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MARGINAL DO 
CADAVAL RECEBE 

ILUMINAÇÃO

Nos três quilômetros de extensão, foram instaladas 
170 luminárias e 276 lâmpadas metálicas de 400 watts, 
em luminárias fechadas de alta resistência.
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EXPEDIENTE

O Programa Meu Bairro 
Melhor ganhou um reforço: 
está em funcionamento o veí-
culo de varrição de vias públi-
cas. Com capacidade de varrer 
18 mil metros quadrados por 
dia, o veículo será utilizado na 
região central da cidade e na 
Cohab. A população também 
pode colaborar com a fiscali-
zação, denunciando o descar-
te irregular de lixo através dos 

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) atua como 
uma ponte entre a empresa 
que oferece a vaga de empre-
go e a pessoa que busca uma 
nova oportunidade no mercado 
de trabalho. Os documentos 
necessários são: RG, CPF, PIS 
e Carteira Profissional. O PAT 
Carapicuíba atende no Ganha 
Tempo, dentro do Plaza Sho-
pping - Estrada Ernestina Viei-

 Jovens a partir de 16 anos po-
dem se inscrever nas aulas de rit-
mos no Ginásio Ayrton Senna ou 
na escolinha da Praça da Árvore, 
nos períodos manhã e tarde. As va-
gas são limitadas e os interessados 
podem ir até a sede da Secretaria 
de Esportes, localizada na avenida 
Antonio Faustino dos Santos, 98 - 
Cohab 5, para efetuar a inscrição. 
As vagas são limitadas e os docu-
mentos necessários são: originais 

Quer acompanhar a alimen-
tação escolar servida ao seu 
filho?  Está disponível no por-
tal da Prefeitura o “Cardápio 
On-line” (Cardápio Escolar), do 
mês de Abril. Na página você 
pode conferir as refeições diá-
rias distribuídas nas escolas da 
rede de ensino, com todos os 
alimentos e dias da semana. 
Os cardápios estão disponíveis 
de acordo com a fase escolar: 

A Secretaria de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade oferece aos 
moradores o Espaço Floral. Tra-
ta-se de uma “clínica” para recu-
perar plantas florais, que serão 
analisadas por funcionários para 
verificar a possibilidade de recu-
perá-la. Se depois de cuidada ela 
voltar a ficar saudável, será de-
volvida ao dono. O endereço do 
Espaço Floral é Av. Inocêncio Se-
ráfico, 2005 (dentro do Comple-

Carros abandonados em ruas 
da cidade podem virar criadou-
ros de mosquito da dengue. É 
considerado abandono quando 
o veículo permanece estaciona-
do no mesmo lugar por 25 dias 
seguidos ou mais. A Secretaria 
de Transporte e Trânsito notifi-
ca o proprietário, dá o prazo de 
10 dias para que o veículo seja 
retirado do local e, caso a noti-
ficação não surta efeito, Agentes 

VEÍCULO DE LIMPEZA

PAT CARAPICUÍBA

AULAS DE RITMOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ESPAÇO FLORAL

VEÍCULOS ABANDONADOS

ACONTECE NA CIDADE

canais disponibilizados pela 
Prefeitura como o Whatsapp 
Denúncia 97434-8101.

ra, 149, Vila Dirce. 
Atendimento de segunda a 

sexta, das 8:10 às 16 horas.

do RG, comprovante de endereço 
(atualizado), foto 3x4, atestado mé-
dico e declaração escolar.

Berçário I, Berçário II, Mater-
nal, Maternal Parcial, Emei e 
Emef.

xo do Ginásio Tancredo Neves) e 
funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas.

de Trânsito recolhem e o enca-
minham ao pátio. Denuncie pelo 
telefone 4184-4098.
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ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Carapicuíba

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2015 – Processo 
licitatório 02/2015 – Pregão Presencial nº 01/2015, entre 
a Câmara Municipal de Carapicuíba e a empresa Digital 
5 Produções Ltda. Objeto: Prestação de serviços de 
captação, edição e transmissão de sinais audiovisuais 

das sessões plenárias e audiências, ao vivo, e programas 
da Câmara de Carapicuíba – SP. Prazo: 12 meses, de 
02/03/2018 a 01/03/2019. Valor: R$ 20.000,00 (Vinte 
mil reais) mensais. Carapicuíba, 2 de março de 2018. 
Ronaldo de Souza – Presidente.
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A Prefeitura de Carapi-
cuíba entregou no sábado, 
7 de abril, a último trecho 
da nova iluminação pública 
na avenida Marginal do Ca-
daval. Nos três quilômetros 
de extensão da via, foram 
instaladas 170 luminárias, 
276 lâmpadas metálicas de 
400 watts. Ainda como par-
te da primeira fase do pro-
jeto, a avenida Inocêncio 
Seráfico ganhou 179 lumi-
nárias de LED. A nova ilu-
minação é mais moderna e 
eficiente, oferecendo maior 
claridade e, consequente-
mente, mais segurança aos 
moradores e motoristas.

Na Marginal do Cadaval 
o grande diferencial é que 
todo o cabeamento de ilu-
minação pública ficou sub-
terrâneo. Os benefícios do 
enterramento dos fios para 
a população são muitos.  
Falta de energia por queda 
de raios e árvores, ventos 
fortes, temporais ou furto 
de cabos da rede elétri-

PREFEITURA FINALIZA OBRA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NA MARGINAL DO CADAVAL

ca são problemas evitados 
com o cabeamento subter-
râneo.

Esta primeira fase do 
projeto de aprimoramento 
da iluminação pública so-
mou investimentos de mais 

de R$ 1 milhão de reais. A 
segunda fase das obras já 
está em andamento e a ave-
nida Consolação, que liga a 
região central da cidade ao 
bairro Tamboré e Rodovia 
Castelo Branco, será a pró-

xima a ser inaugurada. Na 
sequência o projeto avança 
para a Estrada da Fazen-
dinha, avenidas Deputado 
Emílio Carlos, Mário Covas 
e Desembargador Eduardo 
Cunha de Abreu.




