
e Apae, campanha contra he-
patite e HIV e dicas de saúde.

Realização e apoio
A 1ª Caminhada Ecológica do 
Parque do Areão foi realizada 
pela Prefeitura de João Monle-
vade e teve o patrocínio da Ar-
celor Mittal, Luz e Força e Ca-
ritas Diocesana e contou com 
o apoio da Cemig, Barbosa Es-
portes, Feira Irmãos Lamas, Hi-
per Comercial Monlevade, Plast 
Lamas, Pop Leko, Rede Graal, 
Supermercado da Vila, Zema, 
Academia Bio Forma, Acade-
mia Quality Life, Varlei Mensa-
gens Car e padarias Du Meu 
Pai, Pão e Mel e Pão Tentação.
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Settran disciplina 
estacionamento 
de motocicletas

O Setor de Trânsito e Transpor-
tes (Settran) vai disciplinar o 
estacionamento de motocicle-
tas na avenida Getúlio Vargas. 
O objetivo é disciplinar o espa-
ço de carros e motos, com base 
na Lei Municipal 1.793/2009, 
que institui a reserva de vagas 
de estacionamento para moto-
cicletas, motonetas e ciclomo-
tores no município. 
São aproximadamente 130 vagas 
distribuídas nos seguintes pontos 
de estacionamento: Supermerca-

do Bretas, Banco Santander, Es-
cola Estadual Dona Jenny Faria, 
Moto Luz Motopeças, Farmácia 
Central, Martheo Presentes e 
praça do antigo cinema.
A fiscalização começa no dia 11 
de junho e será realizada pelos 
agentes do Settran e Polícia 
Militar. O desrespeito à sinali-
zação é considerado infração 
leve, conforme prevê o inciso 
17º do artigo 181 do Código de 
Trânsito Brasileiro, e é passível 
de notificação e multa. 

Evento apoiado pela Prefeitura reúne 
praticantes de esportes radicais

O 1º New Life, promovido pela 
Associação de Esportes Ra-
dicais de João Monlevade e 
pela Igreja Cristã Apostólica, 
reuniu competidores para dis-
putas de BMX (bicicleta), ska-
te e patins inline nas quadras 
esportivas do bairro Baú, nos 
dias 19 e 20 de maio. 
Foram distribuídos prêmios 
para os três primeiros coloca-

dos nas categorias iniciante 
e amador. O evento, com en-
trada gratuita, teve shows das 
bandas God Core e Profecia, 
de Itabira; Novo Tempo, de 
Alvinópolis; e Nossa Fúria, de 
Belo Horizonte. O 1º New Life 
contou com apoio da Prefeitura 
e do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de João Monlevade, além 
de outras empresas.New Life teve provas de skate, bicicleta e patins

Prefeitura sedia encontro de
congadeiros do Médio Piracicaba
A Prefeitura de João Monleva-
de sediou, no dia 20, o encon-
tro do Subdiretório dos Conga-
dos da Microrregião do Médio 
Piracicaba. Além das orações 
e cânticos, os representantes 
dos Alcoólicos Anônimos mi-
nistraram a palestra “Alcoolis-
mo e suas conseqüências”. 
A presidente do Subdiretório, 
Irene das Dores Reis, 49, elo-
giou a parceria da Administra-
ção Municipal com as guardas 

de Congado. “Tenho muito a 
agradecer à Prefeitura, que 
sempre nos apoiou. O tomba-
mento da guarda de Nossa Se-
nhora do Rosário foi muito im-
portante para manter a nossa 
tradição”, avaliou. 
O reconhecimento das guardas 
Nossa Senhora de Santana e 
São João Evangelista como 
bens culturais imateriais do mu-
nicípio estão em processo de 
conclusão. 

Representantes das guardas de Congado se reunem uma vez por mês

Assume participa do Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial em BH

Com apoio da Prefeitura 
de Monlevade, a Associa-
ção dos Usuários da Saúde 
Mental de João Monlevade 
(Assume) participou das 
comemorações do dia Na-
cional da Luta Antimanico-
mial, comemorado no dia 
18, em Belo Horizonte. A 
manifestação saiu da Pra-
ça da Liberdade e tomou as 
avenidas da capital mineira.

Com o tema “SUS tentar a 
diferença: saúde não se ven-
de, gente não se prende”, 
os manifestantes pediram a 
defesa da saúde como um 
direito universal e como um 
dever intransferível do Esta-
do. Eles reivindicam que o 
sistema único seja sensível 
à diferença. Participaram do 
evento usuários, familiares, 
amigos e voluntários.

Prefeitura constrói mais 100 metros
de rede pluvial no bairro República

A Prefeitura trabalha na recupera-
ção de mais de 100 metros de rede 
pluvial na avenida Castelo Branco, 
no final do bairro República. 
A obra se tornou necessária 
depois que a rede afundou. Se-
gundo a Secretária de Obras, o 
serviço, realizado com mão de 
obra própria, tomou uma pro-

porção maior para que seja de-
finitivo. A previsão é que a obra 
seja concluída em 20 dias.  
A Prefeitura também já con-
cluiu os trabalhos na avenida 
Rodrigues Alves, também no 
bairro República, e da avenida 
Brasília, próximo ao presídio, 
no bairro Baú.

Usuários pedem melhor atendimento do SUS

Obra será concluída em 20 dias

Encontro Jurídico reúne estudantes
e profissionais do Direito na Funcec

A primeira edição do Encontro 
Jurídico, realizada pela Prefei-
tura de João Monlevade, por 
meio da Procuradoria Jurídi-
ca Municipal, e Funcec/Rede 
Doctum de Ensino, reuniu es-
tudantes, profissionais e auto-
ridades do Direito, no auditório 
da faculdade, nos dias 23 e 24.
Foram discutidos os temas 
“Atuação da Procuradoria Ju-
rídica/Importância no Âmbito 
Municipal”, “Atuação da Defen-
soria Pública e do Procon nos 
Municípios”, “O Papel do Ad-
vogado na Sociedade – Ótica 

Municipal”, “Evolução Histórica 
dos Direitos e Garantias Fun-
damentais” e “Período Eleitoral 
– Análise Jurídica”.
A estudante do 3º período 
de Direito, Alessandra Fon-
seca Martins da Costa Te-
les, aprovou o encontro. “Os 
temas abordados no evento 
vieram enriquecer os saberes 
dos acadêmicos do curso de 
Direito. Foi uma forma inte-
ressante de vincular a teoria 
à prática e mostrar como o 
Direito faz parte do cotidiano 
das pessoas.”, avaliou.
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