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UM NOVO FÓRUM, MAIS AMPLO E MODERNO

Construção já foi assegurada no orçamento do Tribunal de Justiça do Estado

A cidade de Taiobeiras
vai ganhar um novo Fórum,
com prédio mais amplo e
m od ern o, me lho ra n do o
atendimento às pessoas que
procuram a ajuda da justiça. A
construção foi assegurada com
a sua inclusão no orçamento
2008 do Tribunal de Justiça do
Estado, sendo o resultado de
um intenso trabalho da atual
administração municipal.
Construído para abrigar
uma escola, o atual prédio do
Fórum já mostra sinais de que
necessita de uma reforma,
além de mais espaço para a
guarda de documentos e
processos e para permitir o
bom funcionamento de uma
casa por onde transita um
grande número de pessoas no

Prédio atual

dia-a-dia. Pessoas não só da
cidade, mas também de outros
municípios, abrangidos pela
Comarca de Taiobeiras.
Desde março de 2005 o
prefeito Denerval Germano da
Cruz vem desenvolvendo uma
série de ações para viabilizar a
construção de um novo espaço
para a justiça local, contando
com o apoio da deputada
estadual Ana Maria e até
mesmo desamarrando nós

deixados pelas administrações
anteriores. O esforço teve
como resultado a alocação de
R$ 1,5 milhão (um milhão e
meio de reais) para a obra no
planejamento orçamentário do
ano que vem, conforme
comunicado da DENGEP Diretoria Executiva de
Engenharia e Gestão Predial
do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais .
O novo prédio será
erguido em área de 2.757
metros quadrados, doada pela
atual administração em 30 de
junho de 2005 e situada na
Praça 13 de Maio, no centro da
cidade. Segundo a DENGEP, o
projeto padrão já está pronto,
p a s sa n d o p o r p e q u en o s
ajustes para que o terreno seja
bem utilizado.

FIQUE ATENTO: O PERÍODO
DE CHUVAS ESTÁ CHEGANDO

Novo pédio será vizinho da Praça 13
de Maio...

acabando com o vazio e melhorando
o aspécto urbanistico do local

ESPECIALISTA FALA SOBRE O CVT

Auditório lotado na
Escola Municipal João da Cruz
Santos, na segunda-feira, dia
22. O especialista em
Marketing e professor Mário

D'Alcântara falou sobre “O que
é o CVT de Taiobeiras”. O CVT Centro Vocacional Tecnológico,
a ser inaugurado ainda este
ano, vai permitir a inclusão
digital, beneficiando
estudantes, a população e a
classe empresarial.

A chuva é sempre
bem-vinda, principalmente
porque trás mais água e
fartura na roça. Mas, na
cidade, é preciso tomar
alguns pequenos cuidados
para evitar dor de cabeça.
Por exemplo, limpar as
calhas, ladrões e telhados;
podar árvores com risco de
queda; retirar entulhos dos
quintais; aterrar buracos que
possam acumular água e
reforçar muros e paredes
poucos confiáveis. Estes e
outros pequenos cuidados
vão ajudar a fazer com que a
chuva seja sempre um
benefício. Quer seja na
cidade ou no campo!

UM DIA PARA FALAR DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO
importância da alimentação
correta e como fazer, com
pouco dinheiro e mais saúde,
para se alimentar bem. Quem
prestigiou ganhou, ainda, a
oportunidade de aferir a
pressão arterial e saber se o
seu índice de massa corporal
estava dentro dos padrões.
Numa promoção
conjunta dos departamentos
municipais de Saúde,
Educação e Assistência Social
a Prefeitura comemorou na
sexta-feira, 26 de outubro, o
Dia Nacional da Alimentação.
Foram uma manhã e parte da
tarde para mostrar a força e a

SAÚDE NA ROÇA

INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO EM PROJETOS
Equipes do curso de
capacitação de agentes de
sa ú d e vê m p r o m oven d o
projetos com objetivo de levar
informações e prevenção à
comunidade, como mostramos
nas semanas anteriores.

Projeto PSF Planalto

Projeto PSF Bom Jardim

Nesta edição o destaque fica
para os PSFs Planalto, Planalto
I e Bom Jardim, que também
contribuíram para melhorar a
saúde, proporcionando assim
mais qualidade de vida para a
nossa população.

Projeto PSF Planalto

Projeto PSF Bom Jardim - equipe
organizadora

A Prefeitura promove
neste domingo, dia 28 de
outubro, o Mutirão de
Saúde da Zona Rural. Será
das 08:00 às 13:00 horas
na escola do Atanásio, com
palestras, peça teatral,
consultas médicas,
atendimento odontológico,
aferição de pressão arterial
e outros importantes
serviços para a população.
Com o objetivo de
levar ao campo os serviços
de saúde ofertados à
população urbana - ou pelo
menos uma grande parte
destes serviços - a
prefeitura levaná à zona
rural, através da Secretaria
Municipal de Saúde,
equipes completas com
m é d ico s, en f er m ei ro s,
dentistas e outros
profissionais para o
atendimento direto.
As comunidades
serão atendidas em sistema
de rodízio, começando
agora em Atanásio. Com
este trabalho, a Prefeitura
ultrapassa 98% de
atendimento as populações
urbana e rural.

JOGOS ESTUDANTIS COMEÇAM DIA 31
Doze escolas participam,
este ano, da nona edição dos
Jogos Estudantis de Taiobeiras
(JET), que começam no
próximo dia 31 de outubro e

vão até o dia 4 de novembro.
Os jogos acontecerão no
Ginásio Aldemir Alves, na
Praça de Esportes e no CEBECCentro
Educacional Beliza

Corrêa nas modalidades de
Futsal, Handebol, Voleibol,
Basquetebol, Peteca, Tênis,
Corrida de 100 metros, Xadrez
e ainda Redação.

