16 JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

GERAL

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 11/12/2013 - Edição 687

Obras no Aeroporto Hélio Wasum
podem ter início em 2014
São Miguel do Oeste
unicípio é um dos
treze municípios de
Santa Catarina que irá
receber melhorias no Aeroporto Hélio Wasum, por
meio do programa de
investimentos em infraestrutura regional.
A informação é do chefe de gabinete, Flávio
Ramos, que esteve na quarta e quinta-feira, na Capital Federal, representando
o prefeito João Valar em
audiência na Secretaria de
Aviação Civil (SAC).
Na oportunidade, estiveram presentes a diretora
da SAC, Fabiana Tedesco,
o representante do Banco
do Brasil e o secretário de
estado de infraestrutura
de SC, Valdir Cobalchini.
Conforme Fabiana,
serão investidos em 270
aeroportos brasileiros, R$

M

7 bilhões, cujas obras
serão deﬁnidas a partir de
estudos e diagnósticos que
já estão sendo elaborados
pelas equipes contratadas.
Até o mês de janeiro de
2014, devem ser ﬁnalizados os projetos de engenharia, levantamento aerofotogramétrico e licenças
ambientais, cujas empresas são licitadas pelo Banco do Brasil.
Para São Miguel do Oeste, segundo Ramos, a
intenção é que sejam contempladas obras de alargamento e ampliação do
comprimento da pista, aparelhamento da torre de
controle, alambrado ao
redor da pista, instalação
de um posto do corpo de
bombeiros e aquisição de
um caminhão para os bombeiros.
Flávio explica que, com

estas obras, o aeroporto de
São Miguel do Oeste estará equipado para receber
aeronaves maiores. Diz
ainda, que o valor a ser
investido no nosso aeroporto ainda não está deﬁnido, pois depende dos
estudos que estão sendo
realizados.
“Retornamos de Brasília com a certeza de que as
obras irão acontecer e

devem ter início ainda em
2014, considerando o processo adiantado de todos
os encaminhamentos. Nossa população local e regional espera estas melhorias
há muitos anos, para que
seja garantido o trânsito
de aeronaves maiores e
acesso mais facilitado aos
grandes centros do país”,
ﬁnalizou o chefe de gabinete.
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Novo veículo para Vigilância Sanitária e Ambiental
Tunápolis
om o objetivo de aperfeiçoar os serviços
prestados pela Vigilância
Sanitária e Ambiental (Visa) no município, a Secretaria da Saúde e Bem Estar
Social recebeu, na última
quarta-feira, dia 04, um
carro VW/Voyage 0km.
O veículo foi adquirido
com recursos próprios do
município e oriundos das
atividades da Visa, totalizando R$ 42.500,00. De

C

acordo com o Secretário,
Bruno Heberle, o automóvel irá atender as necessidades que o município
tem, garantindo que os
produtos mantenham um
nível de qualidade que
minimize ou elimine as
ocorrências nocivas à saúde provocadas pelo consumo de alimentos ou serviços impróprios.
O município possui
dois Fiscais Sanitários,
Eduardo Dotto e Vander-

lei Stoffel, que atuam junto às Secretarias de Saúde
e de Agricultura. O serviço

pode ser acionado através
do telefone 3632 1002.
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