Prezados moradores do bairro Aeroporto e entorno,
Nos dias 15 e 16 de junho de 2019, algumas vias do bairro Aeroporto e seus condomínios serão
temporariamente interditados, para a realização do evento “Aerofest 2019”, em comemoração aos 169 anos
da cidade, 81 anos do Aeroclube e 41 anos da Associação Juiz-forana de Modelismo (AJAM), que acontecerá
no Aeroporto Francisco Álvares de Assis (Serrinha).
Para garantir a segurança do evento e acesso de todos que utilizam os bairros da região do Aeroporto e
entorno, minimizando transtornos, a Prefeitura de Juiz de Fora realizará, com o apoio da Associação dos
Moradores dos Bairros da Região do Aeroporto – AMBRA, o cadastramento de todos os veículos utilizados
pelos moradores das seguintes ruas interditadas:
Rua José Machado Penido, Rua Deputado Ulisses Escobar, Rua João Batista Campos, Rua Manuel
José Resende, Rua Randal de Oliveira (Estrada Antiga Salvaterra), Rua Doutor José Guadalupe Baeta
Neves, Rua Clorofila, Rua das Margaridas (até cruzamento com Rua das Petúnias) Rua Francisco José
dos Santos, Rua Tiago Machado dos Santos, Rua Doutor Infante Vieira e Rua Leonildo Gonçalves
Regado.
Ressaltamos que todo o planejamento foi realizado pela PJF, por meio das secretarias de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), Segurança Urbana e Cidadania (Guarda Municipal), Transporte
e Trânsito (Settra), Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), Comunicação Pública
(Secom), Saúde (SS), Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros e parceiros, com auxílio de
segurança privada, buscando atender da melhor forma às necessidades dos usuários do bairro e região.
Neste ano, aperfeiçoando o modelo de cadastramento, somente os moradores das ruas interditadas (citadas
acima) deverão comparecer ao saguão do Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis (Serrinha)
para cadastrar e retirar o documento de identificação dos seus veículos.
O cadastro será realizado nos dias 7,8 e 10 de junho, nos seguintes horários:
Sexta-feira, 7/6 – das 10h às 14h
Sábado, 8/6 – das 9h às 17h
Segunda-feira, 10/6 – das 16h às 20h
Para realizar o cadastro, o morador deverá apresentar:
1- Documento com foto.
2- Comprovante de residência.
3- Número da placa do veículo.
Ressaltamos que o objetivo do cadastramento é garantir o regramento na utilização das vias públicas,
minimizando os transtornos que eventualmente possam ser causados. A distribuição indevida poderá
acarretar problemas no trânsito, prejudicando os próprios moradores.
Os casos omissos serão tratados particularmente, com comissão definida para esta finalidade.
Todas as informações sobre o evento estarão disponíveis no hotsite: pjf.mg.gov.br/aerofest
Contato: 3690-7122 – Departamento de Incentivo ao Turismo da Sedeta
E-mail: jfturismo@pjf.mg.gov.br
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