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Vende-se Casa
motivo: mudança
Bairro São Gotardo próximo a Wisqueria.
Loteamento Scawambach medindo 145m área
construída 2 banheiros com armário 3 quartos. Teto
de laje telhado de telha . Cozinha de mármore sob
medida com fogão embutido copa sala escritório
internet telefone instalados . Todo acabado em
gesso. Ótima localização. Terreno de 390 Metros
R$ 280.000,00
a combinar (49) 3621-1683(49) 9108-1831
Vende-se: Renault Scenic RT 16v
2001/2001 - Prata
Ar- DH - Air Bag - VD - Trava - Som
R$ 14.000,00 Ligue: 49- 9997-3133
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Marcos Vieira repassa recursos
Deputado entregou R$ 35 mil para a compra de veículo
Belmonte
deputado estadual
Marcos Vieira
(PSDB) repassou convênio de R$ 35 mil para Belmonte, o valor será investido na compra de um veículo para o Conselho Tutelar.
A entrega aconteceu no
gabinete do deputado, na

O

terça-feira 29. “Fomos procurados pelo PSDB do
município que nos informou da necessidade do veículo para a Assistência
Social, que destinaria para
o Conselho Tutelar e como
sabemos da importância
do serviço, nos colocamos
à disposição para ajudar”,
disse o deputado.

Para o vereador João
Carlos Godoy, o deputado
cumpriu com a palavra e
sempre se mostra disposto a ajudar os problemas
dos pequenos municípios.
“Agradecemos o apoio do
deputado que atende nossas demandas. Este pedido foi feito em março e o
deputado cumpriu com

Hospital recebe equipamentos

sua palavra”, concluiu o
vereador.
Os vereadores que ﬁzeram o pedido foram além
de João Carlos Godoy do
PSDB, os vereadores Valdenei Villa, Janilson Pisoni, Nelson Machado e Odair Basso do PMDB, todos
da bancada de oposição.
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Vendo : Bicicleta elétrica em excelente
estado. Valor R$ 2.000, negociável.
Contato: (49) 991278-49
ou 9146-1427

São João do Oeste
chefe de Gabinete do
Senador Casildo Maldaner, João Carlos Grando, participou, na noite de
quinta-feira (31), da
entrega de equipamentos
ao Hospital Santa Casa
Rural, de São João do Oes-

O

te, adquiridos através de
emenda do senador, ao
Orçamento Geral da
União (OGU).
A emenda repassada
foi de R$ 300 mil., para
aquisição de mesa cirúrgica, cadeiras de rodas e
outros equipamentos que

auxiliam na melhoria do
atendimento aos pacientes. Os materiais foram
adquiridos através de pregão eletrônico. Do valor,
foram investidos R$ 240
mil, uma economia de R$
60 mil, que serão agora
devolvidos.

Além de Grando, participaram da entrega o deputado Celso Maldaner, o
secretário Regional, Rolf
Trebien, os vereadores
Vando Welter, Flavio Walker e Maria Trebien, além
da direção e funcionários
da unidade hospitalar.

Governo do Estado repassa R$ 100 mil para Apae
São Miguel do Oeste
oi assinado nesta sexta-feira, 01, na Secretaria de Desenvolvimento
Regional de São Miguel do
Oeste, o convênio que
garante o repasse de
R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) Caminho Alternativo de São
Miguel do Oeste. O recurso do Governo do Estado
será utilizado para aquisição de um veículo adaptado para transporte de alunos da escola especial.
Outros R$ 18,7 mil serão
investidos de contrapartida da Apae com recursos
próprios da unidade escolar.
O secretário Regional,

F

Volmir Giumbelli, lembra
que o recurso já havia sido
anunciado e garantido
pelo governador Raimundo Colombo, durante sua
visita a São Miguel do Oeste em setembro. “Era uma
necessidade da escola
para atender seus alunos.
A Apae sempre foi uma
excelente referência na
educação especial pelo seu
trabalho desenvolvido”,
aﬁrma.
O recurso foi liberado
por meio da cota do deputado estadual, Maurício
Eskudlark. “Temos muito
a agradecer pelo empenho
do deputado para que o
recurso fosse liberado. A
família Apae agradece”,
aﬁrma o presidente da

Apae, Tarcisio Klein.
O veículo terá capacidade para 14 alunos, sendo dois lugares adaptados
para cadeirantes. Conforme Klein, sem o recurso
do Estado, não seria possível a aquisição do veículo.

“Estamos muito felizes
pela liberação. Até ﬁnal do
mês queremos estar transportando nossos alunos
cadeirantes de maneira
adequada e segura, pois
eles merecem”, conﬁrma.
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