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A abertura da Semana Pe-
dagógica, foi marcada pela
posse da nova secretária de
Educação do município de
Juranda, quando a prefeita
Leila Amadei apresentou a
professora Valdirene Nasci-
mento nomeada como a nova
secretária de Educação.

A Semana Pedagógica en-
cerrou na terça-feira com a
palestra motivacional ministra-

Prevista anteriormente
para ser entregue em mea-
dos de dezembro, mas aca-
bou sendo transferido em ra-
zão do mal tempo, na noite
de ontem, sexta-feira, 9, a
prefeita Leila programou a
entrega de duas importantes
obras: a Capela Mortuária e
a Quadra de Esportes, cons-
truída nas imediações do Pá-
teo da Prefeitura.

A entrega da Capela Mor-
tuária estava prevista para às
19 horas, enquanto que a
quadra de esportes estava
marcada para às 20:30 horas,
pela prefeita Leila Amadei, a

Em breve a frota do Setor
Rodoviário da Prefeitura será
ampliada com um novo cami-
nhão caçamba, destinado a me-
lhoria das estradas do municí-
pio.

Os recursos, da ordem de R$
300 mil,  foi viabilizado através
do apoio do deputado Pedro Lu-
pion junto ao Governo do Esta-
do.

Na mesma oportunidade foi

Uma vez mais o deputado Artagão Juni-
or se empenhou junto ao Governo do Esta-
do na liberação de recursos da ordem de
R$ 1 milhão e 500 mil que serão emprega-

Capela e quadra de esportes
foram inauguradas ontem

JURANDA

A Capela Mortuária e a Quadra de Esportes foram inauguradas ontem

vice Joelma, a presidente da
Câmara, Amália Coltre, vere-
adores e lideranças

CAPELA MORTUÁRIA.
Desde ontem, sexta-feira, 9, a
população de Juranda passou

a contar com uma moderna
Capela Mortuária dotada de
ampla estrutura para realizar

velórios de entes querido em
um local onde as famílias po-
derão realizar velórios e rece-

ber a visita de familiares e ami-
gos com maior conforto. Está
localizada nas imediações da
unidade da Coamo.

QUADRA DE ESPORTES.
A outra obra que foi entregue
na noite de ontem, sexta, pela
prefeita Leila Amadei foi a qua-
dra de esportes construída na
area localizada acima do pátio
da Prefeitura. Iniciada na ad-
ministração passada, a obra
estava abandonada em razão
de problemas envolvendo a
construtora. Tão logo assumiu
a Prefeitura, Leila Amadei bus-
cou solucionar os problemas
decorrentes da paralisação.

A prefeita Leila quando fazia a apresentação da professora
Valdirene como nova  secretária de Educação

Nova Secretária de Educação
da pelo professor Gilberto
Cardoso, de Curitiba, distribui-
ção de aulas, planejamento de

aulas entre outros temas vol-
tados a recepção dos alunos
da rede municipal que acon-

teceu na quarta-feira nas Es-
colas e Cmeis de Juranda, Pri-
mavera e Rio Verde.

A secretária Valdirene, o palestrante Gilberto Cardoso com as diretoras da escolas e Cmeis

Artagão empenhado na
liberação de recursos para recape

dos nas obras de recapeamento asfáltico
das ruas do Jardim Bandeirantes que se
encontram em situação precária e de há
muito os moradores aguardam a recupera-
ção.

E. com apoio de Artagão Junior, na últi-
ma semana o Governo do Estado, através
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
(Sedu) liberou a autorização para a  Prefei-
ta contrair financiamento de R$ 1 milhão e
500 mil para as obras de recape  asfáltico
em toda a região do Jardim Bandeirantes,
cujas obras devem ser iniciadas nos próxi-
mos meses.

Mais uma importante conquista da pre-
feita Leila Amadei que vai beneficiar os mo-
radores de toda a região do Jardim Ban-
deirantes, conforme proposta da prefeita
Leila.

O deputado Artagão Junior entregando o
convênio para o projeto de pavimentação

Novo caminhão
caçamba será adquirido

liberado R$ 100 mil que será uti-
lizado na aquisição de óleo die-
sel destinado ao programa de
recuperação da malha viária do
município de Juranda.

KIT ESCOLAR. Outra impor-
tante liberação viabilizada pelo

deputado Pedro Lupion para Ju-
randa foi a de kit esportivo des-
tinado a Secretaria de Esportes.
São materiais que serão utiliza-
dos pelas escolinhas de espor-
tes  mantidas pela Secretaria de
Esportes.

Legenda a


