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Casan restabelece funcionamento PSD
Confraternização, novas ﬁliações
do poço profundo
e posse da comissão executiva
Foto: Danusa C. Araldi/Divulgação/Casan
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São Miguel do Oeste
pós o inesperado acidente da queda da
bomba do poço profundo
localizado na Linha Gramadinho, provocando
vários transtornos, a
Casan, através de empre-

A

sa especializada restabeleceu o funcionamento do
poço, instalando todos os
equipamentos novos
(bomba, cabos e tubulação), os trabalhos ﬁnais
foram realizados no último ﬁm de semana de 5 a 8

de dezembro. A vazão do
poço é de 33 litros/ segundos e contribuirá no abastecimento com a chegada
do verão. Foram investidos aproximadamente R$
840.000,00 reais.

CEI Criança Feliz encerra ano letivo com
celebração natalina
Foto: Divulgação/CEI-CF

São Miguel do Oeste
equipe do Centro de
Educação Infantil Criança Feliz realizou na última sexta-feira, 13, a Celebração de Natal e encerramento das atividades do

A

ano letivo 2013.
Estiveram presentes
os pais, educadores, funcionários, alunos e a
ministra da igreja católica, Iria Grasel, que coordenou a celebração.

Além da celebração, as
75 crianças da creche apresentaram canções e danças e receberem o Papai
Noel e Mamãe Noel, que
distribuíram doces e guloseimas.

São Miguel do Oeste
Partido Social Democrático (PSD) de São
Miguel do Oeste realizou
nesta segunda-feira, 16,
uma reunião de encerramento das atividades de
2013. No encontro foram
feitas novas ﬁliações, posse da nova comissão executiva e confraternização
entre os ﬁliados. Lideranças como o deputado estadual, Maurício Eskudlark,
o vice-prefeito Wilson Trevisan e o presidente da
Câmara de Vereadores,
Valnir Scharnoski, destacaram o crescimento do
Partido.
“Respeito é algo que se
conquista aos poucos,
mostrando trabalho, leal-

O

dade e honestidade. E
nós, com muito orgulho,
podemos aﬁrmar que o
PSD conquistou o respeito da comunidade”, declara o vice-prefeito Wilson
Trevisan. O deputado estadual, Maurício Eskudlark,
frisou que essa conquista
é fruto da união da equipe. “Nós temos no PSD,
pessoas que trabalham de
forma unida. Todos são
responsáveis pela conquista que comemoramos
hoje”, aﬁrmou.
O presidente da Câmara de Vereadores, Valnir
Scharnoski, lembrou que
o trabalho é em prol do
município. “Vamos continuar trabalhando por um
projeto que beneﬁcie São

Miguel do Oeste e sua
população”, garante.
Nova comissão executiva e diretório municipal
Na reunião desta
segunda-feira também foi
empossada a nova comissão executiva do Partido e
os membros do primeiro
Diretório Municipal. Wilson Trevisan foi reeleito
como presidente. O deputado estadual, Maurício
Eskudlark é o vicepresidente do PSD e o
vereador Valnir Scharnoski é o secretário geral.
Acompanhe abaixo a composição da executiva do
PSD de São Miguel do Oeste e os membros do diretório.

