
João Monlevade, 23 a 29 de abril de 2012

Semana é marcada por inaugurações

A Campanha de Vacinação contra o vírus Influenza A (H1N1) começa no 
dia 5 de maio e tem como público-alvo gestantes, crianças com mais de 
seis meses e menos de dois anos de idade e pessoas com mais de 60 
anos. As vacinas estarão disponíveis nos centros de saúde da cidade.

Termina na sexta-feira, 27, as inscrições para a Corrida 
Rústica Linha Azul, marcada para domingo, 29. As inscri-
ções devem ser feitas na Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer, que fica na rua Bernardino Brandão, nº 139, no 
bairro Rosário. Mais informações pelo telefone 3851-4510. 

Inscrição para a Rústica
Linha Azul  vai até sexta-feira

Prefeitura começa a entrega de 70 obras à população nos dias que antecedem o aniversário de 48 anos de
João Monlevade. Confira a programação, que tem ainda shows e eventos esportivos, nas páginas 4, 5 e 6.

Vacinação contra gripe começa dia 5

Mototáxi Legal
Motaxistas e motofretes cadastrados pela Prefeiturarecebem 

placas de aluguel, conforme prevê lei municipal.

Obras do Orçamento
Participativo chegam a 
três regiões da cidade
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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)

A rua do Andrade recebeu nova 
camada de asfalto na última 
semana. O serviço foi executa-
do pela construtora Vale Verde, 
contratada pela ArcelorMittal, 
que administra a Mina do Andra-
de. A Prefeitura foi parceira no 
empreendimento com a limpeza 
e a orientação do trânsito na via. 
Foi beneficiado o trecho entre a 
entrada da mina e a policlínica 

Orçamento Participativo 2011
Prefeitura realiza obras no bairro 

Loanda, Baú e Santa Cruz
A Prefeitura concluiu, na última  
semana, o asfaltamento de 
trecho da rua 40 e da avenida 
W3, no bairro Loanda. No bair-
ro Baú, a rua Maceió também 
foi asfaltada. No Santa Cruz a 
Prefeitura faz a reforma com-
pleta da ponte de arame.
As obras foram decididas pela 
comunidade através do Orça-
mento Participativo (OP) 2011. 
Moradora da rua 40, a dona de 
casa Maria Bernadete Pereira, 

41, disse que a obra veio na 
hora certa. “Essa rua estava 
ruim até para gente andar. A 
obra está ficando boa demais”, 
comentou. O aposentado João 
Augusto Nonato, 56, que mora 
na avenida W3, falou que há 
anos solicitava a obra junto à 
Prefeitura. “Essa avenida é 
bastante movimentada. Minha 
casa trepidava quando passa-
va veículo pesado. A Prefeitura 
está de parabéns”, elogiou.

Rua do Andrade tem novo asfalto

Rua 40, no Loanda

Ponte no Santa Cruz passa por reformas Rua Maceió, bairro Baú

Principal via do bairro José Elói foi totalmente recapeada

municipal. O recapeamento as-
fáltico da rua se tornou necessá-
rio devido ao desgaste do asfal-
to provocado pelo aumento do 
trânsito de caminhões da Mina 
do Andrade no transporte de 
minério de ferro.  O fato ocorreu 
no período em que a linha férrea 
esteve interditada por causa do 
desmoronamento de um barran-
co no final de 2011.
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Estação de Tratamento
recebe diversas melhorias
A Prefeitura de João Monleva-
de inaugurou no sábado, 21, as 
reformas da Estação de Trata-
mento de Água (ETA), na loca-
lidade de Santa Rita de Pacas. 
As obras visam oferecer mais 
conforto para os funcionários e 
para os visitantes.
Os banheiros passaram por 
reparos e foram construídos 
nova sala para os químicos, 
auditório, refeitório e instalada 
cobertura para os tanques de 
tratamento de água. Troca das 
partes hidráulica e elétrica e 
instalação de portão eletrônico 
e câmeras de segurança foram 
outras melhorias feitas. O in-
vestimento foi de aproximada-
mente R$300 mil.
Durante o evento, o Depar-
tamento de Águas e Esgotos  

Inaugurações são destaque
no aniversário da cidade

“Nossa condição de trabalho 
era lastimável. Essa reforma 
foi importante para nós e 
para a população”.

Claudete Nunes, 32, químicaDavi Pereira, 56, chefe da ETA

“Agora temos condições dig-
nas de trabalho. Isso reflete 
na melhoria da qualidade de 
vida da população”.

José Abreu Ferreira, 43, vigia

“Vamos ter mais conforto 
e segurança no trabalho. A 
reforma realmente era ne-
cessária”.

(DAE) inaugurou uma má-
quina M-22 Plus Liquido, de 
selar copos de água  mineral 
(personalizado com a marca 
do DAE e da Prefeitura).
O equipamento tem a capa-
cidade de selar três mil co-
pos por hora. O valor do in-
vestimento foi de R$90 mil.

A semana que antecede o 
aniversário de emancipação 
político-administrativa de João 
Monlevade será marcada por 
inaugurações. As obras fazem 
parte das 70 que serão entre-
gues pela Prefeitura à popula-
ção. Na segunda-feira, 23, às 

O Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social 
(Creas) e parceiros se reuni-
ram no dia 17, no auditório Le-
onardo Diniz, para organizar 
a campanha contra o abuso e 
a exploração sexual de crian-
ças e adolescentes. De acordo 
com a coordenadora do Cre-

No próximo mês, integran-
tes da Comissão Municipal 
de Emprego (CME) de João 
Monlevade elegem sua nova 
diretoria para o mandato de 
um ano. A informação é da 
secretária executiva da Co-
missão, Sirley Figueiredo. A 

9h, será inaugurado o Núcleo 
da Fundação Crê-Ser no bair-
ro Tanquinho I, que vai atender 
diariamente 65 crianças com 
reforço escolar, artesanato, 
música, esporte e lazer. 
Na terça, 24, será realizada 
visita ao calçamento das ruas 

Beija Flor, Bem Te Vi e Zezi-
nho de Abreu, no bairro Cida-
de Nova. 
No dia 26, quinta-feira, haverá 
a inauguração da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
do bairro Cruzeiro Celeste, que 
vai atender 22 bairros e tratar 

26% do esgoto da cidade. 
No sábado, 28, o prefeito e se-
cretários municipais visitam as 
103 casas populares construí-
das no bairro Nova Monlevade.
Shows e eventos esportivos 
completam a programação dos 
48 anos da cidade.

Rock na rua Especial abre espaço para novas bandas
O dia 29, data em que se comemora o aniversário do município, será marcado pela 
quinta edição do Rock na Rua, realizado a partir das 18h, na avenida Wilson Alvarenga, 
em Carneirinhos. Bandas que ainda não se apresentaram no projeto serão a atração. 

A banda The Travel é formada por Clara 
Albuquerque (baixo e vocal), Maria Ce-
cília (guitarra e gaita), Tamires Nunes 
(guitarra) e André Freitas (bateria). As 
principais influências do grupo são os 
Beatles, Nirvana e Los Hermanos.

Rose in Black: composta por Yank Bica-
lho (baixo), Maurício Ribeiro (guitarra), 
Euller Marinho (bateria) e Igor Viana (gui-
tarra), aposta no Metal.

Bruno Leal (vocal), Jamerson Barcelos (gui-
tarra), Willian Vitor (baixo) e Heráclio de Paula 
(bateria) formam o Áudio Funcho. Fundada em 
2009, a banda explora músicas de própria auto-
ria influenciada pela sonoridade dos anos 1970.

Creas e parceiros 
definem atividades 

para campanha
as, Lara Cristinne Nunes Vera, 
a campanha começa em 7 de 
maio e vai até dia 26, com di-
versas atividades como cami-
nhada, rua de lazer, palestras 
nas escolas, entre outras. A 
programação completa com 
datas e horários será divulga-
da no próximo mês.  

Comissão de Emprego
elege novo presidente

no mês de maio
data para a eleição ainda está 
em estudo. Composta por re-
presentantes dos trabalha-
dores, dos empregadores e 
do poder público, a comis-
são tem por objetivo agre-
gar forças na busca da em-
pregabilidade no município.
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População aprova construção de
reservatório de água no bairro República

A construção de reservatório 
de água com capacidade para 
600 mil litros no bairro Repúbli-
ca é aprovada pela população. 
O jornal Mãos à Obra ouviu mo-
radores que residem próximo 
ao empreendimento e a opinião 
comum é que a Prefeitura agiu 
para resolver o problema no 
abastecimento. Foram investi-
dos R$420.458,50. O reservató-
rio vai atender 40 mil pessoas e 

20 bairros: Satélite, Lucília, São 
Geraldo, Mangabeiras, Carneiri-
nhos, Lourdes, Alvorada, Repú-
blica, São Jorge, Castelo, Nossa 
Senhora da Conceição, Nossa 
Senhora Aparecida, Metalúrgi-
co, Laranjeiras, Belmonte, Loan-
da, José de Alencar, Baú, Areia 
Preta e Vila Tanque. A obra foi 
inaugurada no domingo, 22, e 
teve ainda rua de lazer e show 
com a dupla Lucas e Romário.Obra vai atender 40 mil pessoas em 20 bairros

“É bom para o bairro. Ago-
ra o problema de abaste-
cimento vai ser resolvido”.

“É maravilhoso. Não vai 
faltar água mais. A Pre-
feitura acertou fazendo 
essa obra”.

“Muita gente vai ser bene-
ficiada, vai resolver o pro-
blema da falta de água”.

“Foi um bom investimen-
to, muitos bairros vão ser 
atendidos”.

“Era um investimento ne-
cessário há muito tempo. 
É válido fazer obras pen-
sando no bem coletivo e 
no futuro”.

“É benefício para todos, 
tudo que for feito para o 
povo é bom”.

Antônio Teixeira, 

62, aposentado

José Silvério Terra, 73,

aposentado

Matilde Oliveira, 76,

doméstica
Edson Arcanjo Gomes, 57, 

supervisor técnico

Ada Moreira Lemos, 74,

doméstica

Eva Maria Reis, 68,

doméstica

A Prefeitura de João Monle-
vade, por meio do Setor de 
Trânsito e Transportes (Set-
tran), começou a emplacar 
os veículos de mototáxi e 
motofrete do município. Ao 
todo, 135 profissionais fo-
ram beneficiados com a au-
torização da placa de alu-
guel que legaliza o serviço 
destes profissionais. A lei 

“Se os pais fizerem a parte 
deles, com certeza o apren-
dizado das crianças vai me-

lhorar muito”, disse.

Prefeitura e ArcelorMittal lançam 
projeto Mobilização pela Educação

A Prefeitura de João Monlevade 
e ArcelorMittal lançaram no dia 
13, no auditório da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) o pro-
jeto Mobilização pela Educação.  
O objetivo da iniciativa é aproxi-
mar escola, família  e comunida-
de para a melhoria do aprendi-
zado dos estudantes. Participam 
as escolas Prof. Cicinha Moura 
Simon, Monteiro Lobato, Israel 
Pinheiro (Emip), Promorar, Cô-
nego Higino e Germin Loureiro. 
No sábado, 14, professores, 
pais e alunos participaram de 
caminhada que foi do alto da 
avenida Nova York à Casa 
do Bem Viver, no bairro Novo 
Cruzeiro. Segundo a Polícia 
Militar, um público de aproxi-
madamente mil pessoas par-
ticipou do ato. O evento teve 
ainda apresentações artísti-
cas, aferição de pressão e a 
distribuição gratuita de lan-
che, pipoca e algodão doce.

“Os pais e a escola devem buscar 
soluções para que o aprendizado 
melhore, e esse projeto vai ao en-

contro desta necessidade”

Caminhada e apresentações artísticas foram realizadas no bairro Novo Cruzeiro

Rosilene Mendes,37, coordenadora
da Associação Comunitária
Crescendo e Aprendendo

Angélica de Souza, 31,
estudante

Motos começam a ser emplacadas
foi regulamentada em julho 
do ano passado e era uma 
antiga reivindicação da cate-
goria.
Os mototaxistas Chamber Mo-
rais, 38, Gustavo Santos, 32 e 
Luiz Evangelista, 26, já empla-
caram suas motos. Eles dis-
seram que essa foi uma das 
maiores conquistas dos profis-
sionais em Monlevade. Gustavo, Chamber e Luiz já emplacaram suas motos
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