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TAIOBEIRAS

PREFEITURA LANÇA FERARP E FESTA DE MAIO
Já estão à venda os
estandes da quarta edição da
Ferarp – Feira Regional do Alto
Rio Pardo, que este ano deve
atrair cerca de 80 expositores
e público total de 30 mil
visitantes. O lançamento da
feira e da Festa de Maio 2008
foi no dia 25, em solenidade no
salão da ACIT – Associação
Comercial, Industrial e de
Serviços de Taiobeiras. A
reserva de estandes já pode
ser feita diretamente na ACIT
ou na Prefeitura de Taiobeiras.
Outras informações estarão
disponíveis no site oficial da
feira (www.ferarp.com.br).

UBS Santos Cruzeiro

DE 15 A 18 DE MAIO FESTA E NEGÓCIOS
A Ferarp se consolidou
como o maior evento de
negócios da microrregião e a
segunda em todo o Norte de
Minas. Ao lado da Fenics,
realizada em Montes Claros, a
Feira Regional do Alto Rio
Pardo vem se fortalecendo, a
cada ano, como instrumento
de marketing e promotor de
negócios para as empresas
participantes, podendo ser
considerada uma janela que se
abre para o Alto Rio Pardo,
Norte de Minas e Sul da Bahia.
Criada em 2005 pela
administração Valorizando
Nossa Gente, a Ferarp ampliou
a programação da Festa de
Maio, um acontecimento
tradicional e que este ano

Dia 16/05 - será a vez da banda-baile Lex Luthor

completa 52 anos de
realização, atraindo visitantes
de várias partes do estado e do
p a í s . O s d o i s e ve n t o s ,
realizados simultaneamente e
em espaços diferentes e com
características próprias, se
complementam ao mesmo
tempo em que funcionam
como se fossem dois grandes
acontecimentos. “A intenção
foi essa mesma “ – informou o
prefeito Denerval Germano da
Cruz – complementando que
“ter um espaço próprio para
mostrar os nossos valores, ao
mesmo tempo em que se
fortalece a Festa de Maio é
criar mecanismos para
divulgar nossa cidade e região
aqui e lá fora”.

Se a Ferarp é a
valorização do lado
empreendedor, os shows da
Festa de Maio ressaltam o
momento de lazer e cultural
dos dois eventos. Este ano,
além das atrações regionais, a
prefeitura está trazendo outro
time de primeira da música
nacional, numa mistura de
rítmos para agradar a todos.

Dia 15/05 - Rasta Chinela comanda a festa

Dia 18/05 - Teodoro e Sampaio fecham em grande estilo

FESTA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA
A Prefeitura
de Taiobeiras e
as igrejas
c r i s t ã s ,
promovem no
próximo dia 5 de
abril (sábado)
uma grande
f e s t a p a ra a
inauguração de
mais um espaço
público: a Praça
da Bíblia.
Construída pela

Prefeitura, em parceria com as
igrejas, a praça tem espaços
para o esporte, eventos
culturais e para as crianças. A
inauguração vai trazer à
cidade um grande nome da
música gospel (veja
programa), além de artistas
locais. Prestigie, então.
Data : Sábado, 05 de abril de 2008
Shows : Coral Municipal
Miltinho Colares
Mattos Nascimento (Gospel)
Horário : 20:00 horas

PREFEITURA GANHA MAIS DESCONTO DA COPASA
A Prefeitura de
Taiobeiras acaba de receber
mais um Certificado do
Programa de Descontos
Progressivos da Copasa,
conquistando agora uma
redução de 40 por cento sobre
as tarifas pagas pelo consumo
de água dos prédios públicos
como a sede da prefeitura,
escolas e demais imóveis
utilizados pela administração.
A prefeitura conseguiu o
desconto por pagar em dia as
contas de água. O desconto de

40 por cento significa,
além de dinheiro
economizado e que
poderá ser utilizado em
outros serviços e obras,
uma pontualidade
consecutiva no
pagamento .
No ano passado a
prefeitura já havia
atingido o desconto de
30 por cento e a meta é chegar
aos 50 por cento de desconto,
previstos no programa da
Copasa.

E BUSCA REDUÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA
A Prefeitura de
Taiobeiras, em parceria com a
COMPANHIA Energética de
Minas Gerais (CEMIG)
promoveu na terça- feira, dia
25, a palestra sobre Gestão
Energética Municipal. O
palestrante foi o engenheiro
eletricista Antonio da Cunha
Peixoto, do Departamento de
Soluções Energéticas da
CEMIG.
O evento é parte do

Programa de Eficiência
Energética em Prédios
Públicos, desenvolvido pela
Cemig e que teve adesão, em
todo o estado até o momento,
de oito prefeituras e uma delas
é a de Taiobeiras. O objetivo,
como o próprio nome já diz, é o
uso racional da energia
elétrica, evitando-se o
desperdício e zelando pelo
patrimônio e dinheiro
públicos.

ESCOLA ABRE CONCURSO
PARA HINO
A Escola Municipal
João da Cruz Santos está
completando

em

2008

seus 10 anos de início dos
trabalhos e prepara uma
série de atividades para
marcar a data. Uma destas
atividades é o concurso
para a escolha do hino da
escola. As inscrições já
estão abertas e podem ser
feitas até o próximo dia 04

ATENÇÃO
O Departamento Municipal de Trabalho, Assistência
Social e Cidadania não abrirá para atendimento ao público
nesta próxima segunda-feira. O funcionamento será
interno, quando os servidores estarão participando de um
curso de capacitação. O atendimento volta ao normal já na
terça-feira.

de abril. Informações pelo
telefone 3845-1919 ou na
própria escola, à Avenida
Nossa Senhora de Fátima,
530.

