
João Monlevade, 20 a 26 de fevereiro de 2012

A avenida Brasília, que liga o bairro Baú 
ao Laranjeiras, recebeu dia 17 asfalta-
mento por meio da Prefeitura de João 
Monlevade . A demanda faz parte de rei-
vindicações antigas dos moradores. O 
trecho de pouco mais de 500 metros era 
de terra e bastante utilizado pelos mora-
dores dos dois bairros. As obras de asfal-
tamento beneficiam todas as regiões da 
cidade. O  investimento é de 5,5 milhões.

Prefeitura asfalta 
avenida Brasília
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Prefeitura entrega placas
vermelhas para mototaxistas

A Prefeitura de João Monleva-
de vai entregar a autorização 
da placa de aluguel aos moto-
taxistas cadastrados junto ao 
Setor de Trânsito e Transporte 
(Settran), no próximo dia 29, 
às 17h30, no auditório Leo-
nardo Diniz, na sede do Exe-
cutivo. Esse encaminhamento 
faz parte do compromisso da 
Administração em legalizar o 
serviço de mototáxi e moto- 
frete na cidade.
Thiago Marques, 24, do pon-
to de mototaxista “Azulzinho”, 
disse que a categoria terá mais 
segurança e credibilidade. 
“Essa foi uma vitória indiscutí-
vel da categoria. Agora o usu-
ário terá mais confiança em 
utilizar o nosso serviço. Vamos 

trabalhar com mais tranquilida-
de e dentro da lei”, observou.
Quem também avaliou posi-
tivamente a legalização do 
serviço foi Anselmo Arthuzo 
Marques, 30, do ponto “Ver-
melhinho”. “Agora sim, tere-

mos fiscalização. Vamos ter 
credibilidade e o usuário, qua-
lidade”, disse.
Wellington Marcos Ribeiro, 36, 
do ponto “Amarelinho”, falou 
que foi uma vitória de toda a 
classe. “Nosso trabalho sem-

pre foi sério. Só temos que 
agradecer a Prefeitura pelo 
apoio a classe”, afirmou.  
A regularização segue as de-
terminações da Lei Federal 
12.009, de 2009. A cidade terá 
135 placas liberadas.

Mototaxistas defendem que legalização vai trazer segurança aos usuários

Líderes comunitários e conselheiros 
municipais participam de encontro 

“Promoção e Integração da 
Sociedade”. Este foi o tema 
escolhido para o III Encontro 
com Conselheiros Munici-
pais, Associações de Bairros 
e Entidades promovido pela 
Prefeitura de Monlevade, 
através da Casa da Cidada-
nia e Ouvidoria Municipal. 
O evento foi realizado dia 
16, no salão de eventos do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Metalúrgicos. O Encon-
tro reuniu aproximadamente 

100 pessoas e teve como 
objetivo destacar a importân-
cia da  participação popular 
nas políticas públicas. Ante-
riormente, a cidade possuía 
dois ou três conselhos que 
eram determinados por Lei. 
Hoje, são mais de 20 conse-
lhos municipais ativos.
O evento contou com a pa-
lestra do diretor regional da 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico (Se-
dese), Mauro Nunes.Evento foi promovido no Sindicato dos Metalúrgicos

ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS EM JOÃO MONLEVADE

SETTRAN
3851-4430

ENSCON
3851-2979

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

OUVIDORIA
MUNICIPAL

3851-6122
(ramais 260/230)
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Mais de 7 mil pessoas comparecem ao 3º Pré-Folia

Mais de 7 mil foliões agitaram 
o “3º Pré-folia - Diversão com 
Prevenção”, na Praça do Povo, 
em Carneirinhos, nos dias 11 e 
12 de fevereiro. A estimativa é 
da Fundação Casa de Cultura e 
Polícia Militar. A festa se desta-
cou pela infraestrutura, seguran-
ça e tranquilidade do público.

O evento contou com bandas 
de axé e marchinhas, matiné, 
além  do desfile de sete blo-
cos carnavalescos que dispu-
taram R$2,4 mil em prêmios 
patrocinados pela Associação 
dos Barraqueiros. 
O Programa DST/AIDS e o Cen-
tro Especializado de Assistência 

Social (Creas) utilizaram a festa 
para divulgar ações de conscien-
tização sobre a importância da 
prevenção contra doenças se-
xualmente transmissíveis e a ne-
cessidade de combater a todo e 
qualquer tipo de violência contra 
crianças e adolescentes. Leia a 
opinião dos foliões na página 6. 

Milhares de foliões lotaram a praça do Povo nos dois dias de festa

Classificação e premiações dos blocos

1º lugar
“Vai quem quer”

Bairro Belmonte

R$1 mil

2º lugar
“Tambores do Morro”

Região do Novo Cruzeiro

R$ 600

3º lugar
“Folia Arco-Íris”

Grupo da Terceira Idade

R$ 400

4º lugar
“Me puxa que eu te pego, 

me larga que te solto”

Comunidade

R$ 250

5º lugar
“Nos 60, eu tô que tô”

Terceira Idade

R$ 150

6º lugar
“Upa, nesse bloco eu vou”

Secretaria de Saúde

7º lugar
Universitário

Grupo Treme-Terra

Banda Swingueira

Big Banda Braw´s

Acesse a galeria de fotos no site: www.pmjm.mg.gov.br
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Foliões aprovam Carnaval de Monlevade
O 3º Pré-folia foi ao encontro 
das expectativas do público, 
que lotou  parte da avenida 
Wilson Alvarenga, em Carneiri-
nhos, e a praça do Povo, nos 
dias 11 e 12 de fevereiro. Para 
proporcionar maior tranquili-
dade aos foliões, a Prefeitura 
contratou 60 seguranças para 
os dois 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 tam-

bém garantiram a tranquilidade 
das pessoas. De acordo com a 
17ª Companhia Independente 
de Polícia Militar foi registra-
da apenas uma ocorrência de 
desentendimento de um casal 
durante a festa.
O evento também contou com a 
presença de conselheiros tutela-
res, Comissariado de Menores, 
agentes da Vigilância em Saúde 
(Visa) e de um posto de atendi-
mento da Secretaria de Saúde, 
com uma ambulância do Pronto 
Atendimento (PA) Municipal.

“A festa é ótima, uma boa op-
ção de diversão para o povo de 
João Monlevade e região”.

Marlene Tavares, 49, com a 

sobrinha Júlia Raquelly

“Foi uma boa iniciativa. Tive 
boas referências e vim pela 
primeira vez”.

Tainá Souza, 16, e

Rafaela Ramos, 15

“O Pré-Folia é muito bom. Mon-
levade precisa de mais eventos 
assim”

Jésus Rezende, 62, junto com o 

irmão Geraldo “De Noite”

“Trouxe minhas filhas no ano 
passado e este ano voltamos 
novamente. Adoramos tudo”.

Vânia Fuscaldi, 34, e as filhas

Manuelle, 6,  e Marcela, 10

“Todos os anos eu venho ao 
Pré-folia e este ano pude tra-
zer meu filho para se divertir”. 

Júnia Moreira, 34, o filho José, 2 e 

a irmã Valdete Moreira, 38

“É o primeiro ano que a gente vem à festa e trouxemos 
nosso filho para brincar”. 

Marcela Gandra (23), o filho Ryan (2) e Vagner Gandra (26)

“Gostamos de tudo e as crian-
ças se divertiram bastante”. 
Roseni Silveira, Carla Crispim e as 

crianças Luana, 6 e

Maria Clara, 4 

“A festa é bacana. A Prefeitura acertou 
em garantir essa diversão para o povo”.

Mozart Ferreira, 77, aposentado

“Vim pela primeira vez e gostei. A iniciativa 
foi muito boa, principalmente para os jovens”

Maria Matilde Ferreira, 66

“Festa gratuita e antes do Carnaval 
é muito boa. Eu aprovo o Pré-Folia”

Gustavo Boechat, 18

“A festa é ótima. É legal abrir es-
paço para o desfile de blocos”.

Valentin Ferreira, 53

“O Pré-Folia é muito bom e pode 
se tornar uma tradição na cidade”.

Anne Martins, 21

“É interessante unir os estudantes. A região 
não tem evento parecido. O Pré-Folia é nota 10”

Jaqueline de Assis Oliveira, 18

Os bairros Santa Cruz, Centro Industrial e Sion recebem o progra-

ma Passando a Limpo. O trevo do bairro Cruzeiro Celeste e a ave-

nida Getúlio Vargas também irão receber limpeza e capina feita por 

funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos nos próximos dias. 

A Prefeitura de Monlevade e os 
voluntários que atuam no Canil 
Municipal preparam melhorias 
e adaptações para que o pro-
grama de castração dos cães 
recolhidos nas ruas seja me-
lhor executado. 
Segundo a coordenadora da 
Vigilância em Saúde, Kátia 
Guimarães, serão construí-
das quatro baias para a recu-
peração dos animais recém 
operados. Além das melhorias 
na estrutura do local, a vete-
rinária responsável pelo Canil, 

A Prefeitura de João Monleva-
de e a empresa Samarco, da 
cidade de Mariana, vão tra-
balhar juntas na recuperação 

Prefeitura e voluntários realizam melhorias no Canil
Alice Alexandrina de Sousa 
Cunha, explica que será rea-
lizada uma campanha de doa-
ção de animais.
A data está sendo discutida 
pelo grupo. No entanto, mes-
mo antes de iniciar a campa-
nha, as pessoas que preten-
dem adotar um cão podem ir 
ao Canil, na sede das secre-
tarias de Obras e Serviços Ur-
banos. Para isso, é necessário 
ter mais de 18 anos e apresen-
tar documentos de identidade 
e de endereço. A veterinária Alice Alexandrina anuncia nova campanha de adoção

Passando a Limpo nos bairros
Santa Cruz, Centro Industrial e Sion

Município e  Samarco trabalham no plantio de mudas no Areão

de áreas degradadas do Par-
que Ecológico do Areão. No 
dia 14, o chefe do Executivo, 
juntamente com o gerente de 

Meio Ambiente da empresa, 
Leandro Rodrigues Donda, e 
a representante da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Miriele Bueno, estiveram no 
gabinete para assinatura do 

acordo para implantação do 
projeto de recuperação. 
Ao todo, cinco hectares serão 
revegetados com mudas nati-
vas da Mata Atlântica. Os tra-
balhos começam em março.

O plantio de mudas começa em Março
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Preocupada em oferecer atendi-
mento de qualidade, a Prefeitura 
de Monlevade está reformando 
o Serviço de Saúde Mental de 
João Monlevade (Sesamo). O 
prédio já começou a receber 
nova pintura interna. 
Toda a estrutura vai ser restau-
rada e readaptada para atender 
os usuários com mais conforto.
O Sesamo é referência em 
saúde mental em toda região 
do Médio Piracicaba, onde inú-
meras consultas médicas e de 
especialidade são realizadas 
diariamente.  Os usuários tam-
bém têm o espaço de convi-
vência onde é realizado traba-
lho de artesanato, reciclagem, 
entre outras atividades.

Problemas em uma rede de 
abastecimento, sob responsa-
bilidade da ArcelorMittal, res-
ponsável pelo fornecimento de 
água ao Hospital Margarida e 
na região do Centro Industrial, 
levaram a Prefeitura de João 
Monlevade, através do De-
partamento de Águas e Esgo-
tos (DAE), a disponibilizar um 

Prefeitura socorre o hospital
com fornecimento de água

caminhão pipa para atender a 
casa de saúde.
Desde quarta, 15, o veículo, 
que tem capacidade para 8 
mil litros de água, está à dis-
posição do hospital. A Prefei-
tura se compromete a atender 
o hospital até que a situação 
seja completamente normali-
zada pela ArcelorMittal. 

Prédio do Sesamo passa 
por reforma e pintura

Pintura interna do local já começou

Atendimento
Segunda a sexta-feira

Horário: 7h as 11h – 13h as 17h 
Endereço: Avenida Laranjeiras,

61, Bairro Baú. 
Telefone: 3851-6069
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Caminhão abastece reservatório que atende o Margarida
Contratação de

professores para o IFMG
A Prefeitura de João Monle-
vade, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação, 
abriu processo seletivo para 
a contratação de professo-
res para atuar no Instituto 
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Minas 
Gerais (IFMG), que funciona 

no Sesi, no bairro José Alen-
car. As inscrições vão de 27 
a 29 de fevereiro, na Secre-
taria de Educação, de 13h 
as 17h. Mais informações e 
os editais do processo sele-
tivo podem ser acessados 
no site da Prefeitura: www.
pmjm.mg.gov.br.

Monlevade participa da VII Copa
Estrada Real de Futebol Amador

Monlevade será representa-
da na 7ª edição da Copa Es-
trada Real de Futebol Ama-
dor. A competição, voltada 
para jogadores que nasce-
ram entre 1992 e 1995, terá 
início dia 24 de março. As 
fases de grupos e elimina-
tórias têm partidas de ida e 
volta. Representantes das 

equipes devem se reunir no 
dia 25 de fevereiro para dis-
cutir os últimos detalhes do 
torneio.
O objetivo da Copa é valori-
zar o esporte e integrar mu-
nicípios. O campeonato tem 
apoio das cidades partici-
pantes, do Instituto Estrada 
Real e do Governo de Minas.


