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Deﬁnidos projetos
para cadastramento no Fundam
Guaraciaba
vice-prefeito, Vandecir Dorigon, informou na manhã de terçafeira (15), que a administração deﬁniu os dois projetos a serem cadastrados
no Fundo de Apoio aos
Municípios, do Governo
Estadual, que integra o Pacto das Cidades.
Os valores destinados
a Guaraciaba devem chegar os R$2,06 milhões, já
aprovados pelo Governador Raimundo Colombo.
Desses, R$ 390 mil são de
emendas de deputados,
Pedro Baldissera (PT), R$
60 mil; Maurício Eskude-
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Vende-se LOJA de confecção no centro de
São Miguel. Ótima localização, ótimo
estoque, ótima clientela, sem dívidas.
Fone 049 3621 2338 / 91048854.

Vendo : Bicicleta elétrica em
excelente estado. Valor R$ 2.000,
negociável.
Contato: (49) 991278-49
ou 9146-1427

lark (PSD), R$ 80 mil;
Mauro De Nadal (PMDB),
R$ 100 mil e Seraﬁm Venzon (PSDB), R$ 150 mil.
Dorigon aﬁrma que,
com essa conﬁrmação de
repasses, o município fará
agora, o cadastramento do
projeto de asfaltamento do
acesso à linha Índio, com
cerca de 2,9 quilômetros,
e algumas ruas da cidade,
que devem custar aproximadamente de R$ 1,9
milhão, e um segundo projeto para aquisição de uma
Van e uma veículo menor
para a Secretaria de Saúde.
“Iremos protocolar os projetos na Secretaria de Esta-

do do Desenvolvimento
Regional de São Miguel do
Oeste nos próximos dias e
a expectativa é de que possamos licitar os projetos e
iniciar as obras ainda neste
ano”, complementou Dorigon.
Outros recursos
O vice-prefeito lembra
ainda, que nos próximos
dias deve fazer o cadastramento de projetos para o
recebimento de uma emenda de R$ 250 mil, para apoio Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano,
do Ministério das Cidades.
A conﬁrmação da liberação foi na abertura da Fei-

ra Agropecuária, Comercial e Industrial do município (Facig), pelo chefe de
Gabinete do Senador
Casildo Maldaner, João
Carlos Grando, e pelo
Deputado Federal Celso
Maldaner. Os recursos
devem ser investidos em
asfaltamento de ruas da
cidade, ainda a serem deﬁnidas.

Vacinação da Hepatite B
terá dia “D” no sábado
Guaraciaba
Secretaria de Saúde
informa para as pessoas de 19 a 49 anos que
realizaram a 1ª dose de
vacina contra a hepatite B,
que ﬁquem atentos para
realizar a 2ª dose agora
em outubro. Uma equipe
se deslocou para as comunidades conforme o roteiro
nas duas primeira semanas do mês.
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Poderão realizar essa que ﬁzeram a 1 dose no
vacina nos dias informa- sábado compareçam neste
dos apenas quem já reali- dia 19 sem falta.
zou a 1ª dose e quem não
possui nenhuma dose poderá comparecer na secretária de saúde com a carteira
de vacinação para começar
o esquema.
Lembramos que no dia
19/09 (sábado) estaremos
atendendo das 8 horas às
17 horas e que as pessoas

