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TAIOBEIRAS

TAIOBEIRAS QUER PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO

Mostrar o potencial produtivo e
empreendedor de Taiobeiras, buscando parceiros
institucionais que possam facilitar um novo ciclo
de desenvolvimento da cidade - agora com foco
também no apoio aos empresários já
estabelecidos e àqueles que procuram montar a
sua própria empresa. Esse é o objetivo da atual
administração municipal que, esta semana,
intensificou contatos com representantes do
governo estadual e de organismos de apoio.
O prefeito Danilo Mendes Rodrigues e o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Éder
Costa Marques, estiveram reunidos, na quintafeira (11/07), com o Superintendente de
Arranjos Produtivos Locais
da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico, João
Paulo Braga Santos, em Belo Horizonte, com a
missão de buscar a parceria do governo. A
secretaria faz um trabalho de divulgação das
potencialidades de Minas, no Brasil e no Exterior,
e de captação de linhas de incentivo junto a
vários organismos e governo federal. ‘‘A nossa
proposta inicial é a estruturação de alguns
arranjos locais, como por exemplo o da
confecção de lingeries, do mel, de biscoitos...
Temos, em nossa cidade, um grande potencial
desses arranjos e podemos começar, por
exemplo e com o apoio da secretaria estadual,
pela estruturação da produção de lingerie’’ informa o secretário Éder Marques.
Para o prefeito Danilo Mendes foi uma
reunião produtiva, embora sendo aquela que

Prefeito Danilo Mendes, Éder Marques e o superintendente
João Paulo. Sobre a mesa: a cachaça, o óleo de pequi e o
artesanato de Taiobeiras.

marca o início de um trabalho. ‘‘Sabemos que o
dinheiro do apoio estadual para investimentos no
setor produtivo precisa, primeiramente, de passar
pela sua inclusão no orçamento do Estado e isso só
será possível para o ano que vem. Vamos trabalhar
para que, enquanto isso ainda não acontece, o
governo estadual nos ajude de outra forma. O apoio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de
forma direta ou através do superintendente João
Paulo Braga, é um caminho’’ - comentou o prefeito.
Antes de passar por Belo Horizonte, Danilo Mendes
esteve em Brasília onde participou da Marcha dos
Prefeitos, movimento que reivindicou da presidente
Dilma, entre outras coisas, a correção, em 2,5 por
cento, no Fundo de Participação dos Municípios.

AGRICULTURA E CODEMA PREPARAM CONFERÊNCIA
Será na quinta-feira
(18/07), das 08 às 12:30 horas,
na Câmara Municipal,
a IV
Conferência Municipal do Meio
Ambiente. Com o tema ‘‘As
Políticas Nacional e Estadual de
Resíduos Sólidos’’ e trabalhando
o lema ‘‘Vamos cuidar do Brasil’’,
a conferência abrirá debates
para a discussão dos problemas
ocasionados pelo descarte e
manuseio incorretos do lixo.

O palestrante Rodrigo
Xavier, engenheiro ambiental e
engenheiro de segurança do
trabalho, falará sobre o Manuseio
e Descarte corretos do Resíduo
Sólido (lixo). O encontro abrirá,
ainda, espaço para o trabalho em
grupos (divididos em cinco eixos
temáticos), de onde serão
retiradas as propostas a serem
levadas para a conferência
estadual.

VEM AÍ A 1ª COPA CIDADE DE TAIOBEIRAS

O 1º Campeonato Rural de Futebol Society
2013, também conhecido como Copa Rural, está
entrando em sua fase de decisão. Neste domingo
(14/07) acontecem os jogos das semifinais. Na
comunidade de Lagoa Grande, às 15:00 horas,
tem Shalk 04 e Curral Velho disputando vaga.
Logo após, às 16:20 horas, será a vez de União
Lagoense e Sumaré, no jogo pela disputa da
segunda vaga.

E aconteceu na noite de quinta-feira (04/07),
o congresso técnico da 1ª Copa Cidade de Taiobeiras
de Futebol, que vai reunir as melhores equipes do
Alto Rio Pardo . Os jogos terão início em agosto,
sendo as partidas realizadas no Estádio São
Sebastião (MINAS), ás sextas e sábados, ás 20 horas
e no domingo no Estádio Treze de Maio (ATE), ás 09
horas da manhã. Em breve, mais notícias deste que
promete ser mais um evento empolgante!
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ACIMA: O presidente da Copasa, Ricardo Simoes (de
perfil) e o diretor Márcio Cangussu (ao centro e de
frente) estiveram em Taiobeiras na manhã de quintafeira (11/07) para uma visita em reconhecimento a
mais um prêmio conquistado pelo escritório local da
empresa. Representando o prefeito (que estava em
viagem à BH) e acompanhado pelo secretário de
obras, Jaime Peninha, o vice-prefeito Vitor Hugo
aproveitou para cobrar da Copasa o início da
construção das duas pequenas barragens, já
licitadas, no rio Pardo, para melhoria do
abastecimento
de água potável à população.
Segundo o presidente Ricardo Simões, ‘‘só estamos
aguardando o nível do rio baixar um pouco e as obras
começarão’’.
ABAIXO: Entrega de um trator, domingo (07/07) na
comunidade Covão. Gerenciado por um núcleo
comunitário, o equipamento vai beneficiar também
outras duas comunidades (Pé da Ladeira e Novato).
Outras duas máquinas irão beneficiar as
comunidades das Lagoas (Seca, Dourada e Mutuca)
e
Olhos D'água (que irá atender também às
Comunidades de Limoeiro e Marruaz).
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XADREZ GANHA NO JEMG
A enxadrezista Bruna Aparecida Neres (na
foto abaixo ao lado do professor Carlos Morais Carlão - durante a entrega de medalhas da
competição), aluna da Escola Estadual Oswaldo
Lucas Mendes, esteve em Caratinga representanto o
município de Taiobeiras na fase regional do Minas
Olímpica Jogos Escolares do Estado de Minas Gerais
(JEMG). Bruna conquistou a medalha de Bronze e
está classificada para a próxima etapa do JEMG, que
acontecerá na cidade de Passos, do dia 28 deste
mês a 03 de agosto. Parabéns à aluna/enxadrista
pelo desempenho e sucesso na próxima batalha!
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REGISTRANDO TAMBÉM
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COPA RURAL NAS SEMIFINAIS

