
João Monlevade, 14 a 20 de maio de 2012

Caminhada Ecológica
no Parque do Areão

Neste sábado, 19, a partir das 8h, a Prefeitura de João Monlevade vai promover a I Caminhada Ecológica no 
Parque Natural Municipal do Areão. O evento contará com a participação das “Caminhantes da Estrada Real”. 
Serão realizadas diversas atividades no local, como trilha ecológica, mostra de artesanatos, dentre outras.

Prefeitura investe na aquisição de novos livros
As escolas municipais Germin Loureiro (Vale do Sol), Cônego 
Higino de Freitas, Monteiro Lobato, Promorar, Governador Isra-
el Pinheiro (Emip) e Professora Cicinha Moura vão receber, ao 
longo deste mês, novos livros para o acervo de suas bibliotecas.

Obras do OP 
chegam a mais 

três bairros
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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.

SETTRAN
3851-4430

ENSCON
3851-2979

OUVIDORIA
MUNICIPAL

3851-6122
(ramais 260/230)

Orçamento Participativo beneficia os 
bairros São João, Lucília e José Alencar

Os bairros São João, Lucília 
e José Alencar foram recente-
mente beneficiados com obras 
do Orçamento Participativo 
(OP) 2011. A construção de 
escada que liga as ruas Ban-
deirantes e São Domingos do 
Prata, no bairro São João, está 
em fase de conclusão. No bair-
ro Lucília foi reformada a esca-
da entre as ruas Rondônia e 
Itabira. A responsável pelo ser-
viço é a construtora Rocha e 
Rocha, vencedora da licitação. 
A rua Itaobim, no bairro José 

Alencar, recebe redes de es-
goto e pluvial. O bairro Lu-
cília foi beneficiado com a 
reforma da escada que liga 
as ruas Rondônia e Itabira. 
A empresa SR Construções, 
que também reforma a pon-
te de arame do bairro Santa 
Cruz, é responsável pelo em-
preendimento. Outras obras 
do OP que foram concluídas 
pela Prefeitura são o asfalta-
mento da rua 40 e da aveni-
da W3, no bairro Loanda, e 
da rua Maceió, no bairro Baú.

Rede pluvial é construída na rua Itaobim

Escada que liga as ruas Rondônia e Itabira

Recuperação de galeria 
em fase de conclusão

A obra de recuperação da 
galeria pluvial da avenida La-
ranjeiras, no bairro Baú, será 
concluída nos próximos dias. 
A Construtora Pontes de Mi-
nas, responsável pela obra, 
faz o concretamento da parte 
superior e, em seguida, vai 

instalar as grades. O local re-
ceberá uma nova camada de 
asfalto. A avenida Laranjeiras 
foi um dos pontos mais atin-
gidos pelas fortes chuvas em 
dezembro de 2011 e janeiro 
deste ano. O investimento foi 
de R$76 mil.

Investimento foi de R$76 mil

Prefeitura faz melhorias 
em campos e quadras

A Prefeitura tem realizado me-
lhorias em quadras e em cam-
pos de todas as regiões da ci-
dade. O campo do Industrial, 
primeiro beneficiado, recebeu 
limpeza e pintura. Este mês, 
será feita limpeza na quadra 
do bairro Jacuí, que ainda re-
ceberá pintura e novas traves. 
O campo de futebol, que re-
cebe jogos do Jacuí Esporte 
Clube, foi recuperado. O local 

será beneficiado com pintura 
nos alambrados e vestiário, 
construído em parceria com 
a comunidade. O aposentado 
Mário de Souza, 76, elogiou 
o trabalho da Prefeitura. “Foi 
muito bom melhorar o campo 
e a quadra. São as áreas de 
lazer do bairro e precisavam 
disso”, comentou. Os próxi-
mos bairros beneficiados são 
Serra do Egito e Pedreira. 
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Prefeitura promove I Caminhada Ecológica no Parque do Areão
Neste sábado, 19, a partir das 8h, a Prefeitura de João Monlevade vai promover a I 
Caminhada Ecológica no Parque Natural Municipal do Areão. Serão realizadas diver-
sas atividades no local como trilha ecológica adaptada para deficiente visual, mostra 
de artesanatos, plantio de mudas, rua de lazer, apresentações musicais e orientações 
sobre saúde e meio ambiente. O evento tem como objetivos promover o turismo do local, 
sensibilizar a população quanto a importância do desenvolvimento sustentável, apoiar e 
incentivar a cultura, propiciar troca de conhecimento e experiência, desenvolver ações so-
ciais e realizar atividades de caráter socioeducativo e de preservação do meio ambiente. A Caminhada Ecológica contará com a presen-

ça das “Caminhantes da Estrada Real”, grupo 
formado por mulheres que percorrem os trechos 
da Estrada Real divulgando a cultura dos muni-
cípios por onde passam. As Caminhantes exe-
cutam programas sociais e palestras educativas.

Caminhantes
da Estrada Real

Parque Natural
Municipal do Areão
O Parque do Areão abriga fauna e flora diversifi-
cadas. Criado pela Prefeitura de João Monlevade 
por meio do decreto municipal nº 034, de 22 de 
março de 2012, com área de 24,44 hectares, está 
localizado na região central da cidade, entre os 
bairros Lucília, Lourdes, São Geraldo e Satélite.

Mascote
O Parque do Areão ganhou como mascote a Maritaca, ave parecida 
com o papagaio, porque o local é um berçário da espécie. A maritaca 
é um termo popular utilizado para denominar espécies de aves da 
família dos psitacídeos, encontradas em diversas regiões do país, 
com forte predominância em lugares cobertos pela Mata Atlântica. A 
maritaca, mascote do Parque do Areão, fez sua estréia no folheto da 
I Caminhada Ecológica no Parque do Areão, que convida todos os 
monlevadenses para participar das atividades realizadas no evento.
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Escolas municipais ganham 
novos livros de literatura

As escolas municipais Germin 
Loureiro (Vale do Sol), Cône-
go Higino de Freitas, Monteiro 
Lobato, Promorar, Governa-
dor Israel Pinheiro (Emip) e 
Professora Cicinha Moura vão 
receber, ao longo deste mês, 
novos livros para o acervo de 
suas bibliotecas. 
Foram investidos pela Prefeitu-
ra R$46.743,35 para a compra 
de mais de 1.800 livros.  No ano 
passado, todos os centros de 
educação infantil mantidos pela 
Prefeitura também foram con-
templados com diversas obras. A coleção Harry Potter é a mais procurada pelos alunos

Atividades integram campanha contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Creas realiza panfletagem,
caminhada e concurso de desenho

Para comemorar o dia da Luta 
Contra o Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adoles-
centes, o Centro de Referência 
de Assistência Social (Creas) e 
parceiros realizam diversas ati-
vidades ao longo da semana. 
Com o tema “Carinho de Ver-
dade. Abrace essa causa! Todo 
carinho para sorrir, toda verda-
de para ajudar”, alunos das es-
colas municipais e estaduais da 
cidade participam de concurso 
de desenho com premiação 
de duas bicicletas. No dia 18, 
sexta-feira, haverá caminhada, 

a partir das 14h, saindo das 
proximidades da Câmara Mu-
nicipal em direção à praça do 
Povo, com a participação de 
entidades, estudantes e do gru-
po “Tambores do Morro”. 
Além disso, para mostrar a im-
portância de denunciar esses 
crimes, será feita panfletagem 
às margens da BR 381 e cen-
tro da cidade durante toda a 
semana. Já no dia 26, a par-
tir das 14h, haverá apresenta-
ções musicais, brincadeiras e 
distribuição de pipoca e algo-
dão doce na praça do Povo.No ano passado, a caminhada reuniu dezenas de pessoas

Encontro Jurídico será realizado 
pela Prefeitura e Funcec/Doctum

A Prefeitura de João Monle-
vade e a Funcec/Rede Doc-
tum de Ensino realizam, nos 
dias 23 e 24, a partir das 19 
horas, o Encontro Jurídico. 
O evento vai reunir estudan-
tes e autoridades do Direito 
no auditório da Funcec. Cin-
co temas serão discutidos. Na 
quinta, 23, serão debatidos 
“Atuação da Procuradoria Ju-
rídica – Importância no Âmbito 

Municipal” e “Atuação da De-
fensoria Pública e do Procon 
nos municípios – A Importân-
cia no Atendimento à Popula-
ção”. Na sexta, 24, ocorrem 
três debates: “O Papel do Ad-
vogado na Sociedade – Ótica 
Municipal”, “Evolução Histó-
rica dos Direitos e Garantias 
Fundamentais” e “Período 
Eleitoral – Análise Jurídica”. O 
Encontro é aberto ao público.

“Saúde e Cidadania
Renovada” tem apoio da
Administração Municipal

A Prefeitura de João Monle-
vade é uma das parceiras da 
Igreja Presbiteriana Renovada 
em ação social que será reali-
zada no dia 19, de 12h as 18h, 
na rua Marquês de São Vicen-
te, no bairro Novo Cruzeiro. 
O evento, que tem como tema 
“Saúde e Cidadania Renovada”, 
vai oferecer aferição de pres-

são arterial e glicemia, exames 
de vista, orientação nutricional, 
cortes de cabelo, manicure, 
limpeza de pele, atendimento 
jurídico e do Procon, informa-
ções sobre empréstimos e fi-
nanças, rua de lazer, teatro e 
oficinas de artesanato. Empre-
sas da cidade e o Sesi também 
apóiam a iniciativa. 

Vacinação de cães e gatos 
começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, 
14, a campanha de vacinação 
antirrábica em João Monle-
vade. A meta do município é 
imunizar mais de 10 mil cães 
e gatos. Esta campanha não 
era realizada há quase dois 
anos em todo o país.
Na segunda, 14, os morado-
res dos bairros Jacuí e Egito 
devem levar seus animais 
para serem vacinados. Na 
terça-feira, 15, a imunização 

será no bairro Pedreira e Tan-
quinho 1. Na quarta-feira, 16, 
será nos bairros Tanquinho 2 
e São Benedito. E na quinta-
-feira, 17, nos bairros Cacho-
eirinha e Ponte Funda. A vaci-
nação será a partir das 8h30.
O dia “D” será no sábado, 19, 
em diversos pontos da cida-
de. Todos os moradores que 
possuírem cães ou gatos de-
vem procurar a unidade de 
saúde mais próxima. 

Bairros Pedreira, República e Satélite 
recebem o Passando a Limpo

Na última semana os bairros 
Pedreira, República (aveni-
da Castelo Branco) e Satélite 
(Areão) receberam o programa 
Passando a Limpo. As equipes, 
supervisionadas pela Secreta-

ria Municipal de Serviços Urba-
nos, tiraram entulhos e pintaram 
meios-fios no bairro Pedreira. O 
canteiro central da avenida Cas-
telo Branco recebeu limpeza, 
mesmo serviço feito no Areão. 

A Prefeitura solicita que a co-
munidade colabore com a lim-
peza da cidade e não deposite 
entulhos e lixos nos passeios, 
nem os jogue em lotes vagos 
e áreas verdes como o Areão. 

Outro cuidado que a população 
deve tomar é contra o mosquito 
da Dengue. Para denunciar ou 
solicitar a visita de um agente 
da Vigilância em Saúde (Visa) 
o telefone é 1520 (sem prefixo).
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