
 

 
 

                                    ASFALTO: CONTRATO É ASSINADO 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal divulga calendário de reuniões 
Confira: http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=343  

 
Produtores de queijo reúnem-se em prol da Qualidade do Queijo de Alagoa 

                         http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=345 
 

Comissão Organizadora divulga informações sobre o 4º Festival do Queijo: 
http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=346 
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Asfalto: é real! 

O segundo mês do ano 

trouxe uma das mais 

esperadas notícias: o 

início das obras do 

asfalto. 

Os alagoenses, que 

sofrem há décadas com 

a estrada de terra que 

liga o município à 

cidade de Itamonte, 

carregam consigo este 

grande sonho: ver a 

estrada asfaltada. 

O DER/MG, após ter 

homologado a licitação, 

assinou o contrato com 

a Tratenge. Uma equipe 

de engenharia visitou o 

município. E o canteiro 

de obras já está sendo 

montado . 

A TRATENGE já 

começou a se 

movimentar no trecho 

(Alagoa x Itamonte) .  E 

os nossos corações 

também movimentam 

acelerados, pois um 

sonho está prestes a se 

realizar! 

Todas as novidades 

sobre o asfalto serão 

divulgadas pela 

Prefeitura.  

Cada quilômetro, será 

uma conquista! 

Vamos juntos, 

avançando no asfalto! 

No dia 19 de Fevereiro, uma equipe da TRATENGE visitou o município de Alagoa. Em reunião 
na Prefeitura de Alagoa o Engenheiro Luciano Teixeira anunciou que a partir da próxima 
semana começarão a se movimentar para o início da obra. “Ficaremos aqui até o dia 21, temos 
uma reunião no DER/MG dia 22. Na próxima semana voltaremos para começar a montar os 
canteiros de obra. Nossa intenção é aproveitar bem a seca deste ano. Estudaremos a 
possibilidade de trabalhar em dois turnos – dia e noite – para aproveitar o tempo e fazer a obra 
avançar.” 

 
No dia 15 de Fevereiro a TRATENGE, empresa vencedora da licitação do Asfalto Alagoa x Itamonte, 
assinou o contrato na sede do DER/MG em Belo Horizonte. 

LEIA MAIS: http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=344 

 

http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=343
http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=345
http://www.alagoa.mg.gov.br/
http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=344

