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Secretaria de Infra estrutura de Bom Jesus
continua com o mutirão da Limpeza.

O Secretário de Infra estrutura do município de
Bom Jesus, Geovani Matias Dias, que foi nomeado
recentemente para a pasta, tem mostrado para que
veio. Nesses dez dias já conseguiu realizar a limpeza de
várias artérias do centro da cidade, limpeza na periferia
da cidade.
Outro trabalho que esta sendo bastante prestigiado é o
aterro da lagoa que fica localizado ao lado do
matadouro público. Ali, será destinado um espaço para
uma praça de esportes e outras atividades e lazer para
a juventude.
Para Geovani Matias a determinação do Prefeito Roberto Bayma, é que a limpeza seja
feita de forma geral tanto na cidade como no Distrito de São José.

Secretária de Educação confirma data para término das matrículas para o
ano letivo de 2017
Em conversa com nossa equipe, a nova
secretária de educação do município, Aucione Leite
Brito Gouveia, falou sobre esse novo desafio em sua
vida profissional, ou seja, ser secretária de educação
na gestão que está começando.
Quanto às ações da pasta, ela destaca o início das
matrículas para o ano letivo 2017 em toda a rede do
município que começou dia 03 prolongando-se até o
dia 31 de Janeiro, nos turnos manhã e tarde.
De acordo com a mesma, está em fase de conclusão o calendário letivo, bem
como, está sendo iniciado o recadastramento dos profissionais da educação. A
secretária ainda confirmou que esta semana, pessoalmente irá a todas as escolas
para uma avaliação e adotar segundo cada caso, as medidas cabíveis para o bom
andamento das atividades.
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