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Sede ganhará novo Posto de Saúde
INVESTINDO NA SAÚDE

Projetos previstos para
serem executados em 2011

Pavimentações
Sede - Pavimentação asfáltica das ruas do Cartório, Manoel Domingos Ferreira e Bela Vista
(lajota).
Vargem Grande - Pavimentação em lajota da Rua José Pedro Garcia e asfaltamento da Rua
Floriano Meyer.
Santa Cruz - A Prefeitura irá pavimentar a Rua do Posto de Saúde em Santa Cruz da Figueira (Rua
Adelir Kirchner). Além disso estão previstas para 2011/2012 a pavimentação em lajotas das Ruas
Engelberto Kirchner Neto e a Rua do outro lado do rio.

Mobilidade Urbana
Construção de passeios na Vargem Grande e em Santa Cruz da Figueira (gerais).

Saúde
Inauguração do Posto de Saúde na Sede
Ampliação do Posto de Saúde em Santa Cruz da Figueira (ampliação do atendimento)

Maquinário
Previsto para 2011 a aquisição de uma retroescavadeira e dois novos tratores agrícolas.

Esporte
Prevista a recuperação da cobertura e assoalho do Ginásio Walmor Lehmkuhl (Sede)
Prevista a recuperação do campo de Santa Cruz da Figueira

Estão em ritmo acelerado as obras de
construção do novo posto de saúde na Sede.
A obra está orçada em 500 mil reais e a
previsão de entrega é para meados do
próximo ano.
O antigo posto será desativado para dar lugar
a uma nova creche no centro do município,
em substituição a que hoje funciona no
Complexo Educacional.
O posto beneficiará todo o município. A unidade
de saúde será uma das mais bem
estruturadas da região, entre todos os
municípios, além de respeitar as raízes em
estilo germânico. Várias novas especialidades
médicas deverão ser ampliadas.

Conquista: Construção de creche é
realidade em Santa Cruz da Figueira

Pontos de Ônibus
em Santa Cruz

A Prefeitura Municipal de Águas Mornas, visando
dar mais conforto aos usuários de transporte
coletivo e transporte escolar do município, construiu
cinco novos pontos de ônibus na região de Santa
Cruz da Figueira.
As contruções protegem a população do sol
quente e também da chuva. É mais respeito com
o cidadão.

E para auxiliar os pais do
município que possuem
filhos pequenos, para que
estes possam trabalhar e
melhor sustentar a família, a
Prefeitura iniciou a
construção da Creche na
localidade de Santa Cruz da
Figueira.
A creche está erguida em
terreno localizado em frente
ao Posto de Saúde.

Prazo de entrega da obra é março de 2011
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Que o município de Águas Mornas é repleto de
cachoeiras, todo mundo sabe. Porém, o mais
difícil é chegar nesses locais. Muitas vezes, não
existe trilha e, quando existe, os visitantes não
conseguem chegar, por falta de sinalização.
Mas, agora, a prefeitura de Águas Mornas e o
Sr. José Silva, proprietário das terras que dão
acesso ao Rio Caldas do Norte, criaram uma
parceria para sinalizar a Cachoeira da
Ressurreição, facilitando a chegada de quem
deseja visitar esse atrativo. No início da Rua
Pedro Kuhnen também há uma placa indicando
a Cachoeira Ressurreição – entre outros
atrativos turísticos – sendo que a mesma
também ganhou uma placa indicativa próximo à sua localização. Um benefício a todos que apreciam a
natureza e tudo o que ela tem de bom para lhes oferecer.

Prefeitura sinaliza Cachoeiras

Cruzeiro Centenário
Com o objetivo de incentivar a retomada das
peregrinações religiosas ao Cruzeiro, localizado na
divisa das comunidades de Águas Mornas e Vargem
Grande, às margens da Rodovia BR 282, a Prefeitura
Municipal revitalizou o seu entorno, colocando
alguns bancos de madeira e uma placa contendo
um pequeno histórico da “Cruz Centenária”.


