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Maus tratos na Penitenciária de São Pedro de 

Alcântara trás de volta onda de ataques em SC!

• PÁGINA 3

Foto:Marcelo Passamai

• Segurança



Por Marcelo Passamai

Na última semana voltaram 
acontecer ataques a ônibus, a car-
ros e casas em vários municípios 
de Santa Catarina. Junto com os 
ataques, uma mensagem dos res-
ponsáveis denunciaram os maus 
tratos e a falta de ética na revista 

de visitantes na Penitenciária de 
São Pedro de Alcântara, confirma-
das pelo relatório do Ministério Pú-
blico sobre denúncias de deficiên-
cias gerenciais e administrativas. 

No ofício, o promotor João Car-
los Teixeira Joaquim e o juiz Hum-
berto Goulart da Silveira apontam 
problemas em relação ao forneci-
mento de kit de higiene, colchões e 
abastecimento de água no presídio. 
Pedem, também, as demissões dos 
gerentes operacional e laboral da 
unidade. A secretária da Justiça e 
Cidadania, Ada de Luca, já deter-
minou a exoneração dos dois servi-
dores de suas funções.

Essa crise na Segurança Pública 
não é apenas um problema admi-
nistrativo, um problema de gestão. 

Ela está nas ruas, assustando o ci-
dadão comum, você leitor! 

Está aí a principal questão de 
discussão: o Governo do Estado, 
com toda a sua estrutura, com a 
sua central de inteligência, seus 
equipamentos (sendo reforçados 
agora com um pacote de inves-
timentos de R$ 265 milhões até 
2014) e seu efetivo, está sempre 
correndo atrás. Parecendo estar 
perdida diante das ações imprevis-
tas dos marginais. 

Os marginais não querem rou-
bar, não querem matar, querem 
assustar! Deixando um recado bem 
claro que eles estão espalhados, 
organizados, armados e que se 
não fazem coisa pior é por que não 
querem.
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6º Múltipla Dança 
Começou ontem, em Florianópolis, o 6º Festival Múltipla Dança que 

ocorre em oito locais diferentes da cidade com dez espetáculos, sendo 
um infantil e dois apresentados na rua. São 26 convidados numa ampla 
programação até o dia 7 de junho. Além das apresentações, o evento 
oferece oficinas e atividades de formação, mostra de vídeo, debates, um 
ensaio aberto e uma jam session. Consulte a programação em www.
mutipladanca.art.br

Reconhecimento
A edição 2013 do Múltipla Dança presta homenagem ao grupo flo-

rianopolitano Cena 11 Cia. de Dança, que comemora 20 anos sob a 
direção de Alejandro Ahmed. Com um repertório extenso de pesquisa, 
ao colocar Florianópolis na trilha da contemporaneidade, o grupo pa-
vimentou um caminho internacional e é composto por oito bailarinos e 
três diretores artísticos. 

4ª Conferência de Cultura de Florianópolis 
A Fundação Franklin Cascaes promove, de 3 a 5 junho, a 4ª Confe-

rência Municipal de Cultura no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. A 
proposta é promover e deliberar uma política de Estado para a Cultura 
e os desafios do Sistema Nacional de Cultura. O evento integra a eta-
pa preparatória para a Conferência Nacional. Nessa edição, o objetivo 
é avançar na gestão cultural e na execução de metas do Plano Munici-
pal de Cultura, alinhadas com as diretrizes nacionais. A participação da 
sociedade civil é fundamental para consolidar a trajetória das políticas 
culturais na cidade.

São José também se organiza
E do outro lado da ponte, a Fundação Municipal de Cultura de São 

José organiza a II Conferência Municipal de Cultura que acontecerá de 
12 a 14 de julho, no CATI. Em São José, o evento pretende eleger os 
membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, nunca instala-
do na cidade, e definir as diretrizes orientadoras do Plano Municipal de 
Cultura.

Brasil Sabor
Até o final dessa semana, os brasileiros estão tendo a oportunidade 

de conferir especialidades dos cheffs brasileiros. É o Festival Brasil Sa-
bor em que cada restaurante oferece uma especialidade criada especial-
mente para o festival gastronômico pela metade do preço durante dois 
períodos na semana. Outro atrativo é que as receitas dos pratos prepa-
rados pelos 80 restaurantes de nove cidades catarinenses para o Brasil 
Sabor estão publicadas no livro Segredos dos Chefs. Para os amantes 
da culinária fica a dica: os livros estão a venda na livraria Catarinense 
da rua Felipe Schmidt e também nos estabelecimentos participantes.

Fundado em 21 de outubro de 2008
Diretor-Editor: Marcelo Passamai

e-mail:passamai@jornalocarona.com.br
Jornalista resposável:

Marcelo Passamai - MTB/RJ-16763 JP
Diagramação: Edson Egerland
Tiragem: 15 mil exemplares

Distribuição gratuita em todos os Terminais 
de Transporte Urbano de Florianópolis

REDAÇÃO:
redacao@jornalocarona.com.br

COMERCIAL:
comercial@jornalocarona.com.br
Telefones Redação e Comercial:

(48) 3304-4886 ou (48) 8813-3061
Os artigos assinados não refletem 

necessariamente a opinião do jornal, 
sendo de inteira responsabilidade de seus 

respectivos autores.

O Jornal O Carona faz par-
te do Núcleo de Jornais de 
Bairro da ACIF, que repre-
senta a união das empre-
sas de comunicação com 
foco regional.

Jornal
O CarOna

• Segurança

Só quem tem inScrição, tem maiS JmJ durante a JmJ.
A Jornada Mundial da Juventude vai ser uma oportunidade única para fazer amigos de diversas partes do mundo, participar de inúmeras 
atrações inéditas e eventos culturais exclusivos, e ainda conhecer o Papa Francisco em sua primeira vinda ao Brasil. Quem se inscrever até 
final de junho garante, além do seu kit peregrino com acessórios exclusivos e de muita utilidade, hospedagem, transporte e alimentação
para todos os dias, por um preço tão imperdível quanto o evento. Você só precisa se inscrever. O resto fica por conta da JMJ.

inscreva-se em www.rio2013.com e aproveite a JmJ, com tudo pago, todos os dias.

Conheça os outros pacotes de inscrição e escolha o que você precisa.

O coração do mundo bate aqui.

De 23 a 28 de julho.

Recursos e ações tentam 
colocar a casa em ordem 

• Vai-e-Vem
Por Caê Martins

E-mail: caesmartins@yahoo.com.br
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EMPREGO
Audaces possui vagas p/ Pesso-

as c/ Deficiência. Interessados en-
viar CV p/ recrutamento@audaces.
com.br

CURSO
Inscrições até 10 de junho para 

cursos do Instituto Federal de Santa 
Catarina. São 157 vagas para pes-
soas que não concluíram os estudos 
em idade regular. www.ingresso.ifsc.
edu.br,

Por: Filipe Cruz
e-mail: filipe.jornalocarona@gmail.com

• Batendo Bola com Filipe Cruz

GR
As atletas da Ginástica Rítmi-

ca de Floripa estiveram em Toledo 
(PR), no último final de semana, 
para disputar o Troféu Brasil de 
Ginástica Rítmica, nos aparelhos 
Arco, Bola, Maças e Fita. Sem 
conquistar o título, as meninas 
da Professora Maria Helena Kra-
eski trouxeram na bagagem ainda 
mais experiências. Agora é cabeça 
erguida e aguardar o próximo de-
safio. 

IRON MAN
Diferente de outras modali-

dades, o segundo lugar no Iron-
man não tem gosto de derrota, 
principalmente quando se fala de 
alguém da nossa terra. Igor Amo-
relli chegou 18 minutos depois 
do primeiro colocado, o america-
no Timothy O’Donnell, mas mes-
mo assim garantiu a tão sonha-
da vaga na prova do Havaí, nos 
Estados Unidos, em outubro. No 
feminino, uma americana e uma 
canadense. A melhor brasileira 
foi Ariani da Silveira, que con-
quistou o 6º lugar.

FUTSAL
O Florianópolis folgou no último 

final de semana e volta às qua-

dras, amanhã, quarta-feira, contra 
o Atlântico Erechim. O time da Ca-
pital está em 12º, com 12 pontos 
em 11 jogos.

ATÉ LOGO
Uma despedida diferente do 

que todos estavam esperando, sem 
gols e brilhantismos. Mas nem por 
isso sem emoção. O talento do 
menino da Vila, agora do Barça, 
vai brilhar em gramados Europeus 
pelos próximos cinco anos. Vamos 
sentir falta dos belos dribles e gols 
durante o nosso campeonato bra-
sileiro. Boa sorte Neymar. 

SÉRIE B
Por pouco a classificação do 

Campeonato Brasileiro de Fute-
bol não tem os quatro primeiros 
colocados com equipes de Santa 
Catarina. Se não fosse o empate 
do Avaí, no último lance do jogo 
contra o Oeste. Mesmo assim o 
saldo é positivo para as equipes 
do Estado nessa 1ª rodada. A 
Chapecoense é a líder, em se-
gundo o Joinville e em quarto o 
Figueira. Logo mais às 19h30 o 
Avaí enfrentará na Ressacada, o 
Guaratinguetá. O Figueirense jo-
ga às 21h30, contra o América-
MG, em Belo Horizonte. 
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CONFIRA NOSSOS VALORES

E !!!PROMOÇÕES

ÚLTIMAS VAGAS

Prepare-se para o futuro:

- Especialização em Enfermagem
do Trabalho

- Especialização em Instrumentação
Cirúrgica

- Qualificação em Técnico em Enfermagem

VENHA CONFERIR NOSSOS PREÇOS!
(48) 3223-3777 ou secretaria@ceprovi.net

MATRÍCULAS
ABERTAS!

INSCREVA-SE JÁ!

Aulas Práticas e Teóricas

Atendimento Personalizado

Educando para um trânsito mais seguro.

Auto Escola Objetivo
Rua Tiradentes, 98 - Centro - Florianópolis/ SC

(48) 3028-1151 / (48) 3028-7797

INSCRIÇÃO PARA:
- 1ª HABILITAÇÃO
- RENOVAÇÃO
- MUDANÇA DE CATEGORIA
- ADIÇÃO DE CATEGORIA

Ambiente Climatizado

Frota de veículos novos

uniasselvi.com.br
0800 642 5000

Comércio Exterior 2,5 anos
Gestão Ambiental 2,5 anos
Gestão Comercial 2,5 anos
Gestão Financeira 2,5 anos
Gestão Hospitalar   2,5 anos
Gestão Pública 2,5 anos
Gestão de Tec.                    
da Informação 2,5 anos

Gestão do Turismo 2,5 anos
Logística 2,5 anos
Marketing 2,5 anos
Negócios Imobiliários 2,5 anos
Processos Gerenciais 2,5 anos
Recursos Humanos 2,5 anos
Segurança no Trabalho 3 anos

* Valores com desconto para pagamentos até a data 
   de vencimento das mensalidades.

Artes Visuais 3 anos

Ciências Biológicas 3 anos

3 anos

3 anos

História 3 anos

Informática 3 anos

Letras - Português 3 anos

Matemática 3 anos

Pedagogia 4 anos

Sociologia 3 anos

Administração  4 anos
Ciências Contábeis 4 anos
Serviço Social 4 anos

de seu interesse.
Polo em Florianópolis - SC

(48) 3024-5133
Rua Conselheiro Mafra, 490 - Centro



ACreche Munici-
pal da Costeira, 
um modelo para 
Santa Catarina, 

contará com infraestrutura 
para  geração de eletricida-
de por meio de energia fo-
tovoltaica, aquecimen-
to de água potável 
por energia solar e  
aproveitamen-
to de 
água 

da chuva. A unidade estará 
localizada às margens da Via 
Expressa Sul em um terreno 
de quase 12 mil metros qua-
drados, cedido pela Secreta-
ria do Patrimônio da União. 

O prédio, com 1.182 m², 
abrigará 10 salas de ativi-

dades infantis com 
varandas feitas de 
madeira de pinus 
autoclavado, que 
é protegida contra 

fungos e insetos. 
Haverá pátio co-
berto, refeitório 
com varan-

da, banhei-

ros e outros espaços 
com acessibilidade. 

 A creche terá ca-
pacidade média de aten-
dimento para 200 crian-
ças em tempo integral.   A 
previsão de conclusão da 
obra, orçada em R$ 3 mi-
lhões 749 mil, é de um ano.  
O estabelecimento passará 
a receber as crianças ma-
triculadas no Núcleo de 
Educação Infantil Costeira. 
A ordem de serviço para o 
início do empreendimento 
foi assinada pelo Prefeito 
Cesar Souza Júnior e o Se-
cretário de Educação Ro-
dolfo Joaquim Pinto da Luz.

No projeto há dois 
pequenos bosques com 
espécies nativas, horta

e parques in-
fantis com madeira cer-

de manejamento correto que
não degrada o meio ambi-
ente. A unidade terá também 
piso drenante, que absorve 
a água de chuva, redu-
zindo a velocidade com que 
ela escoa para as galerias. 

  A rede municipal de ensi-
no, de forma inédita, fará uti-
lização da energia do sol para
gerar eletricidade através 
da energia fotovotaica. 

A  energia fotovoltaica  é
obtida     por     intermédio  da 

NO RITMO DO SOM

A rede municipal passa 
a contar com o livro 
“Ensino Curricular de 
Música” escrito por 
professoras.

PRESERVAR
Alunos visitam   
Costão do Santinho 
para conhecer Museu 
Arqueológico ao ar 
livre.

AUTISMO
Crianças usam 
roupas e � tas azuis
em homenagem ao
coleguinha.

EducaçãoJornal da

Costeira vai ganhar
supercreche
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A unidade contará com energia fotovoltaica, aquecimento de água potável por energia solar e  aproveitamento da água de chuva. 

EducaçãoEducaçãoEducaçãoJornal daEducaçãoEducação
Ano 6 Nº 30

Educação
Ano 6 Nº 30

Educação
Ano 6 Nº 30

Educação
Ano 6 Nº 30

Educação

tovoltaica, aquecimen-
to de água potável 
por energia solar e  
aproveitamen-
to de 
água 

abrigará 10 salas de ativi-
dades infantis com 
varandas feitas de 
madeira de pinus 
autoclavado, que 
é protegida contra 

fungos e insetos. 
Haverá pátio co-
berto, refeitório 
com varan-

da, banhei-

obra, orçada em R$ 3 mi-
lhões 749 mil, é de um ano.  
O estabelecimento passará 
a receber as crianças ma-
triculadas no Núcleo de 
Educação Infantil Costeira. 
A ordem de serviço para o 
início do empreendimento 
foi assinada pelo Prefeito 
Cesar Souza Júnior e o Se-
cretário de Educação Ro-
dolfo Joaquim Pinto da Luz.

Prefeito e Secretário assinam ordem de serviço para inicio da obra.
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EI Costeira

“O trabalho que desenvolveremos no NEI terá muito mais qualidade nesse 

novo espaço,” comenta a diretora da instituição Marilda das Chagas Martins.

Bosques e hortas

Energia 
fotovoltaica

conversão direta da da luz 
do sol em eletricidade. 
No caso da creche, esta ener-
gia será captada por pai-
néis solares de silício amorfo.

O projeto tem a consul
toria do engenheiro Ri-
cardo Rüther, professor da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina, e sua insta-
lação contará com o apoio 
técnico da Eletrosul.
 O sistema será inter-
ligado à rede elétrica 
pública, dispensando as-
sim os bancos de baterias.



Creche cria ambiente de leitura inovador

ACreche  Municipal  
Vicentina  Maria  da  
Costa  Laurindo,  na 

Vargem  Pequena,  inaugu-
rou  a  Biblioteca  do  Corredor,  
espaço  de uso  comum  para  
promover  a  integração  entre  
as  crianças  e delas com os 
adultos através da exposição de 
livros em estantes. A proposta 
desse espaço faz parte da de-
cisão da unidade de ampliar a  
possibilidade  de  exploração  
da  garotada  a  outros  brinque-
dos  e linguagens,  como    lei-
tura,  pintura  e  desenho,  além  
do  parquinho. 

As  crianças  terão  acesso  
às  obras  sem  precisarem  da  
supervisão dos professores.
Como  a  Biblioteca  Corredor  
será  “palco”  de  contação  de 
histórias,  foi  realizada  a  en-
cenação  de  um  caso  de  duas  
crianças que  se  desentendem  
devido  a  um  livro  e  aca-
bam  rasgando-o. De  repente,  

aparece  uma  bruxa  que  as  
conscientiza  quanto  à impor-
tância  do  manuseio  adequado  
do  material  e  da  paciência  e 
respeito  no  momento  em  que  
coleguinhas  estiverem  lendo  

algo desejado  por  outra  pes-
soa.  As  interpretações  foram  
feitas  pelo supervisor  Fábio 
Tomaz Alves e pelos professo-
res Elias Casemiro Dutra Fer-
nandes e Aparecida Oliveira 

do Amaral. A leitura é incen-
tivada, também, na hora do 
entretenimento. Ao  invés  de  
brincar  só  no  parquinho,  a  
criança  tem  a autonomia,  se  
assim  quiser,  de  escolher  um  

livro  para  se  distrair. Entre os 
ambientes para a leitura estão 
o corredor, que foi readequado 
com puffs e tapetes para o con-
forto das crianças.

Troca de cartas, remetidas 
pelo correio, entre alunos de 
Florianópolis e Portugal. É isso 
que ocorre com as crianças do 
7º ano da Escola Básica Muni-
cipal Paulo Fontes, localizada 
em Santo Antônio de Lisboa, e 
estudantes   do 6º ano da Escola 
Secundária Quinta das Flores, 
em Coimbra. A tarefa é provi-
dencial quando se trata de pro-
dução textual. É uma forma de 
incentivar a turma a construir 
bons textos com o auxílio da 
imaginação, coesão, coerência 
e beleza.  É importante também 
para a integração de crianças 
entre povos distantes por meio 
de intercâmbios culturais e de 
informações de interesse estu-
dantil. 

O trabalho é realizado em 
conjunto com as professoras 

rezinha Henckemaier e Josiane 
Zimmermann Vidal.  

A proposta teve como moti-
vação manter o contato entre as 
duas escolas após a conclusão 
do E-Cultura, projeto no qual 
as duas instituições se comu-
nicavam através de vídeo de 

apresentação e videoconferên-
cia. Mariley  Makufka, auxiliar 
de tecnologia, conta que pelo 
vídeo de apresentação, os dois 
lados mostram o seu ambiente 
escolar e sua cidade,  e pela vi-
deoconferência há uma conver-
sação entre as turmas.

Ensino de música 
ganha novo livro 

A rede municipal 
de ensino de Floria-
nópolis passa a contar 
com o livro “Ensino 
curricular de música – 
Uma proposta de ati-
vidades”. O objetivo 
é auxiliar a prática de 
professores de educa-
ção musical, sugerin-
do exercícios a partir 
de experiências de pro-

patrocinada pela SME, é 
assinada pelas professoras 
Rose de Fátima Pinheiro 
Aguiar e Silva, Luciana 
Weiss Quandt, Juliana 
Lhullier Borghetti e Vi-
viane Priscila Machado. 
Desde 1998, a SME pos-

divididos por área: mú-
sica, artes cênicas e artes 
visuais. O ensino de mú-
sica, que contemplava estudantes dos quatro últimos 
anos escolares do ensino fundamental, agora tor-
nou-se universal. Todas as crianças, do primeiro ano à 
oitava série, possuem aulas com professor de música. 

A obra vai auxiliar professores da área

Proposta incentiva  
produção textual e 
intercâmbio cultural
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Proposta incentiva  
produção textual e 
intercâmbio cultural

Com autonomia. as crianças podem escolher as obras que desejam ler. O local é utilizado para a contação de histórias.

Crianças da Escola Básica Municipal Paulo Fontes conhecem cultura europeia.

O espaço tem o objetivo de promover a integração entre as crianças através da exposição de livros no corredor

Alunos se correspondem
com o além–mar 
através de 
cartas

Os estudantes conheceram expressões  estrangeiras.
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Viviane, Juliana, Luciana e Rose



A Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinhei-
ro, no Rio Tavares, realizou um mutirão solidário para 
conscientizar e valorizar atitudes positivas. Nova vida a 
muros e paredes com cores alegres, poda e plantio de di-
versos tipos de plantas, limpeza e manutenção da horta 
escolar, e coleta de lixo, foram algumas das ações. 

Atividade semelhante foi realizada na Festa da Famí-
lia da Escola Munici-
pal Maria Conceição 
Nunes, no Rio Ver-
melho.

A parceria com 
o programa Escola 
Aberta possibilitou a 
prática de esportes e 
lutas.

Conhecer para preservar

Seu José captura o pássaro 
Josino. Cativo na gaiola, o pás-
saro anseia por liberdade atra-
vés de um canto triste. No en-
tanto, seu dono pensa que ele 

da ave e tenta convencer o pai 

cesso, sai em busca de ajuda. 
Conversa com o macaco Caco 
e uma borboleta. Também fala 
com um jacaré, amigo de um 

em seu pai e prendê-lo numa 

ender a linguagem de Josino e 

tiveiro. Finalmente, o pássaro 

Essa en-

teatro de 

foi assis-
tida pelas 

nicipal Joel 
R o g é r i o 
de Freitas, 

tendeu conscientizá-las quanto 

tória foi encenada pelo grupo 

tegrado pela pedagoga Juliana 

tes cênicas.

readaptar à natureza. 

do ensino fundamental da 

Brigadeiro Eduardo Gomes, 
o litoral de Santa Catarina 

estudantes tiveram a opor-
tunidade, também, de co-

de polimento, locais onde 

redes de pesca e outras fer-

artefatos ou de atividades de 

Greyce Bressan e Vera Cor-

um santuário de grande va-

A Lição do Cativeiro Um por todos e 
todos por um
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Conscientização

A criançada foi conferir as � guras feitas sobre pedras, os sítios de inscrições rupestres, herança das populações indígenas.

Na visita os alunos re� etiram sobre a preservação do meio ambiente

Crianças da Escola João Gonçalves Pinheiro



Laurinha: Inclusão educacional

Unidades recebem rampas e elevadores.

NEI Barreira do Janga luta 
contra o preconceito

As crianças do Nú-
cleo de Educação 
Infantil Municipal 

Barreira do Janga vieram ves-
tidos de azul e amarraram nos 

gesto foi feito em solidariedade 
ao coleguinha Enzo, de cinco 

representa a luta contra o pre-
conceito com os portadores da 

não só dos pequenos, mas dos 

as crianças, numa linguagem 
clara, que o Enzo não deve ser 
tratado de forma diferente,  que 

é preciso estimulá-lo a brincar 
e conversar”, observa a profes-
sora Franciane Machado Mon-

cebo bem a alegria dele ao ir 

para o NEI, relata Sabrina, mãe 

e pelo André Domingues Soa-

Unidade cria rede 
de solidariedade 
para integrar 
criança autista

Escolas da capital 
são exemplo em
acessibilidade
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Professores se preparam 
para prevenir e atender 
a emergências

Pro� ssionais da 
SME  terão treina-
mento de preven-
ção e atendimento 
a emergências.    

Para isso, a  
prefeitura tem 
parceria com o 
1º Batalhão de 
Bombeiro Militar 
e Associação de Bombeiros 
Comunitários.  Haverá trei-
namentos nos dias 28 e 29 de 
maio, 18, 19 e 21 de junho. 
A comunidade escolar será 
preparada para atendimen-

to de primeiros socorros, 
incêndios, explosões, aten-
tados, presença de animais 
peçonhentos, como aranha 
e cobra, colapsos estruturais 
da unidade educacional e 
intempéries climáticas.

Aluna do terceiro ano do 
ensino fundamental da Esco-

Canas,  Laurinha Carollo 

professora Fabiana Florên-

educação especial Ana Caro-
line desenvolvem atividades 

infantis são usados para que 
Laurinha estude contos e 
parlendas, que são rimas em 
versos, para divertir e para 
que a criança guarde algum 

Caroline ilustrou uma par-

o assunto com a professora, 

Fabiana teve a ideia de usar 
essa estratégia com as 22 
crianças da sala de aula, tor-

Crianças entram no combate  às diferenças para integrar o amiguinho Enzo.

O azul representa o combate ao preconceito com pessoas autistas.

Parlenda ilustrada se torna fonte de ensino para todos os alunos.

Pro� ssionais recebem curso do Corpo de Bombeiros.

de Santa Catarina apontou 
a rede municipal de ensi-

esforços para diminuir as 
barreiras arquitetônicas nas 

A maioria dos estabele-

condições de acessibilidade 

As novas construções, am-
pliações ou reformas são 
contempladas com ram-
pas, corrimãos e  banhei-

podotáteis, que orientam o 

tes visuais e servem como 
alerta em relação a perigos 

cipal assume o compromis-

até 2020 as barreiras restan-
tes em escolas, creches e nú-

um Termo de Ajustamento 

das as unidades municipais 
para que os escolares e de-
mais  cidadãos possam, com 
dignidade,  ter garantido na 
prática  o direito de ir e vir”, 
manifesta-se o Secretário de 
Educação Rodolfo Joaquim 

ção nas unidades educativas 
de elevador ou plataforma 
elevatória para condução 


