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Pelo quarto ano consecu-
tivo, para comemorar o Dia
da Água, a Loja Maçônica
Águas Claras de Goioerê,
mobilizou os mais diversos
segmentos de Goioerê, Mo-
reira Sales e Formosa do
Oeste numa das maiores
Ação Ambiental realizada na
região com a soltura de mi-
lhares de peixes juvenil no
Rio Piquiri. Destaque tam-
bém para outras atividades
envolvendo o mais impor-
tante evento  ambiental re-
alizado na região através da
iniciativa da Loja Maçônica

Ação Ambiental comemorou o Dia da Água

Cerca de 80 mil peixes juvenil foram soltos no Rio Piquiri na Ação Ambiental

Fernando
Nunes,

venerável da
Loja

Maçônica
Águas Claras

agradeceu
aos parceiros

da Ação
Ambiental

Águas Claras.
Teve como local a fóz do

Rio Piquiri, na localidade da
“Fazenda Pouca Terra” na
propriedade do goioerense
Roque Karoleski.

AÇÕES: O evento reuniu
estudantes, lideranças po-
líticas, Polícia Ambiental,
Polícia Militar, as coopera-
tivas Coamo e Integrada,
coordenado pelos integran-
tes da Loja Maçônica Águas
Claras tendo a frente o ad-
vogado Meron Vaureck.

Antecedendo a soltura de
cerca de 80 mil peixes, a
Ação Ambiental contou com
palestra do Soldado Alisson,
da Polícia Ambiental que
abordou detalhes à cerca
das ações desenvolvidas
pela Polícia Ambiental na
preservação do meio ambi-
ente.

Também usou a palavra o
venerável da Loja Maçôni-
ca, Fernando Nunes e o co-
ordenador do evento Meron
Vaureck, que destacou o
apoio e a participação das
Prefei turas de Goioerê,
Quarto Centenário e Formo-
sa do Oeste, além de cerca

de 150 parceiros que pos-
sibilitaram a aquisição dos
80 mil peixes juvenil. Todos
os parceiros receberam cer-
tificados de participação no
importante evento.

RECORDE:  Conforme
Meron Vaureck, coordena-
dor da Ação Ambiental, fo-
ram soltos 80 mil peixes,
número recorde em relação
às solturas realizadas nas
edições passadas.

AGRADECIMENTO: Em
sua fala o venerável da Loja
Maçônica, Fernando Nunes
agradeceu todos os parcei-
ros que colaboraram e par-
t ic iparam do importante
evento que teve a presença
dos prefeitos Reinaldo Kra-
chinski, e vereadores de
Quarto Centenário, o prefei-
to Toninho Aguiar e verea-
dores de Formosa do Oes-
te. Presentes também os
secretários de Agricultura e
Meio Ambiente de Goioerê,
Quarto Centenário e Formo-
sa do Oeste.

Representantes da Prefeitura de Goioerê com Fernando
Nunes e o prefeito Reinaldo Krachinski

Estudantes e  representantes do grupo Arco Iris presentes na Ação Ambiental

Entrega de certificado
de colaborador

aos representantes da Sintex

Os prefeitos Toninho Aguiar (Formosa do Oeste) e Reinaldo
(Centenário) com o Tenente Renato, vereador “Neguinho do

Açougue”, e, Rondinelli secretário de Agricultura

Roque Karoleski, Tenente Renato
comandante da 2ª Cia da PM, prefeito

Reinaldo e o Sargento Ivan

O soldado Alisson, da Polícia
Ambiental enalteceu a importância

ambiental do evento

Fernando Nunes entregou certificados
para os secretários Koiti Shono e Airton

Gonçalves, da Prefeitura de Goioerê

Entrega de
certificados aos
colaboradores
da Ação
Ambiental

Presidente da Sociedade Rural, Fernando Nunes
recebendo o certificado de colaborador do evento

O prefeito Toninho Aguiar, de Formosa do
Oeste, com vereadores, recebeu o certificado
de participação de Fernando Nunes


