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Prefeitura convida santoantonienses para voluntariado
A fim de cumprir os critérios de transparência e atenuar os efeitos negativos da pandemia do coronavírus na popu-
lação, a Secretaria de Assistência Social – SEDEST – publicou a Portaria N° 25, de 30 julho de 2020, que determina os 
critérios da segunda etapa da entrega das cestas básicas do Projeto Cesta Básica Solidária.
O artigo 5º do documento prevê a convocação de cidadãos da sociedade para acompanhar e fiscalizar o processo de 
entrega das cestas básicas. Agora, qualquer pessoa que atenda aos critérios pode inscrever-se pelo site http://www.
santoantoniododescoberto.go.gov.br/site/voluntarios/
Podem inscrever-se quem não estiver filiado a partidos políticos, não sejam servidores públicos e possuam RG e CPF. 
Serão escolhidas cinco pessoas para o trabalho voluntário.

Social

Cestas básicas são entregues para mais 100 famílias
A prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, está na segunda etapa da entrega das cestas 
básicas do Projeto Cesta Básica Solidária. A ação faz parte do programa de enfrentamento ao coronavírus no âmbito 
social.
Nesta segunda-feira, 03/08, mais 100 famílias que possuem o cadastro no site da prefeitura, CRAS e SCFV receberam 
as cestas básicas. Os beneficiados são residentes dos bairros Vila Betel, Vila Esperança e Parque XII.
A entrega ocorreu no SCFV da Queiroz com o apoio da 11ª CIPM/SAD.

Famílias santoantonienses continuam recebendo cestas básicas
Nesta terça-feira, 04/08, mais 100 famílias que possuem o cadastro no site da prefeitura receberam as cestas bási-
cas. Os beneficiados são residentes do Centro. A entrega ocorreu no CRAS.
O trabalho da gestão municipal é pautado na transparência e em prol dos mais necessitados.
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Lista de família do PBF em Averiguação Cadastral
Secretaria de Assistência Social informa que todas as famílias em Averiguação Cadastral que estiverem com registros 
pendentes após expirado o prazo de tratamento ou com atualização cadastral com mais de dois anos da última atual-
ização poderão ter seus registros excluídos do Cadastro Único.
Estes deverão entrar em contato pelo site http:// www.santoantoniododescoberto.go.gov.br/site/agenda/ ou pelo 
telefone (61) 3626-7640 para o agendamento de atendimento junto ao Cadastro Único para regularização.

Prefeitura busca parceria inédita de treinamento, segurança e defesa pessoal para 
mulheres

Chegou o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com objetivo de 
divulgar a Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a 
mulher. Por isso, a prefeitura municipal desenvolveu o Projeto Quarentena Sem Violência.
A temática foi pensada por conta do isolamento social em função da pandemia do coronavírus e dos números de 
agressões contra mulheres que estão subindo durante o isolamento social. A Secretaria de Assistência Social – SEDEST 
-, por meio da Coordenadoria da Mulher, está planejando uma série de ações voltadas para as mulheres.
Dentre as ações, a gestão municipal está articulando uma parceria com o Instituto Vanessa Ribeiro. A consultora 
Vanessa Ribeiro é especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres.
A coordenadora Eloíza Teresa, da Coordenadoria da Mulher, fará o levantamento das mulheres que sofreram violência 
doméstica e escolherá 20 para o workshop e curso sobre segurança para mulheres.
Será uma parceria inédita no município. A iniciativa promoverá o empoderamento feminino, valorização da mulher e o 
aumento da autoestima.
Em breve, será divulgado o cronograma das ações do Projeto Quarentena Sem Violência.
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Segurança
Pública

Projeto de lei para a implantação da sede própria da 11ª CIPM é aprovado
No dia 23 de julho, o prefeito Aleandro Caldato encaminhou projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores a fim 
de doar um terreno do município para a Companhia Independente da Polícia Militar – CIPM. O imóvel será destinado 
para a implantação da sede própria da CIPM.
Na última sexta-feira, 31/07, o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara. Desta forma, o comando poderá ser 
transformado em batalhão.
A regularização trará considerável melhoria da estrutura local, aparelhamento para o combate à criminalidade e o 
investimento nas adequações e melhorias nas edificações que, valorizará o trabalho da corporação e beneficiará toda 
a comunidade, proporcionando melhores condições de segurança pública à população.

Ficou com dúvidas sobre as novas regras de funciona-
mento do comércio

Ficou com dúvidas sobre as novas regras de funcionamento do comércio? 
A prefeitura explica para você. O Decreto N° 7.324, 05 de agos-
to de 2020, autoriza a abertura de todo o comércio a partir deste 
domingo de acordo com os horários estabelecidos nos alvarás. 
Mas, ATENÇÃO! Os comerciantes são responsáveis pelo cumprimento das 
regras de segurança sanitária contra o coronavírus, que estão dispostas 
no Decreto N° 7.245, de 21 de julho.

Economia
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Saúde
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Campanha de Vacinação contra o sarampo
O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus, é muito contagiosa e pode ser fatal.
A doença é transmitida por secreções como gotículas eliminadas por espirro ou tosse.
Os sintomas podem ser manchas avermelhadas na pele, febre, tosse, mal-estar, conjuntivite, coriza, perda do apetite, 
manchas brancas na parte interna das bochechas, otite, pneumonia e encefalite.
Pessoas de 20 a 49 anos devem procurar o PSF do seu bairro.
A prevenção é o melhor remédio!
Vacine-se!

#SADContraOCoronavirus
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Regularização
Fundiária

Foi contemplado com a escritura do seu imóvel no bairro Morada Nobre?
Antes de ir ao Cartório de Registro de Imóveis para registrar o documento do imóvel, o morador deve comparecer no 
prédio anexo da prefeitura, sala 105, para retirada do Termo de Registro de Imóvel diretamente com o presidente da 
Comissão de Regularização Fundiária (REURB), Dr. Adriano Bedran.
O comparecimento à Comissão de Regularização Fundiária deve ser agendado pelo número (61) 99203-9873. O aten-
dimento acontece das 9h às 12h.
Em posse da escritura e do Termo de Registro de Imóvel o passo seguinte é comparecer ao cartório para o registro 
do imóvel.
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Programa Morada Legal
Nesta sexta-feira, 07/08, são entregues as escrituras aos moradores do bairro Morada Nobre, APENAS da quadra 207 
e 208, às 8h, no Colégio Estadual CAIC, que está localizado no bairro MORADA NOBRE.

Convocação dos candidatos do Processo Seletivo 002/2019
A Secretaria Municipal de Educação convoca os candidatos do Processo Seletivo 
002/2019 para assinatura do Termo Aditivo no dia 11 de agosto no Departamento de 
Contratos, situado no anexo da prefeitura, 1° andar, sala 107, das 8h às 14h.

Educação


