
Através do empenho da
prefeita Suely da Silva com o
apoio do Secretário de
Esporte,s o deputado Dou-
glas Fabrício, Rancho Alegre
do Oeste foi contemplado
com uma moderna arena
multiuso dotada de grama
sintética e completa infraes-
trutura.

Trata-se de um moderno
complexo esportivo que, além
da grama sintética, será do-
tado de alambrado, ilumina-
ção, vestiários e arquibanca-
da. A arena tem metragem de
18x36, medida oficial.

Nessa semana técnicos da
Secretaria de Esportes do Pa-
raná esteve em Rancho Ale-
gre do Oeste definindo deta-

A prefeita Suely em par-
ceria com o Departamento
de Educação entregou no
início da semana, os kits de
material escolar para os alu-
nos da Escola Municipal
Manoel Medina Mart ins,
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Pequeno Prínci-
pe, além de Professores e
equipe Pedagógica do De-
partamento de Educação e
alunos no Município de Ran-
cho Alegre que frequentam a
APAE de Goioerê.

Os kits são distribuídos
anualmente no primeiro dia
de aula e são específicos
para cada turma, pois inclu-
em materiais básicos para a
qualidade de ensino.

A prefeita Suely Alves Sil-
va salientou aos pais, alunos
e comunidade presente que
a educação é uma de suas
principais prioridades e que
não vai medir esforços para
garantir uma educação de
qualidade.

Os kits garantem às crian-
ças melhores condições de
estudos e aos pais mais tran-
quilidade no orçamento fami-
liar, promovendo a igualdade

Rancho Alegre vai ganhar
moderna arena multiuso

A arena dotada de grama sintética será uma das mais
modernas que será construída na região

lhes em torno da construção
da arena que será construí-
da junto ao complexo espor-
tivo na área onde atualmente
esta situada a quadra de vô-
lei de areia do complexo.

PISO. Nos próximos dias
a Prefeitura deverá licitar o
projeto de construção do piso
de concreto da quadra que
vai receber a grama sintética.
A contra partida da Prefeitu-
ra envolve somente a cons-
trução do piso de concreto.
Todo o resto o projeto será
por conta da Secretaria de
Esportes do Paraná.

PRESENTE DE ANIVER-
SÁRIO. A expectativa da pre-
feita Suely é agilizar a exe-
cução da obra no sentido de

que possa ser entregue den-
tro das comemorações do
aniversário do município de
Rancho Alegre que transcor-
re no dia 19 de março.

BEM RECEBIDA. A notícia
da construção da arena mul-
tiuso de grama sintética con-
quistada pela prefeita Suely
e pelo vice-prefeito Adão Pri-
mo, foi muito bem recebida
pelos desportistas ranchoale-
grense que em breve vão
ganhar uma moderna arena
esportiva.

Alunos receberam kits escolar

A prefeita Suely e a secretária de educação, Adriana
Pepece entregando os kits ao aluno

Alunos que
receberam o
kit com a
prefeita
Suely e a
secretária
Adriana

entre alunos e mais seguran-
ça para os mesmos. Finalizou
a Prefeita, agradecendo a
presença dos pais e desejan-
do as crianças um ótimo iní-
cio de aula.

Das mais concorrida a posse do Padre Val-
domiro, novo pároco da Paróquia de São José
Operário, de Rancho Alegre do Oeste, que
ocorreu na noite de terça-feira, 6, com a pre-
sença do Bispo Dom Bruno e inúmeros outros
padres da Diocese.

Chamou a atenção o grande número de ca-

O Bispo Dom Bruno empossou
o Padre Valdomiro

A prefeita Suely ladeada pelo Bispo
Dom Bruno e o Padre Valdomiro

tólicos admiradores do padre Valdomiro, que
vieram de Boa Esperança prestigiar a sua pos-
se. O Padre Valdomiro substituiu o Padre Jor-
ge que, depois de 6 anos, deixou Rancho Ale-
gre e ontem, sexta, 9, assumiu a Paróquia São
Pedro, em Paraná do Oeste.

Posse do Padre Valdomiro

O tradicional corte do bolo simbolizando os 20 anos do Grupo da Terceira Idade Vida Alegre

Festa dos 20 anos
da terceira idade

A prefeita Suely destacou a importância dos
integrantes da terceira idade de Rancho Alegre

Das mais movimentada a co-
memoração que marcou os 20
anos do Grupo da Terceira Ida-
de Vida Alegre de Rancho Ale-
gre do Oeste, comemorado na
quinta-feira com uma grande fes-
ta que reuniu os integrantes do
grupo, a coordenação do Cras,
a prefeita Suely da Silva, o pre-
sidente da Câmara, Amarildo, os
vereadores Valéria, Toninho
Amaro, e, Reinaldo Dias.

Foi um momento marcante
que emocionou a todos os pre-
sentes quando a assistente so-

cial, Cleonice Denck fez um re-
lato dos trabalhos que marcaram
a fundação do grupo que reúne
centenas de pessoas da tercei-
ra idade. Por seu lado a prefeita
Suely destacou o importante tra-
balho desenvolvido pela equipe
do Cras em favor das atividades
que envolvem a terceira idade,
que a partir deste ano passou a
contar com mais uma importan-
te ação: as aulas de hidroginás-
tica, realizada uma vez por se-
mana (às terças-feiras) em Goi-
oerê.

Marlene
falou em
nome dos
integrantes
do grupo

Cleonice Denck coordenou
a fundação do grupo

A vereadora Ângela Fioroto
participou da cerimônia

O vereador Reinaldo
parceiro do grupo
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A prefeita Suely e demais lideranças com o secretário
Douglas Fabrício quando do anúncio da liberação da

arena para Rancho Alegre
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