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ADEUS POEIRA, ADEUS LAMA

Asfaltamento entre Taiobeiras e Berizal já começou

Até o final deste ano a lama Companhia Independente de
e a poeira deixarão de incomodar a Polícia Militar em Taiobeiras,
quem precisa passar pela estrada recebendo a promessa de
entre Taiobeiras e Berizal. O empenho pessoal do governador
asfaltamento da rodovia LMG/626 para a consolidação das obras
já começou, depois de uma longa pleiteadas. Graças ao prestigio da
atual administração junto ao
luta da atual administração.
Já no começo de 2005 o governo do Estado, todas as três
prefeito de Taiobeiras, Denerval obras já são uma realidade.
As máquinas da
Germano da Cruz, apresentou a
reivindicação da
m el h ori a nu m
en co nt r o c o m
Aécio Neves,
ocorrido na
fazenda do pai do
governador, aqui
na região. O
prefeito também
pediu esforços
do governo para
a implantação da
rede de esgoto e Em 2005 prefeito apresentou reinvindicações ao governador
instalação
da

Jalk Engenharia, vencedora das
licitações do asfaltamento e da
rede de esgoto de Taiobeiras, já
estão no trecho. Inicialmente os
serviços se concentraram entre o
povoado de Mirandópolis e a
cidade de Berizal no
recapeamento de 32 quilômetros e
asfaltamento de outros 10
quilômetros de estrada. E agora o
maquinário começa a trabalhar no
trecho de 23 quilômetros entre
Mirandópolis e Taiobeiras.
Além do benefício
proporcionado pela melhoria das
condições de tráfego, o asfalto
movimenta o mercado de trabalho
de Taiobeiras. Até o momento já
foram gerados 70 empregos
diretos, que por sua vez vão levar
aos indiretos e à movimentação do
comércio. Uma reação em cadeia,
aquecendo a economia do
município.

REDE DE ESGOTO COMEÇA EM FEVEREIRO
As obras da rede de esgoto
sanitário também vão movimentar
o comércio e o mercado de
trabalho locais. Os serviços de
levantamento topográfico já estão
sendo feitos e as máquinas devem
começar a cortar ruas e avenidas
no final de fevereiro.
Inicialmente esta obra vai
gerar outros 70 empregos diretos,

segundo estimativas da Jalk
Engenharia. Outra reação em
cadeia, aquecendo a economia
do município. As duas obras,
asfalto e rede de esgoto, somam
mais de R$ 12 milhões em
investimentos no município. E olha
que a rede de esgoto tem previsão
de outros R$ 9 milhões numa
segunda etapa do projeto

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA GANHA GINÁSIO
Começaram as obras para
a construção do Ginásio
Poliesportivo do bairro Nossa
Senhora de Fátima. São
investimentos em torno de R$ 230
mil, dentro do programa Esporte e
Lazer na Cidade, parceria da
prefeitura com o Governo Federal.
Com área de mais de 900
metros quadrados e localizado na
Escola Municipal João da Cruz
Santos, o ginásio terá quadra

poliesportiva,
arquibancada,
v e s t i á r i o ,
banheiros e
depósito para
m a t e r i a l
esportivo. A
previsão é de que
fique pronto em
quatro meses. Um
novo espaço para
o esporte local.

CAMPEONATO RURAL TEM DECISÃO NO DOMINGO
S erá neste
domingo, dia 20, a
partir das 16:00
horas, na Lagoa
Grande, a decisão
do Campeonato
Rural 2007 de
Futebol de
Taiobeiras. A final
fora programada
para o dia 2 de
dezembro, mas
teve de ser adiada

por causa da chuva e das festas do
final de ano.
Agora as equipes HP
Polvilho e Lagoa Grande entrarão
em campo na disputa pelo título.
Só não haverá decisão se chover
e, mesmo assim, se for muito forte.
Neste jogo de volta a vantagem é
da HP Polvilho, que só perde o
título se a equipe rival vencer por
dois gols de diferença. Vantagem
conquistada com o bom resultado
obtido no jogo de ida.

MUTIRÃO DA LIMPEZA CHEGA AO CENTRO

O Mutirão da Limpeza
chega ao centro da cidade nesta
segunda-feira, dia 21. A partir das
07:00 horas as equipes de
varrição, coleta e capina estarão
trabalhando para deixar a cidade
mais limpa e bonita. Os trabalhos
começam no fundo do Mercado
Municipal.
F a l a n d o e m L i m p e za
Urbana é bom destacar a
importância da participação da
p op ul aç ão , qu e se dá na
observância dos horários e locais

da coleta em cada bairro.
O lixo, doméstico e
comercial, deve ser
colocado na porta das
casas, ou dos
estabelecimentos
comerciais, apenas nos
dias e horários
específicos da coleta.
Outra ajuda está
relacionada à correta
utilização das lixeiras que
foram instaladas em ruas
e praças da cidade. Elas são para o
depósito do chamado “lixo
seco”. Restos de comida
ou outro tipo de material
que se estraga facilmente
devem ser direcionados
para os dias de coleta e
nunca devem ser
depositados nas lixeiras.
Isso evita mau cheiro,
insetos e a possibilidade
de propagação de
doenças.

O Multirão da Limpeza já
passou pelos bairros Planalto,
Bom Jardim, Santos Cruzeiro,
Nossa Senhora de Fátima,
Sagrada Família, Vila Formosa
Nilton Júnior e agora pelo Centro.
Isso às segundas-feiras,
independente da coleta semanal
normal. A proposta é manter a
cidade limpa, sendo que o serviço,
de caráter permanente, retornará
aos bairros depois da passagem
pelo centro da cidade.

Mãos à Obra é uma publicação de distribuição gratuita. Jornalista responsável: Antonio Criscollo, RG-MG 08270 /JP. - Fotografias: Sérgio Sena

