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Três bairros vão receber projeto de
limpeza ‘Eco-Ponto’ neste sábado

Três bairros de Goioerê
estarão recebendo neste sá-
bado, dia 18, o projeto Eco-
Ponto, com a prefeitura fa-
zendo a retirada e coleta de
materiais inservíveis, como
sofás, guarda-roupas, camas,
raques, colchões, cadeiras,
liquidificadores, fogões, mi-
cro-ondas, garrafas, telhas,
entre outros objetos, que pos-
sam servir de local para a
proliferação do mosquito
transmissor da dengue. Os
bairros que serão contempla-
dos são Jardim Curitiba, Vila
Candeias e Jardim América.
Os pontos de coleta ainda
não foram definidos e deve-
rão ser anunciados nesta quin-
ta-feira pela prefeitura, que
está mobilizando servidores
de várias secretarias para o
evento.

Prefeito diz que novo secretário deve
dialogar com servidores e sociedade

Ao  da r  p os se  a o
n ovo  s e c r e tá r io  d e
Agr ic u ltu r a  e  Me io
Ambiente de Goioerê,
em solenidade realiza-
da nesta quarta-feira,
o prefeito Pedro Coe-
lho disse que o enge-
nheiro ambiental,  Tia-
go Azenha, precisa pri-
orizar o diálogo com
servidores e socieda-
de.

Quarto Centenário assina contrato
para a construção de novo CRAS

Morada Águas Claras: lar dos
idosos está ganhando calçadas

A Prefeitura de Goioerê
está realizando mais uma
etapa das obras de constru-
ção do Lar Morada Águas
Claras. A ação atual visa a
implantação de calçadas tipo

O município de Quar-
to Centenário está come-
morando, a assinatura de
contrato para a constru-
ção de um novo CRAS –
Centro de Referência em
Assistência Social. O
contrato foi assinado se-
gunda-feira pelo prefei-
to Reinaldo Krachinski.
Com o novo CRAS, o ser-
viço terá uma nova estru-
tura, adequada e eficien-

te, que garantirá mais ações
e serviços de assistência
social básicos, como ori-
entação sobre os benefíci-
os assistenciais, inscrição
no Cadastro Único para
programas sociais do go-
verno federal, capacita-
ções, cursos, treinamentos,
fortalecimento de víncu-
los, ações com a terceira
idade e muitos outros ser-
viços.

pavers. A obra, planejada
para acolher idosos sem fa-
miliares, está sendo finali-
zada depois de um bom pe-
ríodo paralisada.

Copa Comcam
será aberta no dia
16 de fevereiro
Uma reunião realizada

na última segunda-feira, na
sede da Comcam, em Cam-
po Mourão, entre secretá-
rios municipais de Espor-
tes, dirigentes esportivos,
e atletas,confirmou para o
próximo dia 16 de feve-
reiro a abertura da 3ª Copa
Comcam.

Moreira Sales: encerram amanhã
inscrições para PSS de professor
A prefeitura do município

de Moreira Sales publicou o
edital de realização do PSS,
para contratações por contra-

to administrativo de prestação
de serviços por tempo deter-
minado em período de 06 me-
ses.

‘Futebol Solidário’
arrecadou 700

quilos alimentos
para projeto social

No verão é
preciso tomar
Cuidado com
afogamentos
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