
O vereador Denir Ferreira dos Santos 
apresentou ao prefeito Antônio Manoel da 
Silva Júnior, o Junão, a indicação número 
197/2022, onde solicita a normatização do 
pagamento de tributos e tarifas municipais 
por meio de PIX.
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VEREADOR DENIR APRESENTA 
INDICAÇÃO SUGERINDO AO 

PREFEITO PAGAMENTO DE TRIB-
UTOS MUNICIPAIS POR MEIO DO 

PIX

PREFEITURA ESTREITA LAÇOS 
COM EMPRESAS PRIVADAS PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO
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PREFEITO CONFIRMA HAPCLÍNICA EM 
GUAÍRA

Após reuniões com o prefeito Junão, operadora confirma HapClínica em Guaíra
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APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMEÇAM A FUNCIONAR 
NAS UNIDADES ESCOLARES

Em parcerias como esta da Barenbrug, o 
prefeito Junão está transformando o Biopar-
que em realidade, um grande projeto para 
Guaíra idealizado pela atual gestão. Empresa 
confirmou apoio para o futuro Meliponário.

Segundo a administração todas as instalações das 18 unidades 
da diretoria de educação serão finalizadas até o final de agosto

O Empretec é o mais conceituado programa 
de formação de empreendedores do mundo 
e, agora, apresenta sua modalidade voltada 
para o agronegócio.

VEREADORES PRESTIGIAM 
LANÇAMENTO DE LIVRO DE 

ITAMAR BORGES

Uma nova etapa começou na vida de 30 jo-
vens com idades entre 15 e 16 anos, na noite 
da última quinta, 14 de julho.

Ao assumir a prefeitura de Guaíra, a nova administração se depa-
rou com diversos problemas atravancados por anos. E os apa-
relhos de ar condicionado da rede municipal de educação eram 

alguns desses. Porém, agora estão próximos de serem resolvidos com-
pletamente, já que as equipes do governo estão fazendo todas as ade-
quações para que, até o final de agosto, todas as 18 unidades escolares 
estejam devidamente climatizadas.

F oram quatro reuniões neste ano entre prefeitura e a operadora de planos de saúde, HapVida, que atende 
os servidores públicos municipais de Guaíra, para que houvesse soluções aos problemas levantados pelos 
conveniados.
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PROJETO PET NOVAS 
ARTICULAÇÕES



Expediente






















