
INFORMATIVO

Recuperação asfáltica

A reconstrução do asfalto é uma reivindicação antiga da população de Santo Antônio do Descoberto. Por isso, 
a prefeitura municipal está trabalhando incansavelmente para atender a solicitação dos santoantonienses.

www.santoantoniododescoberto.go.gov.br

Investir na iluminação pública é sinônimo de segurança e economia.

Por isso, o governo municipal está trocando as luminárias convencionais 
pelas de LED.

A prefeitura municipal está trabalhando para reconstruir Santo Antônio 
do Descoberto.

Substituição das luminárias convencionais pelas de LED

 22/06 a 26/06

BRASO

As obras estão recuperando o trecho da rua do presídio descendo a baixada. Na primeira fase, todo o centro 
será refeito até chegar aos bairros. Além dessa grande operação, a gestão municipal continua inovando: 
todo o maquinário e mão de obra são de recursos próprios.
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Os prossionais serão bancados por recursos federais de incremento ao combate à covid-19. Hoje, 25/06, foram dadas as 
orientações dos serviços que serão desenvolvidos para o fortalecimento e melhoria do atendimento às pessoas que estão 
em situação de vulnerabilidade social.
A partir de 1° de julho, os prestadores de serviço iniciam as atividades.

O Projeto Fica em Casa chegou ao Parque XII. O projeto da SEDEST atende 
crianças e adolescentes com brinquedos pedagógicos do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos e da rede SUAS. O intuito é estimular as crianças 
que estão em casa por conta da coronavírus.
No SCFV, do Parque XII, os pais de 80 crianças e adolescentes receberam os kits 
com brinquedos pedagógicos, já que o atendimento do serviço está paralisado por 
conta da pandemia.

A Unidade Asilar Vila Vida está fechada para o público externo por conta da 
pandemia do coronavírus para preservação da saúde dos idosos, mas a unidade 
continua com dando assistência aos 18 abrigados.
Ainda como parte das ações do Junho Violeta, a SEDEST está promovendo uma 
visita técnica com os assistentes sociais e a psicóloga a m de dar apoio e 
vericar as condições dos idosos que moram no abrigo. 
A atividade é permanente.
O local também possui uma horta e receberá o Projeto Horta Comunitária, do Itego em parceria com a prefeitura, para 
receber mudas.

Processo seletivo da SEDEST

Assistência no Vila Vida 

Está chegando ao município mais reforço para enfrentamento ao coronavírus.
A SEDEST acaba de assinar contrato com um assistente social e dois 
orientadores sociais para o CREAS e dois operadores de sistema para o 
Bolsa Família. O contrato tem validade de três meses, podendo ser prorrogado 
por igual período.

Projeto Fica em Casa chega ao Parque XII 

Além do estímulo pedagógico, as crianças e os adolescentes cadastrados receberão reforço alimentar preparado por uma 
nutricionista.
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Além dos investimentos, a gestão municipal está preocupada com a qualidade da prestação de serviço aos 
santoantonienses.

UTI móvel chega ao município

Mesmo durante a pandemia, a Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Descoberto 
não para!

O Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes recebeu 
uma UTI móvel no valor de R$ 188 mil e mais R$ 47 
mil serão destinados para a compra de monitor 
cardíaco, respirador e desbrilador.
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A verba veio por meio de emenda parlamentar do 
deputado federal Glaustin da Fokus, do PSC-Goiás.

 E-mail: prefeitura@santoantoniododescoberto.go.gov.br 

Atendimento: Segunda a sexta de 8h às 17h
Contato: secretariadecomunicacao@santoantoniododescoberto.go.gov.br

(61) 3626–1289 - (61) 3626–3314

@prefeituradesantoantoniododescoberto

Bairros não informados
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