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Início da construção do
Ginásio de Esportes em
Santa Cruz da Figueira

A comunidade de Santa
Cruz da Figueira já come-
çou a sentir os primeiros si-
nais da obra de construção
do novo Ginásio de Espor-
tes do município. O ginásio
está sendo construído ao
lado do Campo Municipal
na Barra. Atualmente Águas
Mornas possui apenas um
ginásio da Sede, onde
acontecem todas as princi-
pais competições esporti-
vas de futsal.

Casan
inaugura

escritório para
atendimento

em Águas
Mornas

A Casan atendeu uma
solicitação da Prefeitura de
Águas Mornas em instalar no
município um escritório para
atendimento da população local.
No escritório podem ser feitos
pedidos de ligações de água,
restauração do serviço em caso
de corte, segunda via de conta
de água, atendimento ao público
em geral. Não será mais
necessário as pessoas se
deslocaram até o escritório
regional em Santo Amaro, onde
eram atendidas centenas de
pessoas mensalmente. O
comando do posto de
atendimento ficará a cargo de
Nelson Artur Luz, mais
conhecido por “dedinho”.
Maiores informações sobre o
posto de atendimento podem ser
obtidas pelo fone 3245-7252 na
prefeitura de Águas Mornas, ou
no Complexo Educacional, na
Sede, onde está instalado o
escritório local da Casan.

Ampliação da rede de
água nas localidades

ABASTECIMENTO

PRIMEIRA ETAPA -Mais
de 300 metros de rede de
água foram feitos pela pre-
feitura de Águas Mornas,
em diversas localidades.
É o caso das melhorias
recebidas pelos morado-
res da Fazenda Sacra-
mento I, onde 300 metros
de extensão de rede me-
lhoraram a vida da comu-
nidade. Outra localidade
beneficiada foi a Rua Bela
Vista, que se localiza pró-
ximo do Hotel Águas Mor-
nas, na Sede.
SEGUNDA ETAPA - A
Casan está realizando a
obra de ampliação de mais
de 4 mil metros rede ligan-
do a água de Santa Cruz da Figueira a Sede (via estrada antiga). A
obra irá beneficiar centenas de pessoas e conta com o apoio da
Prefeitura Municipal.

Melhoria na iluminação
Pública de Águas Mornas

ENERGIA ELÉTRICA

Por força e prestígio, Águas Mornas é inclusa em programa
da CELESC.
A prefeitura de Águas Mornas continua melhorando a vida
dos munícipes. Desta vez, numa parceria com a CELESC,
a prefeitura realizou a troca de 700 lâmpadas em postes
públicos. O trabalho já foi realizado nas localidades de
Vargem Grande e Santa Cruz da Figueira. As novas
lâmpadas vão significar uma economia para o município
em torno de 26%, além de melhorar e muito a eficiência da
iluminação.

SANTA CRUZ DA FIGUEIRA

MAIS AGILIDADE

Prefeitura de Águas Mornas
reforma ginásio da Sede
Na abertura do Campeonato Aberto de
Futsal de Águas Mornas, depois de 7
anos de inoperância, a Prefeitura de
Águas Mornas inaugurou as reformas
realizadas no Ginásio Walmor Lehmkuhl
(Sede), ícone maior do futebol local. En-
tre as obras estão pintura e recuperação
da quadra e arquibancadas, respeitan-
do as cores da bandeira do município.

Quadra, arquibancadas, e área externa: Colorido especial

Melhorias no
campo de
futebol da Sede

Em parceria com o Clube Beira
Rio, a Prefeitura Municipal de-
senvolveu obras conclusivas do
campo, como toda a terraplena-
gem, pintura, colocação de alam-
brados, blocos ao redor do cam-
po e banco dos atletas.

Construção de ponte
em prol de Teresópolis

Um antigo sonho se tornará realidade para a localidade.

Mais uma localidade de Águas
Mornas foi agraciada com

benfeitorias públicas. Desta vez
foi Teresópolis, que ganha uma

ponte para facilitar a vida de
centenas de pessoas que

realizam o percurso no bairro.
Muitos caminhões que
atravessavam a área

banhando-se nas águas do
riacho, agora tem o que

comemorar. A prefeitura de
Águas Mornas, com apoio dos
moradores, concluíram a obra

em Teresópolis, próximo a
residência do Sr. Osni Franz.

A prefeitura informa que já
foram recuperados diversos

pontilhões e mata-burros pelo
município.

Servidão Bernardete Goulart
é atendida com obra

EM BOA HORA

Moradores da Servidão
Bernadete Goulart, localizada
no Centro de Águas Mornas,
hoje comemoram a sua
pavimentação. A parceria entre
a Prefeitura e Moradores desta
Servidão resultou em uma
solução definitiva para o antigo
problema.
A Prefeitura entrou com recursos
para a compra de materiais e os
moradores com a mão de obra.
Hoje, ao invés de antigas valas,
buracos e lama, a Servidão
conta com trilhos de concreto,
canaletas, rede pluvial e grama
que contribui para uma melhor
qualidade de vida.

ANTES:
Dificuldade
de acesso
para os
carros e
moradores.
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