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COMEÇA A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
Começaram na data
prevista as obras da reforma
do Mercado Municipal. Um
novo espaço para o público
feirantes, consumidores e a
família de um modo geral
começa a surgir.
Se m al te rar a
característica do prédio, que
faz parte da história e do
patrimônio cultural da cidade,
a prefeitura vai readequar o
interior, dando ao Mercado
mais espaço para
consumidores, açougueiros,
feirantes e comerciantes que
retornam com uma estrutura
melhor, em termos de local e
de pontos de venda. Isso tudo
preservando também o que o
Mercado tem de melhor e

abrindo espaço para que a
família e os turistas vejam no
local não só um ponto de
compra e venda de
mercadorias, mas também um
lugar agradável para rever
amigos e “bater papo”. Assim
como acontece em mercados
das principais cidades do país.

uma carne de melhor higiene e
qualidade e, como
conseqüência, melhores
oportunidades de venda.

ABATEDOURO
COMPLEMENTA OBRAS

Além da adequação do
Mercado às normas de higiene,
a prefeitura está acelerando a
construção do Abatedouro
Municipal. Quando pronto, o
novo empreendimento vai
proporcionar o abate dentro
das normas sanitárias, dando
ao comerciante (açougueiro) a
possibilidade de produção de

UM GESTO DE CORAGEM E DE RESPEITO AO POVO
A reforma do Mercado Municipal já é um fato consumado, embora os pessimistas de
plantão se esforcem para que ela não aconteça. É um gesto de coragem do prefeito e de seus
assessores, que assumem uma obra que ninguém das administrações passadas quis fazer, por
medo de enfrentar uma empreitada que mexe com muita gente ou pela falta de habilidade em
buscar recursos para sua realização.
É preciso mesmo muita determinação e responsabilidade para levar adiante um
empreendimento como este. Uma obra que altera o dia-a-dia de feirantes, açougueiros,
comerciantes e da própria população, mas necessária para colocar a todos em um ambiente
digno e acolhedor no presente, pensando ainda na Taiobeiras do futuro.
Ao mesmo tempo em que é um gesto de muita audácia, a reforma é também um gesto
de respeito: aos feirantes, aos comerciantes e a população que merecem um lugar mais
agradável aos olhos e a saúde. Um novo ponto mais adequado para o fortalecimento do
comércio, uma estrutura melhor utilizada em benefício de todos.
O Mercado Municipal é um ponto tradicional e sua reforma, além de representar a visão
de futuro da atual administração, garante a preservação de um patrimônio, que é da
comunidade, e a correta aplicação do dinheiro público. Um gesto que já deveria ter sido
tomado há mais de 15 anos, visto que a cidade saltou de uma população de aproximadamente
12 mil pessoas, à época da construção do mercado, na década de 50, para as mais de 30 mil
pessoas na atualidade.
O que os pessimistas de plantão não vão conseguir é tirar do povo o direito da
construção de um novo espaço para feiras e negócios. Vão falar, e muito, mas a população
sabedora dos resultados positivos das obras - está colaborando e compreendendo que os
transtornos são passageiros. ASSIM COMO OS BOATOS !

COLABORAÇÃO É FUNDAMENTAL
A colaboração de todosfe ira n te s, c on su m id or es,
visitantes e população de um
modo geral
é fundamental
neste período da reforma. A
prefeitura está fazendo um
grande esforço para que as
o b ra s ca u se m o m en or
transtorno possível. Banheiros
públicos foram construídos
próximo ao local (ao lado da
papelaria Rui Barbosa), para
reduzir o impacto das obras no
dia-a-dia de quem trabalha ou
usa o Mercado Municipal.
Além de atender a uma

d e m a n d a d o s f e i ra n t e s ,
comerciantes e da própria
população, a reforma vai
colocar o Mercado em
condições que atendem a lei. O
Ministério Público e o IMAInstituto Mineiro de
A g r op ec u á r ia j á h av ia m
notificado a prefeitura sobre as
condições de higiene do local,
onde se trabalha basicamente
com produtos para a
alimentação humana. E a
higiene vai ser um dos pontos
fortes do Mercado que começa
a surgir com as reformas.

ESCOLA E CRECHE DE MIRANDÓPOLIS EM OBRAS
A Escola Municipal João
Santana, em Mirandópolis,
está passando por reforma e
ampliação. São duas novas
salas de aula, de 42 metros
quadrados cada e uma sala de
reunião, de 91 metros
quadrados. Além da cozinha,
que está sendo ampliada em
mais 18 metros quadrados
para melhorar as condições de
trabalho. Investimentos que
vão garantir mais conforto aos

alunos, professores e à
comunidade no retorno às
aulas.
T a m b é m
e m
Mirandópolis, a Creche Paz e
Amor está sendo beneficiada
com a ampliação do berçário,
construção de um galpão e
uma sala de reunião de 83
metros quadrados. Obras
reforçadas com a pintura e a
colocação de vidros em
janelas.

PREFEITURA ADERE AO PLANO DE METAS DA EDUCAÇÃO
Não é só cuidando da
estrutura, com investimentos
em reformas e ampliação nos
prédios escolares, que a
prefeitura vem se ocupando.
Na semana passada, o prefeito
Denerval Germano da Cruz e a

secretária municipal de
educação, Nilma Dias Soares,
assinaram com o governo
federal o “Termo de Adesão ao
Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação”.
Entre outras coisas o

CAMPEONATO MUNICIPAL
MOVIMENTA ESPORTE LOCAL
A bola está rolando no
campeonato municipal de
futebol. Os jogos podem ser
acompanhados, aos
domingos, nos estádios São
Sebastião (Minas) e 13 de
Maio (ATE), a partir das oito
horas da manhã. Tem jogo
neste domingo, vá e confira!

SUB-QUINZE VEM AÍ
Uma boa oportunidade de
lazer, integração e diversão
p a ra c r i a n ç a s e
adolescentes é o
Campeonato Sub-15 de
Futebol, que será disputado
por oito equipes: Planalto,
Mec União, Bom Jardim,
Palmeirinha, JK Juniores,
Deportivo, Mirandópolis e
Nova Matrona de Salinas.
Os jogos serão
disputados nos campos do
Planalto, Bom Jardim e JK. A
abertura é neste domingo,
22 de julho e o
encerramento está previsto
para o dia 12 de outubro,
com uma homenagem às
crianças pelo seu dia.
município se compromete a
combater a repetência e a
evasão escolar, ampliar a
possibilidade de permanência
do aluno sob responsabilidade
da escola além da jornada
regular, a desenvolver ações
que possibilitem o
cumprimento das metas
estabelecidas para o IDEB
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica e valorizar o
profissional do ensino. Metas
que colocam o município mais
próximo de recursos
financeiros para o custeio de
melhorias na educação.
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