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Prefeitura de Porteirinha entrega pacote de obras para distrito do Tanque
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PORTEIRINHA (Roberta Bertolusci) -- O distrito do Tanque, que Ã© o mais populoso do municÃ-pio de Porteirinha, estarÃ¡
em festa no prÃ³ximo dia 26 de novembro. A atual administraÃ§Ã£o inaugurarÃ¡ vÃ¡rias obras que estÃ£o sendo entregues
Ã comunidade, de uma sÃ³ vez. Diversas autoridades jÃ¡ confirmaram presenÃ§a durante a programaÃ§Ã£o oficial. Dentre
as conquistas da populaÃ§Ã£o, estÃ¡ a implantaÃ§Ã£o de uma unidade do Centro de Atendimento SÃ³cio Infantil (CASI),
que vai garantir um espaÃ§o adequado para o desenvolvimento de crianÃ§as e adolescentes, na faixa etÃ¡ria, de 6 a 15
anos. Os menores vÃ£o contar com um ambiente adequado para aprendizagem e socializaÃ§Ã£o atravÃ©s de atividades
educativas e recreativas que serÃ£o oferecidas na nova unidade.

As obras de pavimentaÃ§Ã£o asfÃ¡ltica de ruas em terra batida estÃ£o entre os benefÃ-cios. Os moradores sofriam com
muita poeira no perÃ-odo seco e lama em Ã©poca de chuva. A chegada do asfalto trouxe soluÃ§Ã£o para o problema.
TambÃ©m estÃ¡ em execuÃ§Ã£o um sistema de drenagem atravÃ©s dos meios-fios e sarjetas para escoamento de Ã¡guas
pluviais. Os serviÃ§os incluem ainda acessibilidade por meio de rampas - de concreto simples - que estÃ£o sendo
construÃ-das nas esquinas e terÃ£o pintura indicativa para maior visibilidade e seguranÃ§a dos transeuntes; alÃ©m das
sinalizaÃ§Ãµes vertical e horizontal (placas de advertÃªncia e de regulamentaÃ§Ã£o, passagem sinalizada de escolares,
faixa de travessia de pedestres e linhas de retenÃ§Ã£o).

Outro destaque Ã© o alargamento da avenida principal do distrito, a JoÃ£o CantuÃ¡ria - que era muito estreita - e estÃ¡
recebendo complementaÃ§Ã£o do asfalto na largura e no comprimento, garantindo maior trafegabilidade. As aÃ§Ãµes, que
fazem parte do programa GestÃ£o da PolÃ-tica de Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana, visam levar mais qualidade
de vida para a comunidade. O convÃªnio foi firmado entre a Prefeitura de Porteirinha e o MinistÃ©rio das Cidades.

Mas nÃ£o param por aÃ- os presentes que o Tanque ganhou. Tem ainda a quadra poliesportiva construÃ-da para atender
a necessidade da comunidade. O novo espaÃ§o para a prÃ¡tica de esportes e lazer beneficia, especialmente, crianÃ§as e
jovens do povoado e localidades circunvizinhas. A quadra, que tem uma Ã¡rea construÃ-da de 608 metros quadrados,
recebeu alambrado e iluminaÃ§Ã£o.

A tÃ£o sonhada reforma do prÃ©dio onde funciona a Escola Estadual Mestre Tomaz Valeriano e a Escola Municipal Dona
Gercina jÃ¡ Ã© realidade. Trata-se de mais uma grande obra que o Tanque ganhou. Mas, a escola serÃ¡ inaugurada em
outra oportunidade, conforme agenda a ser definida pelo Governo do Estado.

Durante as inauguraÃ§Ãµes, terÃ¡ ainda a entrega de seis tratores acompanhados de equipamentos agrÃ-colas como
grades aradoras, distribuidores de calcÃ¡rio, pulverizadores e plantadeiras. As mÃ¡quinas fazem parte do Projeto Patrulha
Mecanizada que visa beneficiar mais de 1000 agricultores no municÃ-pio de Porteirinha. AtravÃ©s da mecanizaÃ§Ã£o, a
prefeitura visa incentivar a agricultura familiar, auxiliando pequenos produtores na preparaÃ§Ã£o do solo para plantio e,
consequentemente, na geraÃ§Ã£o de renda.
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