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Programa “Moradia Feliz” entregou casas
Ontem, sexta-feira, 9, a pre-

feita de Farol, Ângela Kraus
realizou a entrega de mais três
casas do programa “Moradia
Feliz”. Casas estas construí-
das com recursos próprios, em
parceria com o Departamento
Municipal de Obras, Adminis-
tração e Ação Social.

Segundo a prefeita Ângela
Kraus, o principal objetivo des-
te programa é a construção e
doação de unidades habitaci-
onais à população carente que
vive em situação de risco no
município. “Graças a Deus ire-
mos realizar a entrega de mais
três casas, que irão benefici-
ar três famílias farolenses, que
precisam de um lar e de con-
forto. Sentimos orgulho em
realizar este programa, porque
muitas famílias sonham em ter
um lar, e muitas vezes não tem
condições financeiras de ad-
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quirir uma casa” - comentou a
prefeita Angela Kraus.

As casas foram entregues
para Ivana dos Santos Silva,
na Rua Sergipe, 183; Iracema
Gonçalves da Cruz, na Rua
Rio Grande do Sul, 439, e, Ana
Rosa Pavão, na Rua Paraíba,
550.

INÉDITO. Trata-se de um
programa inédito na região de-
senvolvido através do empe-
nho e da dedicação da prefei-
ta Angela Kraus voltada a
atender famílias carentes. Um
programa que tem como gran-
de incentivadora a prefeita An-
gela que vem sendo desenvol-
vido ao longo de sua adminis-
tração, e, reconhecido pela
comunidade de Farol.

Zéca Dirceu visitou obras
do ginásio de esportes

Na última sexta-feira, 2, o
Deputado Zéca Dirceu visitou
as obras da construção do
ginásio de esportes do muni-
cípio de Farol. Acompanha-
ram a visita o deputado Zéca,
a prefeita Ângela Kraus, o
vice-prefeito Natalicio Saraí-
va e os vereadores Moacir
Bertoli, Reginaldo Loubak e
João Costa.

As obras do ginásio estão

O deputado Zéca Dirceu com a prefeita Ângela e lideranças na visita as obras

O Ginásio de Esportes está em fase de construção

a todo vapor. O deputado
gostou do que viu. “Realmen-
te esta é uma obra muito im-
portante, porque este ginásio
não irá ajudar a fortalecer
somente o esporte local, mas
também outros eventos, en-
volvendo toda a comunidade”
- frisou Zeca Dirceu.

Recentemente, o parla-
mentar articulou a liberação
de recursos destinados para

a segunda etapa desta obra,
que está orçada em mais de
R$ 500 mil.

“Sem a ajuda do deputado
Zeca Dirceu, dificilmente con-
seguiríamos construir um gi-
násio de esportes como este.
Temos que agradecer o seu
apoio e empenho. Se Deus
quiser, em breve estaremos
fazendo a entrega desta obra
para a nossa população” -
comentou a prefeita.

PISCINA. Durante a visita,
a prefeita Angela falou com o
deputado Zeca do sonho de
construir ao lado do ginásio
uma mini piscina olímpica.
Idéia esta que chamou a
atenção do deputado, que
pediu para que a prefeita for-
mulasse este pedido de for-
ma oficial, para que ele pos-
sa lutar para tentar ajudar na
realização de mais uma im-
portante obra para o municí-
pio de Farol.

Mais de 500 romeiros
visitaram Farol

A Rota da Fé em Farol

A prefeita Angela Kraus saldou os romeiros

Farol recebeu no último
domingo, a caravana da
51ª edição da Rota da Fé,
que reuniu mais de 500
romeiros que est iveram
participando.

Na parte da manhã, os
romeiros, distribuídos em
12 ônibus, visitaram a ci-
dade de Goioerê. Após o
almoço foi a vez de visi-
tar o município de Farol.
O primeiro local visitado
foi Água da Fonte Profeta
João Maria.

No local, os visitantes
foram acolhidos pela pre-
feita Angela Kraus, e logo
a p ó s  t o d o s  r e c e b e r a m
bênçãos do Fre i  Lu iz  e
Freira Ana, do Caminho
da Fraternidade, que tam-
bém part ic iparam desta
ed ição  da  Ro ta  da  Fé .
Cerca de 100 pessoas da
comunidade, se juntaram
aos romeiros na Água da
Fonte, que em seguida vi-
sitaram uma linda cacho-
eira, que integra o circui-
to  de cachoei ras que o
município de Farol  esta
formando, para atrair tu-
ristas da região.

Ao f inal ,  todos os ro-
meiros foram recebidos
no Centro de Eventos de
Farol,  aonde foi servido
um delicioso lanche pre-
pa rado  pe la  equ ipe  do
Departamento Municipal
de Assistência de Social.

CENTRO DOS
ROMEIROS

Dentro da programação
da 51ª edição da Rota da
Fé, no último final de se-
mana, a prefeita de Farol,
Ângela Kraus recebeu a vi-
sita de representantes da
empresa responsável pela
construção do Centro de
Atendimento ao Romeiro,
que será implantado na
Água da  Fon te  Pro fe ta
João Maria. Um importan-
te local, que vem receben-
do a visita de romeiros de
todas as regiões.

“Queremos impulsionar
o  tu r i smo  re l i g ioso  na
Água da Fonte João Maria.
Este local é muito visitado,

Foram construídas e entregues três casas

Os romeiros na visita na Água da Fonte

Os romeiros na Capela da Água da Fonte Profeta João Maria

por isso precisamos cons-
truir este centro de atendi-
mento,  que i rá oferecer
aos visitantes mais como-

didade”, comentou a pre-
feita. A obra será construí-
da com recursos próprios
do município.


