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Padre Bernardo recebe Padre Bernardo recebe 
asfalto de alta qualidadeasfalto de alta qualidade

O QUE A PREFEITURA FAZ VOCÊ PRECISA SABERO QUE A PREFEITURA FAZ VOCÊ PRECISA SABER

As benfeitorias chegam As benfeitorias chegam 
graças a parceria do Go-graças a parceria do Go-
verno do Estado e da verno do Estado e da 
Prefeitura. A comunida-Prefeitura. A comunida-
de agradece o governa-de agradece o governa-
dor Ronaldo Caiado e o dor Ronaldo Caiado e o 
prefeito Joseleide Lázaro prefeito Joseleide Lázaro 
pelo compromisso com pelo compromisso com 
Padre Bernardo.Padre Bernardo.

Mais uma ponte reformadaMais uma ponte reformada
Foram feito dois pilares Foram feito dois pilares 
de concreto e substitui-de concreto e substitui-
ção de guias, e todo ma-ção de guias, e todo ma-
deiramento que estava deiramento que estava 
danificado. A Secretaria danificado. A Secretaria 
de Obras fez um es-de Obras fez um es-
tudo de engenharia e tudo de engenharia e 
chegou à conclusão... chegou à conclusão... 

Prefeito assina Prefeito assina 
termo de convênio para termo de convênio para 
instalação de Vapt Vuptinstalação de Vapt Vupt

Prefeitura lança Prefeitura lança 
programa que beneficiará programa que beneficiará 

centenas de famíliascentenas de famílias

Grupo de trabalho da Grupo de trabalho da 
GPM - Guarda Patrimonial GPM - Guarda Patrimonial 

Municipal é instituído Municipal é instituído 
em Padre Bernardo em Padre Bernardo 
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Prefeitura inaugura Sistema de Prefeitura inaugura Sistema de 
Videomonitoramento InteligenteVideomonitoramento Inteligente

O objetivo é garantir O objetivo é garantir 
mais segurança para mais segurança para 
população Padre-Ber-população Padre-Ber-
nardense e a proteção nardense e a proteção 
do patrimônio público.do patrimônio público.
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A realização do Censo 2022 pelo Instituto Brasilei-A realização do Censo 2022 pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística - IBGE no município ro de Geografia e Estatística - IBGE no município 
de Padre Bernardo conta com o apoio logístico de Padre Bernardo conta com o apoio logístico 
da Prefeitura Municipal, que colocou à disposição da Prefeitura Municipal, que colocou à disposição 
do trabalho de coleta de dados domiciliares, um do trabalho de coleta de dados domiciliares, um 
espaço físico com mobiliários, para recolhimento espaço físico com mobiliários, para recolhimento 
das informações.das informações.
Os recenseadores visitarão todas as residências Os recenseadores visitarão todas as residências 
da sede do município, distritos e zona rural, em da sede do município, distritos e zona rural, em 
um trabalho que iniciou hoje, dia 1º agosto e vai um trabalho que iniciou hoje, dia 1º agosto e vai 
até outubro deste ano. até outubro deste ano. 
Ressaltamos a importância de receber bem os Ressaltamos a importância de receber bem os 
recenseadores, para que executem o serviço recenseadores, para que executem o serviço 
com êxito, respondendo aos questionários com com êxito, respondendo aos questionários com 
informações verdadeiras. Lembrando que os re-informações verdadeiras. Lembrando que os re-
censeadores utilizam crachás com o QR CODE, censeadores utilizam crachás com o QR CODE, 
caso o morador queira confirmar a veracidade.caso o morador queira confirmar a veracidade.

PREFEITURA DE PADRE PREFEITURA DE PADRE 
BERNARDO DÁ SUPORTE BERNARDO DÁ SUPORTE 

À REALIZAÇÃO DO À REALIZAÇÃO DO 
CENSO 2022CENSO 2022

  
Nesta segunda-fei-Nesta segunda-fei-
ra, dia 22 de agosto ra, dia 22 de agosto 
de 2022, a Prefeitu-de 2022, a Prefeitu-
ra de Padre Bernardo ra de Padre Bernardo 
por meio da Secretaria por meio da Secretaria 
Municipal de Assistên-Municipal de Assistên-
cia Social, entregou cia Social, entregou 
Kits de EPIs e cestas Kits de EPIs e cestas 
básicas para os tra-básicas para os tra-
balhadores do Aterro balhadores do Aterro 
Sanitário Municipal. Sanitário Municipal. 
  
Os kits entregues são Os kits entregues são 
compostos por uma compostos por uma 
calça, uma camiseta, calça, uma camiseta, 
um boné, um par de um boné, um par de 
luva, um par de botas luva, um par de botas 
e um protetor auricular. e um protetor auricular. 

Prefeitura entrega EPIS aos Prefeitura entrega EPIS aos 
trabalhadores do aterro municipaltrabalhadores do aterro municipal

  
“Nesta gestão vocês “Nesta gestão vocês 
são prioridade. Inde-são prioridade. Inde-
pendente do que acon-pendente do que acon-
tecer eu vou continuar tecer eu vou continuar 
buscando condições buscando condições 
para trazer melhorias, para trazer melhorias, 
para que vocês possam para que vocês possam 
executar os serviços executar os serviços 
com segurança e saú-com segurança e saú-
de”. Ressaltou o Pre-de”. Ressaltou o Pre-
feito Joseleide Lázaro. feito Joseleide Lázaro. 
  
A ação aconteceu com A ação aconteceu com 
o apoio da Secreta-o apoio da Secreta-
ria Municipal de Meio ria Municipal de Meio 
Ambiente, que tem tra-Ambiente, que tem tra-
balhado na implemen-balhado na implemen-

tação da Coleta Sele-tação da Coleta Sele-
tiva, a fim de reduzir tiva, a fim de reduzir 
a quantidade de lixo a quantidade de lixo 
despejado no aterro e despejado no aterro e 
também facilitar o tra-também facilitar o tra-
balho dos catadores. balho dos catadores. 
  
Participaram da ação, Participaram da ação, 
a Secretária de Meio a Secretária de Meio 
Ambiente, Daiana Ca-Ambiente, Daiana Ca-
valcante, a Secretária valcante, a Secretária 
de Assistência Social, de Assistência Social, 
Andressa Franciele, o Andressa Franciele, o 
Secretário  de Obras Secretário  de Obras 
Fabiano Rodrigues e o Fabiano Rodrigues e o 
Vereador Mariano Fer-Vereador Mariano Fer-
nandes.nandes.
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Foi realizada na sex-Foi realizada na sex-
ta-feira, dia 29 de ju-ta-feira, dia 29 de ju-
lho, a Cerimônia de As-lho, a Cerimônia de As-
sinatura da Portaria, sinatura da Portaria, 
instituindo o Grupo de instituindo o Grupo de 
Trabalho da Guarda Patri-Trabalho da Guarda Patri-
monial Municipal - GPM.  monial Municipal - GPM.  
  
Na ocasião também fo-Na ocasião também fo-
ram entregues os UNI-ram entregues os UNI-
FORMES aos GPMs, que FORMES aos GPMs, que 
também participaram de também participaram de 
uma palestra com o Es-uma palestra com o Es-
pecialista em Segurança pecialista em Segurança 
Pública, Gleisson Pires. Pública, Gleisson Pires. 
  
“Estamos dando total “Estamos dando total 
atenção para darmos atenção para darmos 
condições dignas para a condições dignas para a 
categoria, e em um futuro categoria, e em um futuro 
próximo teremos também próximo teremos também 

Grupo de trabalho da GPM - Grupo de trabalho da GPM - 
Guarda Patrimonial Municipal é Guarda Patrimonial Municipal é 
instituído em Padre Bernardo instituído em Padre Bernardo 

capacitação, com objeti-capacitação, com objeti-
vo de  garantir melhores vo de  garantir melhores 
salários.” Frisou o pre-salários.” Frisou o pre-
feito Joseleide Lázaro. feito Joseleide Lázaro. 
  
Esta gestão trabalha para Esta gestão trabalha para 
oferecer todas as condi-oferecer todas as condi-
ções para que os servi-ções para que os servi-
dores exerçam seus tra-dores exerçam seus tra-
balhos da melhor forma balhos da melhor forma 
e possam entregar resul-e possam entregar resul-
tados para a população. tados para a população. 
  
Até o momento os se-Até o momento os se-
guintes benefícios já guintes benefícios já 
foram concedidos: foram concedidos: 
- Desmembra-- Desmembra-
mento da tabela; mento da tabela; 
- Mudança da Nomen-- Mudança da Nomen-
clatura para GPM; clatura para GPM; 

- Equiparação Salário; - Equiparação Salário; 
- Entrega de Uni-- Entrega de Uni-
formes e EPIs. formes e EPIs. 
  
Presidente dos Presidente dos 
GPMs, Gilson Souza, GPMs, Gilson Souza, 
Presidente do SINDSER-Presidente do SINDSER-
PB, Leandra Oliveira, PB, Leandra Oliveira, 
Presidente do PABPREV, Presidente do PABPREV, 
Ivanésio, Secretário de Ivanésio, Secretário de 
Administração Leandro Administração Leandro 
Camilo, Secretária de Fi-Camilo, Secretária de Fi-
nanças, Poliana Couto, nanças, Poliana Couto, 
Chefe de Gabinete, De-Chefe de Gabinete, De-
nilson Palmitesta, Verea-nilson Palmitesta, Verea-
dor Branco Policena, Ve-dor Branco Policena, Ve-
reador Júnior do Esporte, reador Júnior do Esporte, 
Presidente da Câmara Presidente da Câmara 
Municipal, Dudu de Tabo-Municipal, Dudu de Tabo-
quinha.quinha.
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A Prefeitura de Padre Ber-A Prefeitura de Padre Ber-
nardo, por meio da Secreta-nardo, por meio da Secreta-
ria Municipal de Assistência ria Municipal de Assistência 
Social realizou na manhã Social realizou na manhã 
de sexta-feira, dia 19 de de sexta-feira, dia 19 de 
agosto, a entrega dos Car-agosto, a entrega dos Car-
tões do PROGRAMA CAFÉ tões do PROGRAMA CAFÉ 
NA MESA PÃO E LEITE. NA MESA PÃO E LEITE. 
O programa foi instituído O programa foi instituído 
pela Lei nº 1.220 de 18 de pela Lei nº 1.220 de 18 de 
março de 2021, de iniciati-março de 2021, de iniciati-
va do executivo, para auxi-va do executivo, para auxi-
liar famílias em situação de liar famílias em situação de 
vulnerabilidade financeira vulnerabilidade financeira 
do município.do município.
Cada uma das 300 famí-Cada uma das 300 famí-
lias já cadastradas no pro-lias já cadastradas no pro-

Prefeitura lança programa que beneficiará centenas de famíliasPrefeitura lança programa que beneficiará centenas de famílias
grama receberá todos os grama receberá todos os 
meses o benefício de R$ meses o benefício de R$ 
110 reais, viabilizados pelo 110 reais, viabilizados pelo 
Fundo Municipal de Assis-Fundo Municipal de Assis-
tência Social. tência Social. 
O benefício será concedi-O benefício será concedi-
do de forma progressiva, e do de forma progressiva, e 
a cada mês será realizado a cada mês será realizado 
um estudo social para a um estudo social para a 
continuidade do benefício, continuidade do benefício, 
prevendo a inclusão de prevendo a inclusão de 
mais famílias.mais famílias.
“Estamos trabalhando para “Estamos trabalhando para 
entregar serviços de qua-entregar serviços de qua-
lidade em todas as áreas, lidade em todas as áreas, 
mas as causas sociais me-mas as causas sociais me-
recem ainda mais atenção, recem ainda mais atenção, 

e até o ano que vem iremos e até o ano que vem iremos 
dobrar o número de famí-dobrar o número de famí-
lias atendidas.” Ressaltou o lias atendidas.” Ressaltou o 
Prefeito Joseleide Lázaro.Prefeito Joseleide Lázaro.
Estiveram presentes ao Estiveram presentes ao 
evento, a Secretária De evento, a Secretária De 
Finanças, Poliana Couto, Finanças, Poliana Couto, 
a Secretária De Meio Am-a Secretária De Meio Am-
biente, Daiana Cavalcante, biente, Daiana Cavalcante, 
o Secretário De Obras, Fa-o Secretário De Obras, Fa-
biano Rodrigues, a Secre-biano Rodrigues, a Secre-
tária De Saúde, Vanderléia tária De Saúde, Vanderléia 
Gonçalves, a Coordena-Gonçalves, a Coordena-
dora do CRAS, Carmosina dora do CRAS, Carmosina 
Oliveira, e o Secretário de Oliveira, e o Secretário de 
Administração de Trajanó-Administração de Trajanó-
polis, Naldo da Taboquinha.polis, Naldo da Taboquinha.

  
O prefeito Joseleide Láza-O prefeito Joseleide Láza-
ro assinou na tarde de ter-ro assinou na tarde de ter-
ça-feira, dia 04 de outubro, ça-feira, dia 04 de outubro, 
o termo de convênio para o termo de convênio para 
implantação de uma Uni-implantação de uma Uni-
dade do Vapt Vupt, na ci-dade do Vapt Vupt, na ci-
dade de Padre Bernardo. dade de Padre Bernardo. 
  
Com a implantação da uni-Com a implantação da uni-
dade, que acontecerá em dade, que acontecerá em 
breve, grande parte dos breve, grande parte dos 
serviços estaduais e muni-serviços estaduais e muni-
cipais, estarão disponíveis cipais, estarão disponíveis 

Prefeito assina termo de Prefeito assina termo de 
convênio para instalação de convênio para instalação de 

vapt vuptvapt vupt

em um só lugar, diminuindo em um só lugar, diminuindo 
transtornos e facilitando a transtornos e facilitando a 
vida dos cidadãos de Pa-vida dos cidadãos de Pa-
dre Bernardo, bem como dre Bernardo, bem como 
de municípios vizinhos. de municípios vizinhos. 
  
A Prefeitura de Padre Ber-A Prefeitura de Padre Ber-
nardo em parceria com o nardo em parceria com o 
Estado de Goiás tem ge-Estado de Goiás tem ge-
rado bons resultados para rado bons resultados para 
melhoria da qualidade de melhoria da qualidade de 
vida da nossa população.vida da nossa população.
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A Prefeitura de Padre A Prefeitura de Padre 
Bernardo em parceria Bernardo em parceria 
com o Governo do Esta-com o Governo do Esta-
do de Goiás, realizou o do de Goiás, realizou o 
recapeamento asfáltico.recapeamento asfáltico.

O Programa Goiás em O Programa Goiás em 
Movimento que levou Movimento que levou 
asfalto CBUQ, asfalto asfalto CBUQ, asfalto 
quente de primeira qua-quente de primeira qua-
lidade foi executado pela lidade foi executado pela 
HL TERRAPLENAGEM, HL TERRAPLENAGEM, 
que colocou 50 homens que colocou 50 homens 
trabalhando todos os trabalhando todos os 
dias, em duas frentes de dias, em duas frentes de 
trabalho,trabalho,

Na sede do município fo-Na sede do município fo-
ram recapeadas a Ave-ram recapeadas a Ave-
nida Martins e a Avenida nida Martins e a Avenida 
Nelsino Vinhal Ribeiro e Nelsino Vinhal Ribeiro e 
No Distrito de Trajanópo-No Distrito de Trajanópo-
lis, as avenidas Brasília, lis, as avenidas Brasília, 
Goiás e Padre Francisco Goiás e Padre Francisco 
também receberam os também receberam os 
serviços e a população, serviços e a população, 
deixando a população deixando a população 
muito satisfeita.muito satisfeita.

Padre Bernardo recebe asfalto de alta qualidadePadre Bernardo recebe asfalto de alta qualidade

As obras de recuperação As obras de recuperação 
asfáltica estão a todo va-asfáltica estão a todo va-
por, e seguem em ritmo por, e seguem em ritmo 
acelerado para atender a acelerado para atender a 
população e logo após o população e logo após o 
distrito de Trajanópolis foi distrito de Trajanópolis foi 
a vez do Bairro Ouro Ver-a vez do Bairro Ouro Ver-
de, no Distrito de Monte de, no Distrito de Monte 
Alto receber o benefício.Alto receber o benefício.

O desenvolvimento chegou para ficarO desenvolvimento chegou para ficar

Avenida BrasíliaAvenida Brasília
Distrito TrajanópolisDistrito Trajanópolis

Avenida Nelsino VinhalAvenida Nelsino Vinhal
Sede do MunicípioSede do Município

Avenida Padre FranciscoAvenida Padre Francisco
Distrito de TrajanópolisDistrito de Trajanópolis

Bairro Ouro VerdeBairro Ouro Verde
Distrito de Monte AltoDistrito de Monte Alto

As benfeitorias chegam As benfeitorias chegam 
graças a parceria do Go-graças a parceria do Go-
verno do Estado e da verno do Estado e da 
Prefeitura. A comunida-Prefeitura. A comunida-
de agradece o governa-de agradece o governa-
dor Ronaldo Caiado e o dor Ronaldo Caiado e o 
prefeito Joseleide Lázaro prefeito Joseleide Lázaro 
pelo compromisso com pelo compromisso com 
Padre Bernardo.Padre Bernardo.

Avenida MartinsAvenida Martins
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O prefeito Joseleide O prefeito Joseleide 
Lázaro entregou nes-Lázaro entregou nes-
ta sexta-feira dia 02 de ta sexta-feira dia 02 de 
agosto, um veículo FIAT agosto, um veículo FIAT 
ARGO 0km para a Cre-ARGO 0km para a Cre-
che AFMA- Ação Social che AFMA- Ação Social 
Comunitária, de Traja-Comunitária, de Traja-
nópolis.nópolis.
O veículo, que foi ad-O veículo, que foi ad-
quirido por meio de con-quirido por meio de con-

vênio de uma Emenda vênio de uma Emenda 
Parlamentar, mais a Parlamentar, mais a 
contrapartida financeira contrapartida financeira 
da prefeitura, fará uma da prefeitura, fará uma 
grande diferença para grande diferença para 
esta unidade, que hoje esta unidade, que hoje 
atende aproximada-atende aproximada-
mente 120 crianças.mente 120 crianças.
A Prefeitura de Padre A Prefeitura de Padre 
Bernardo mantém um Bernardo mantém um 

Prefeitura entrega veículo a AFMAPrefeitura entrega veículo a AFMA
convênio com a ins-convênio com a ins-
tituição e no início da tituição e no início da 
gestão, sensível com gestão, sensível com 
os relevantes serviços os relevantes serviços 
prestados, o prefeito Jo-prestados, o prefeito Jo-
seleide Lázaro conce-seleide Lázaro conce-
deu um reajuste de 25% deu um reajuste de 25% 
no contrato, elevando o no contrato, elevando o 
valor de R$ 17.056,75 valor de R$ 17.056,75 
para R$ 21.320,95.para R$ 21.320,95.

“Visitei a AFMA e tive a “Visitei a AFMA e tive a 
honra de conhecer de honra de conhecer de 
perto a excelência do perto a excelência do 
serviço prestado à co-serviço prestado à co-
munidade. Reitero aqui munidade. Reitero aqui 
o nosso apoio, pois sei o nosso apoio, pois sei 
que os dirigentes tem que os dirigentes tem 
seriedade e compromis-seriedade e compromis-
so.” Ressaltou o prefei-so.” Ressaltou o prefei-
to Joseleide Lázaro.to Joseleide Lázaro.

Participaram da soleni-Participaram da soleni-
dade, a Primeira-Dama dade, a Primeira-Dama 
Andressa Franciele; o Andressa Franciele; o 
Presidente da AFMA, Presidente da AFMA, 
Pr. Rodrigo; o Diretor da Pr. Rodrigo; o Diretor da 
AFMA de Trajanópolis AFMA de Trajanópolis 
Pr. Ademar Zidoca e o Pr. Ademar Zidoca e o 
vereador Harlysson Pis-vereador Harlysson Pis-
ca.ca.



Página 07Página 07 InformativoInformativo

A comunidade evangélica A comunidade evangélica 
de Padre Bernardo cele-de Padre Bernardo cele-
brou nos dias 30 e 31 de brou nos dias 30 e 31 de 
agosto, o Dia do Evangé-agosto, o Dia do Evangé-
lico. O evento organizado lico. O evento organizado 
pelo CONPLEV – Conse-pelo CONPLEV – Conse-
lho de Pastores e Líderes lho de Pastores e Líderes 
Evangélicos de Padre Ber-Evangélicos de Padre Ber-
nardo e com o apoio da nardo e com o apoio da 
Prefeitura Municipal teve Prefeitura Municipal teve 
início na noite de terça-fei-início na noite de terça-fei-
ra (30/08) com a realização ra (30/08) com a realização 
da 1ª Marcha para Jesus. da 1ª Marcha para Jesus. 
Centenas de evangélicos Centenas de evangélicos 
de diversas denominações de diversas denominações 
saíram em passeata, da saíram em passeata, da 
entrada da cidade até a entrada da cidade até a 
Praça Central, onde acon-Praça Central, onde acon-
teceu um culto.teceu um culto.
Quarta-feira (31/08) foi uma Quarta-feira (31/08) foi uma 
grande noite de bênçãos e grande noite de bênçãos e 
louvores a Jesus, com as louvores a Jesus, com as 
programações iniciadas programações iniciadas 
com um culto celebrado com um culto celebrado 
por pastores de diversas por pastores de diversas 
igrejas, e em seguida acon-igrejas, e em seguida acon-
teceu o show gospel, com teceu o show gospel, com 
o cantor Samuel Messias, o cantor Samuel Messias, 
com a participação dos com a participação dos 
cantores regionais, Paulo cantores regionais, Paulo 

Comemorações do dia do EvangélicoComemorações do dia do Evangélico
Sérgio, Kellyta, Joabe de Sérgio, Kellyta, Joabe de 
Oliveira, Anderson Rodrigo, Oliveira, Anderson Rodrigo, 
Milena Araújo, Paulo Henri-Milena Araújo, Paulo Henri-
que, Túlio Marcus, Samuel que, Túlio Marcus, Samuel 
Amorim.Amorim.
O prefeito Joseleide Lázaro O prefeito Joseleide Lázaro 
participou, juntamente com participou, juntamente com 
a primeira dama Andres-a primeira dama Andres-
sa Franciele e família, das sa Franciele e família, das 
comemorações. “A nossa comemorações. “A nossa 
gestão tem apoiado even-gestão tem apoiado even-
tos e manifestações religio-tos e manifestações religio-
sas e culturais de todos os sas e culturais de todos os 
segmentos no nosso mu-segmentos no nosso mu-
nicípio, e não poderíamos nicípio, e não poderíamos 
deixar de dar apoio irres-deixar de dar apoio irres-
trito ao dia do evangélico.” trito ao dia do evangélico.” 
Frisou o Prefeito Joseleide Frisou o Prefeito Joseleide 
Lázaro.Lázaro.
Através de projeto de Lei Através de projeto de Lei 
de autoria do vereador Har-de autoria do vereador Har-
lysson Pisca, sancionado lysson Pisca, sancionado 
na semana passada, ficou na semana passada, ficou 
instituído no calendário ofi-instituído no calendário ofi-
cial, o evento “Marcha para cial, o evento “Marcha para 
Jesus”, que acontecerá to-Jesus”, que acontecerá to-
dos os anos no dia 30 de dos os anos no dia 30 de 
agosto.agosto.1ª Marcha para Jesus contou com entenas de evangélicos de diversas denominações1ª Marcha para Jesus contou com entenas de evangélicos de diversas denominações
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Na manhã do dia 26 de Na manhã do dia 26 de 
setembro, a Prefeitu-setembro, a Prefeitu-
ra Municipal de Padre ra Municipal de Padre 
Bernardo, através da Bernardo, através da 
Secretaria Municipal Secretaria Municipal 
de Obras inaugurou a de Obras inaugurou a 
reforma da Ponte do reforma da Ponte do 
Rio Monteiro, na re-Rio Monteiro, na re-
gião do Pé de Serra. gião do Pé de Serra. 
  
Foram feito dois pi-Foram feito dois pi-
lares de concreto e lares de concreto e 
substituição de guias, substituição de guias, 
e todo madeiramento e todo madeiramento 

Mais uma ponte reformadaMais uma ponte reformada
que estava danificado. que estava danificado. 
A Secretaria de Obras A Secretaria de Obras 
fez um estudo de enge-fez um estudo de enge-
nharia e chegou à con-nharia e chegou à con-
clusão que a ponte tem clusão que a ponte tem 
a capacidade de peso a capacidade de peso 
de até 30 toneladas. de até 30 toneladas. 
  
“Venho buscando me-“Venho buscando me-
lhorias para zona ru-lhorias para zona ru-
ral e essa é mais uma ral e essa é mais uma 
obra que trará mais obra que trará mais 
segurança, mobilida-segurança, mobilida-
de e desenvolvimento de e desenvolvimento 

para região do Pé de para região do Pé de 
Serra” Disse o Prefeito Serra” Disse o Prefeito 
Joseleide Lázaro es-Joseleide Lázaro es-
tava presente no local. tava presente no local. 
  
Também estiveram pre-Também estiveram pre-
sentes o Secretário de sentes o Secretário de 
Obras, Fabiano Rodri-Obras, Fabiano Rodri-
gues, os engenheiros gues, os engenheiros 
civis, Rodrigo Cintra e civis, Rodrigo Cintra e 
Higor, e os moradores Higor, e os moradores 
da região Sr. Antônio e da região Sr. Antônio e 
o Sr. Manoel.o Sr. Manoel.

CComo sabemos, durante a pandemia teve a LC 173/2020 que congelou o tempo de serviço dos servidores públicos durante omo sabemos, durante a pandemia teve a LC 173/2020 que congelou o tempo de serviço dos servidores públicos durante 
27/05/2020 a 31/12/2021, contabilizando 1 ano, 7 meses e 5 dias.27/05/2020 a 31/12/2021, contabilizando 1 ano, 7 meses e 5 dias.
Sendo assim, a contagem (antes para quinquênio) do anuênio tem que “jogar para frente” esse tempo para poder receber Sendo assim, a contagem (antes para quinquênio) do anuênio tem que “jogar para frente” esse tempo para poder receber 
um novo anuênio.um novo anuênio.
Exemplo: pessoa que foi admitida em 01/02/2016, a contagem para anuênio será a partir de 06/09/2017, então nesse pa-Exemplo: pessoa que foi admitida em 01/02/2016, a contagem para anuênio será a partir de 06/09/2017, então nesse pa-
gamento de 08/2022 ela terá 4 anuênios. E todo mês de setembro ela receberá mais 1 anuênio.gamento de 08/2022 ela terá 4 anuênios. E todo mês de setembro ela receberá mais 1 anuênio.
Lembrando que caso o servidor tenha tirado licença sem remuneração ou tenha averbado tempo de serviço, essa data Lembrando que caso o servidor tenha tirado licença sem remuneração ou tenha averbado tempo de serviço, essa data 
muda também.muda também.

Sobre o anuênio no contrachequeSobre o anuênio no contracheque
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Na terça-feira, 13 de setembro, o prefeito Joseleide Lázaro Na terça-feira, 13 de setembro, o prefeito Joseleide Lázaro 
inaugurou o sistema de videomonitoramento inteligente da ci-inaugurou o sistema de videomonitoramento inteligente da ci-
dade. O objetivo é garantir mais segurança para população dade. O objetivo é garantir mais segurança para população 
Padre-Bernardense e a proteção do patrimônio público.Padre-Bernardense e a proteção do patrimônio público.
O projeto funcionará em parceria com a Polícia Militar, da 36ª O projeto funcionará em parceria com a Polícia Militar, da 36ª 
CIPM de Padre Bernardo, onde está instalada a base do siste-CIPM de Padre Bernardo, onde está instalada a base do siste-
ma, e já culminou na prisão de um traficante, na Praça Central.ma, e já culminou na prisão de um traficante, na Praça Central.
As Câmeras são de Alta resolução com recursos inteligentes, As Câmeras são de Alta resolução com recursos inteligentes, 

Prefeitura inaugura Sistema de Prefeitura inaugura Sistema de 
Videomonitoramento InteligenteVideomonitoramento Inteligente

como reconhecimento facial, zoom e giro de 360º e foram ins-como reconhecimento facial, zoom e giro de 360º e foram ins-
taladas em pontos estratégicos da cidade, permitindo o acom-taladas em pontos estratégicos da cidade, permitindo o acom-
panhamento de movimentação de veículos e pedestres. panhamento de movimentação de veículos e pedestres. 
Neste primeiro momento o investimento foi de R$ 220.000,00 Neste primeiro momento o investimento foi de R$ 220.000,00 
, sendo o repasse no valor de R$ 116.144,60 , mais contra-, sendo o repasse no valor de R$ 116.144,60 , mais contra-
partida da prefeitura no valor de R$ 4.556,23. O objetivo é partida da prefeitura no valor de R$ 4.556,23. O objetivo é 
incrementar o monitoramento com adição de mais câmeras, incrementar o monitoramento com adição de mais câmeras, 
aumentando ainda mais a eficiência do serviço.aumentando ainda mais a eficiência do serviço.



No dia 10 de setem-No dia 10 de setem-
bro, a Prefeitura de bro, a Prefeitura de 
Padre Bernardo, em Padre Bernardo, em 
parceria com o sis-parceria com o sis-
tema FAEG/SENAR-tema FAEG/SENAR-
-GO realizou o 3º -GO realizou o 3º 
CAMPO SAÚDE, na CAMPO SAÚDE, na 
Escola Municipal Dio-Escola Municipal Dio-
go Botelho, no Distri-go Botelho, no Distri-
to de Trajanópolis. to de Trajanópolis. 
No total foram rea-No total foram rea-

Programa Campo Saúde Programa Campo Saúde 
atende em Trajanópolisatende em Trajanópolis

lizados 920 atendi-lizados 920 atendi-
mentos médicos, em mentos médicos, em 
Cardiologia, Geria-Cardiologia, Geria-
tria, Pediatria, Orto-tria, Pediatria, Orto-
pedia, Urologia e Of-pedia, Urologia e Of-
talmologia, Exames talmologia, Exames 
de Antígeno Prostáti-de Antígeno Prostáti-
co Específico – PSA, co Específico – PSA, 
Eletrocardiograma, Eletrocardiograma, 
Hemograma, Exame Hemograma, Exame 
Citopatológico, entre Citopatológico, entre 
outros.outros.
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A Prefeitura de Padre Bernardo, através da Secretaria Munici-A Prefeitura de Padre Bernardo, através da Secretaria Munici-
pal de Educação, inaugurou nesta semana duas importantes pal de Educação, inaugurou nesta semana duas importantes 
reformas.reformas.
Dia 21 de setembro foi inaugurada a reforma da Escola Mu-Dia 21 de setembro foi inaugurada a reforma da Escola Mu-
nicipalizada Alfredo Nasser. Esta escola não recebia reforma nicipalizada Alfredo Nasser. Esta escola não recebia reforma 
ou manutenção há muitos anos, tinha problemas sérios de in-ou manutenção há muitos anos, tinha problemas sérios de in-
filtrações por conta do telhado com madeiramento já desgas-filtrações por conta do telhado com madeiramento já desgas-
tado pela ação do tempo.  O telhado foi todo substituído por tado pela ação do tempo.  O telhado foi todo substituído por 
telhas galvanizadas com estruturas metálicas e foram feitas telhas galvanizadas com estruturas metálicas e foram feitas 
também todas as intervenções no reboco, instalações elétri-também todas as intervenções no reboco, instalações elétri-
cas, instalações hidro sanitárias, melhorias na drenagem do cas, instalações hidro sanitárias, melhorias na drenagem do 

Prefeitura reforma escolas e crechePrefeitura reforma escolas e creche
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terreno e pintura nova.terreno e pintura nova.
A Creche Municipal Professora Maria Pastora da Silva, no A Creche Municipal Professora Maria Pastora da Silva, no 
Bairro Santa Bárbara, Distrito de Monte Alto, também ganhou Bairro Santa Bárbara, Distrito de Monte Alto, também ganhou 
uma boa reforma, e a inauguração dessa reforma aconteceu uma boa reforma, e a inauguração dessa reforma aconteceu 
na tarde do dia 22 de setembro.na tarde do dia 22 de setembro.
Outras escolas também já passaram por reformas, como é o Outras escolas também já passaram por reformas, como é o 
caso da Escola Municipal Professora Laura Ribeiro, Escola caso da Escola Municipal Professora Laura Ribeiro, Escola 
Municipal Municipal 
Estas reformas garantirão melhorias no ambiente escolar para Estas reformas garantirão melhorias no ambiente escolar para 
os próximos anos, oferecendo mais conforto aos alunos e aos os próximos anos, oferecendo mais conforto aos alunos e aos 
servidores. servidores. 

A reforma da Creche Municipal Professora Maria Pastora é um sonho antigo da comunidade que agora se torna realidade.A reforma da Creche Municipal Professora Maria Pastora é um sonho antigo da comunidade que agora se torna realidade.
A unidade agora conta com um espaço aconchegante para receber os pequenos, e os pais podem ficar tranquilos pois seus filhos A unidade agora conta com um espaço aconchegante para receber os pequenos, e os pais podem ficar tranquilos pois seus filhos 
estão em ótimas mãos. estão em ótimas mãos. 
A Prefeitura trabalha e investe na educação, pois as crianças são o futuro da sociedade. E é na escola que elas irão desenhar o A Prefeitura trabalha e investe na educação, pois as crianças são o futuro da sociedade. E é na escola que elas irão desenhar o 
futuro que almejam.futuro que almejam.

Reforma da Creche Municipal Professora Maria Pastora Reforma da Creche Municipal Professora Maria Pastora 

Escola Municipalizada Alfredo NasserEscola Municipalizada Alfredo Nasser  
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Conselho Tutelar: (62) 9 9930-2810Conselho Tutelar: (62) 9 9930-2810
Cras e Creas: (62) 9 9673-2573Cras e Creas: (62) 9 9673-2573
Secretaria de Assistência Social: (62) 9 9805-5741Secretaria de Assistência Social: (62) 9 9805-5741
Caps: (61) 99333-2953Caps: (61) 99333-2953
Hospital Municipal: 3633-1313Hospital Municipal: 3633-1313
Vigilância Epidemiológica: (61) 9 9649-3225Vigilância Epidemiológica: (61) 9 9649-3225
Secretaria de Saúde: 3633-2228Secretaria de Saúde: 3633-2228
SAMU: 3633-2795SAMU: 3633-2795
Troca de lâmpadas: (61) 9 9614-5145Troca de lâmpadas: (61) 9 9614-5145

Polícia Civil: 3633-1775 ( Funciona como Polícia Civil: 3633-1775 ( Funciona como 
WhatsApp para Denúncia Anônima)WhatsApp para Denúncia Anônima)
Polícia Militar: Copom Fixo: 3633-1190Polícia Militar: Copom Fixo: 3633-1190
(61) 9 9979-6531(61) 9 9979-6531

Secretaria Municipal de Educação: 3633-1400Secretaria Municipal de Educação: 3633-1400
Escola Municipal Diogo Botelho: 3634-1132Escola Municipal Diogo Botelho: 3634-1132
Escola Municipal Aramides Fernandes de Godoy: Escola Municipal Aramides Fernandes de Godoy: 
3697-10943697-1094
Escola Municipal Benedito Camelo:. 3633-1978Escola Municipal Benedito Camelo:. 3633-1978
Escola Municipalizada Alfredo Nasser: 3633-2616Escola Municipalizada Alfredo Nasser: 3633-2616
Escola Municipal DE MONTE ALTO: 3674-1159Escola Municipal DE MONTE ALTO: 3674-1159
Escola Municipal Padre Ruy : 3697-1155Escola Municipal Padre Ruy : 3697-1155

O prefeito Joseleide O prefeito Joseleide 
Lázaro e a secretá-Lázaro e a secretá-
ria de Estado da Edu-ria de Estado da Edu-
cação Fátima Gavioli cação Fátima Gavioli 
anunciaram a retoma-anunciaram a retoma-
da da obra do colégio da da obra do colégio 
de Ouro Verde.de Ouro Verde.
Foi assinada a Ordem Foi assinada a Ordem 
de Serviço e em breve de Serviço e em breve 
a comunidade terá uma a comunidade terá uma 
escola nova, com mais escola nova, com mais 
conforto, segurança e conforto, segurança e 
que ofereça melhores que ofereça melhores 
condições de aprendi-condições de aprendi-
zado.zado.
Agradecemos o gover-Agradecemos o gover-
nador Ronaldo Caiado nador Ronaldo Caiado 
pela atenção dada ao pela atenção dada ao 
município, e pelos in-município, e pelos in-
vestimentos que têm vestimentos que têm 
transformado a vida do transformado a vida do 
cidadão padre-bernar-cidadão padre-bernar-
dense. dense. 
Em Padre Bernardo a Em Padre Bernardo a 
educação é levada a educação é levada a 
sério.sério.

EDUCAÇÃO É PRIORIDADEEDUCAÇÃO É PRIORIDADE  


