
Com a proposta de oferecer mais
segurança no trânsito na área cen-
tral da cidade, o prefeito Reinaldo
Krachinski determinou ao setor de
planejamento a instalação de diver-
sas faixas eletrônicas na avenida
Bandeirantes e Paraná.

De acordo com a proposta, as
faixas elevadas vão substituir os
quebra-molas e possibilitar o tráfe-
go de pedestres com mais seguran-
ça, principalmente na passagem de
escolas, no acesso ao Projeto Cida-
dãos do Futuro, assim como junto a
Unidade de Saúde e na creche.

São diversas as faixas elevadas
que serão instaladas. O projeto está
em fase de licitação para a contra-
tação da empresa que vai executar
as instalações das faixas elevadas.

O setor de viação e obras
da Prefeitura de Quarto Cen-
tenário vem trabalhando para
minimizar os problemas na
malha viária da zona rural que
precisa, de readequação. E
por determinação do prefeito
Reinaldo Krachinski , as se-
cretarias de Obras e Serviços
Públicos e da Agricultura e
Meio Ambiente trabalham

QUARTO CENTENÁRIO

Faixas elevadas
serão instaladas

As faixas elevadas objetivam oferecer segurança aos pedestres A Avenida Bandeirantes vai ganhar diversas faixas elevadas

Reunião da Sicredi reuniu
centenas de associados

O prefeito Reinaldo destacou a participação
da Sicredi em Quarto Centenário

Tendo como local a Associa-
ção dos Funcionários da Saara
e a presença de centenas de as-
sociados, a Sicredi Vale do Pi-
quiri realizou na noite de segun-
da-feira, 5, Reunião de Núcleo

Centenas de associados participaram da reunião de
Núcleo realizada em Quarto Centenário na sede da Asfusa

quando foi discutido inúmeros
assuntos de interesse dos coo-
perados e da Sicredi em relação
ao exercício de 2017 envolven-
do desde os resultados financei-
ros, expansão do quadro social

que atinge atualmente cerca de
100 mil associados e uma série
de outros temas da Ordem do
Dia da Assembleia.

A reunião foi presidida pelo
presidente Jaime Basso e contou

com a presença do prefeito Rei-
naldo Krachinski, vereadores e
lideranças do município que pres-
tigiaram o importante evento.

Na oportunidade o presiden-
te Jaime Basso destacou a im-
portância que representa a
Agência Sicredi de Quarto Cen-
tenário dentro do contexto da
cooperativa de crédito tanto em
movimentação financeira como
em número de associados mar-
cando o importante trabalho de-
senvolvido pela equipe de cola-
boradores da agência.

Diretores e colaboradores da Sicredi de Quarto Centenário

Estradas rurais estão
sendo recuperadas

para minimizar os problemas
com as estradas rurais do
município.

Segundo o Prefeito Reinal-
do Krachinski a  safra de soja
começa a ser colhida no mu-
nicípio, e precisa ser escoa-
da com segurança. Kra-
chinski destaca a preocupa-
ção em relação aos trabalhos
de adequação que deverão
ser realizados.

 “Queremos que serviços
emergenciais sejam feitos
dentro das possibilidades que
dispomos. Temos poucos ma-
quinários e a situação de al-
guns equipamentos pesados
que trabalham na zona rural
não é da melhores. Todavia
na medida do possível esta-
mos melhorando todas as
estradas rurais do Município”.
Observou o prefeito Reinaldo

O prefeito Reinaldo acompanhando
a recuperação das estradas
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