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TAIOBEIRAS

A FORÇA TRANSFORMADORA E A MOTIVAÇÃO DO ESPORTE

Programa da Prefeitura beneficia 80 crianças do bairro Planalto
Um trabalho de resgate da cidadania,
de fixação de bons valores usando a força do
esporte. A prefeitura de Taiobeiras já está
desenvolvendo, desde o início do mês, o
Programa Reação. A coordenação é da
Divisão Municipal de Esportes e Lazer.
A intenção é possibilitar a prática
esportiva a crianças e adolescentes, entre 10
e 17 anos de idade, em situação de
vulnerabilidade social. Para participar, é
preciso que o aluno esteja matriculado em
uma escola da rede municipal ou estadual e
esteja freqüentando regularmente as aulas.
Para viabilizar o programa a Prefeitura
está buscando parcerias com as escolas e os
diversos setores da sociedade. A primeira
delas foi firmada com a Escola Estadual
Professora Dona Preta e o Motoclube de
Taiobeiras, beneficiando cerca de 80 alunos
do bairro Planalto - uma das áreas mais
carentes da cidade.
Divididos em turnos, com grupos de 20
alunos cada e em horário complementar ao
escolar, eles passam por aulas teóricas e
práticas de esportes e educação para a
cidadania, esperando-se como resultados a
melhoria da capacidade e da habilidade
motora dos participantes, diminuição da
evasão e melhoria do rendimento escolar,
além da redução do índice de pessoas

e violência.
Uma nova turma, envolvendo outros 80
alunos, começa as atividades ainda este mês,
com a escolinha de Voleibol, no Ginásio
Poliesportivo. A meta é atingir 400 alunos até
meados do ano que vem.
Para o prefeito Denerval Germano da Cruz
“ao longo dos tempos o esporte tem
demonstrado sua força transformadora e deve
ser um aliado de peso. Queremos ter uma
corrente para formar bons cidadãos em todos
os sentidos. As crianças e os adolescentes são
receptivos a boas idéias e precisamos valorizar
essa vontade, dando em troca bons programas
como o Reação” - afirmou o prefeito.

CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL COMEÇA DIA 30
Começa no próximo dia 30, com a
participação de 24 equipes, o Campeonato
Rural de Futebol de Taiobeiras. Os jogos serão
nas comunidades de Areião, Ribeirão, Lagoa
Grande e Mirandópolis.
Neste domingo, dia 16, tem Torneio Início
em Areião, com a participação de 12 equipes e
jogos no sistema mata-mata, com duração de
20 minutos cada partida e o campeão sendo
conhecido no mesmo dia.
No domingo
passado, na comunidade de Ribeirão, a equipe
Tabatinga foi a campeã do Torneio Início
daquela localidade.

MAIS VERDE E BELEZA NAS PRAÇAS E AVENIDAS
Depois de construir e urbanizar a Praça
7 de Setembro (veja fotos), a prefeitura está
trabalhando em outro ponto importante da
cidade: a Praça Tiradentes.
A reforma teve início pela recuperação
do piso. Estão previstos, ainda, serviços de
pintura e de reconstrução do jardim, inclusive
com o plantio de novas espécies. Tudo para
que a Praça Tiradentes volte a ser um local
agradável para o encontro de amigos e da

Praça 7 de Setembro
antes
depois

PREFEITURA PAGA EM DIA E
GANHA DESCONTO DA COPASA
A Prefeitura de Taiobeiras acaba de
receber o primeiro Certificado do
Programa de Descontos Progressivos da
Copasa, conquistando assim uma
redução de 30 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 30 por cento significa, além
de dinheiro economizado e que poderá ser
utilizado em outros serviços e obras, uma
pontualidade em mais de 13 meses
consecutivos no pagamento das contas.
Continuando assim, com suas contas de
água em dia, a prefeitura pode chegar aos
50 por cento de desconto nas suas contas
segundo informou o superintendente

Praça Tiradentes

BOA GESTÃO DO RECURSO PÚBLICO
BENEFICIA SERVIDORES E COMÉRCIO
Administrar corretamente os recursos
públicos é uma das determinações do prefeito
Denerval Germano da Cruz, repassadas
constantemente a toda a equipe. Com ações
planejadas, a prefeitura vem conseguindo
feitos como a redução nas despesas com
pagamentos de tarifas de água e energia
elétrica. Beneficiando não só as próprias
contas, mas também o servidor público e os
comerciantes locais.
É o caso do pagamento da primeira
parcela do 13º salário, normalmente quitada
em meados de novembro. Enquanto a maioria
das prefeituras vem enfrentando dificuldades
para pagar até mesmo a folha mensal, a
prefeitura de Taiobeiras antecipou em dois
meses e pagou, agora no início de setembro, a
primeira parcela do benefício a todos os
servidores públicos. Isso significa mais
dinheiro, ou
R$ 186.012,56 indiretamente

