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NOVA PORTEIRINHA -- Este município está recebendo obras em todas áreas. É que a administraÃ§Ã£o "Construindo
Cidadania" viabilizou recursos para atender a várias reivindicaÃ§Ãµes da populaÃ§Ã£o. Os exemplos vÃªm através do
asfalto (FOTO) que liga a MG- 122 Ã comunidade do Furado de Oliveira. Esta obra, como diz o prefeito Wilmar Soares
de Oliveira, deve chegar, até o final de 2008, Ã ColonizaÃ§Ã£o do ParaguaÃ§u.
Outra obra em andamento é o posto de saúde na ColonizaÃ§Ã£o II, que irá otimizar o atendimento Ã populaÃ§Ã£o
daquela regiÃ£o, uma vez que médicos, dentistas e outros profissionais contarÃ£o com estrutura de melhor qualidade e,
por outro lado, a comunidade terá mais espaÃ§o para ser atendida.
Outro posto de saúde está sendo construído na sede do município. Esta é uma antiga solicitaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o, já
que o prédio onde hoje funciona este serviÃ§o nÃ£o pertence Ã prefeitura.
Há de se lembrar que a prefeitura conseguiu, recentemente, um moderno aparelho de ultrassonografia que, a exemplo
dos recursos de construÃ§Ã£o dos postos de saúde, foi conquistado com o apoio dos deputados Cleuber Carneiro
(federal) e Ana Maria (estadual).
Tem novidade também para classe de produtores rurais em especial. É que a prefeitura construiu uma casa de mel e
está estruturando a mesma para os apicultores.
Para as famílias de baixa renda a prefeitura está construindo vinte casas populares na regiÃ£o do Furado de Oliveira. As
moradias serÃ£o repassadas para famílias que realmente precisam.
SÃ£o estas e muitas outras aÃ§Ãµes que vÃªm transformando o perfil de Nova Porteirinha.
Wilmar Soares entende que trabalhar para a populaÃ§Ã£o é sua obrigaÃ§Ã£o. "Temos dedicado nossos esforÃ§os para
deixar Nova Porteirinha melhor de se viver", entende o prefeito, que ainda lembra da urbanizaÃ§Ã£o e dos trabalhos de
infra-estrutura que vÃªm sendo realizados no bairro Califórnia, como instalaÃ§Ã£o de rede de energia elétrica e
abastecimento de água tratada.
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