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Criançada, de 5 e 6 anos, alunos da professora Cristine Maria e da 
auxiliar de sala Maira Thiele .

Fila de espera por creches 
em Ingleses será zerada

A Creche Municipal Gentil 
Mathias terá espaço para 400 crianças 
de quatro meses a seis anos em tempo 
integral. Com essa capacidade, poderá 
se transformar na maior unidade de 
educação infantil da rede de ensino. 

O investimento será de 926 mil reais. 
Atualmente a creche, cujo espaço já se-
diou uma escola básica com o mesmo 
nome, é responsável por 125 pequenos.
As 22 salas de aula serão 
remodeladas. Por possuir dois pavi-
mentos, a creche terá uma plataforma 

Mais alunos 
no Ribeirão

Com a assinatura da ordem de serviço, a Es-
cola Desdobrada Lupércio Belarmino da Silva 
no Ribeirão da Ilha, terá mais três salas de aula 
pré-fabricadas. A medida abrirá mais 59 va-
gas. A escola poderá matricular um total de 
160 estudantes, do primeiro ao quinto ano.

No Canto da Lagoa

No Núcleo de Educação Infantil (NEI) Can-
to da Lagoa, dentre as benfeitorias haverá a 
construção da lavanderia e depósito, além 
de um espaço de convivência. Já a Esco-
la João Francisco Garcez terá uma quadra de 
esportes reforma e ganhará uma pintura geral.  

Leste e Sul
As ordens de serviços já foram assinadas 

para melhorias na Creche Diamantina Ber-
tolina da Conceição-Rio Tavares, NEI Colô-
nia Z11-Barra da Lagoa, e NEI Coqueiros. A 
parte elétrica e o telhado serão reformados, 
assim como banheiros, cozinha e lavanderia. 

elevatória e outras adequações às nor-
mas de acessibilidade. Novos banhei-
ros serão construídos, assim como 
haverá troca de portas e janelas, re-
visão da rede elétrica e pintura geral. 

O Secretário de Educação  
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz anun-
ciou que a região terá mais duas cre-
ches, uma no Sítio do Capivari e ou-
tra em Ingleses. O dinheiro virá do 
empréstimo de quase 59 milhões de 
dólares junto ao Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento, o BID. 

Foi dado sinal verde à Ordem de Serviço para elaboração de Projetos Preventivos Contra Incêndio para nove unidades, que 
serão adequadas às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. No Núcleo de Educação Infantil São João Batista, do Rio 
Vermelho, será construído um depósito.  

Valor da obra: R$ 114.633,70

Segurança nas escolas
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Listão de melhorias

Lançamento do Edital de Licitação da 
Reforma  da  Creche Gentil Ma-
thias da Silva – Ingleses, que aten-
derá aproximadamente 400 crian-
ças. Valor da obra: R$ 926.764,39. 

Lançamento do Edital da Ampliação da 
EBM Antônio Paschoal Apóstolo – 
Rio Vermelho. Valor da obra: R$ 109.585,33 

Ordem de Serviço de Desmonte e Montagem de 3 Salas 
Pré-fabricadas que serão instaladas na E.D. Lupércio Be-
larmino da Silva – Ribeirão da Ilha. Haverá aumento, de 91 
alunos para um total de 160. Valor da obra: R$ 139.575,67.

Ordem de Serviço da Construção de De-
pósito do NEI São João Batista - Rio 
Vermelho. Valor da Obra: R$ 27.489,55.
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Uma turminha de 18 crianças 
deixou o bairro Carianos rumo 
ao centro da cidade.  Elas são da 
Creche Municipal Monteiro Lo-
bato e foram conhecer a história 
de diversos pontos turísticos e 
suas origens histórico-culturais.

A primeira visita foi ao For-
te de Santana, construído em 
1763. Nesse local, a criançada 
entre quatro e cinco anos pode 
ver de perto canhões e fardas 
militares do Museu das Armas 
Major Lara Ribas.  A Ponte Her-
cílio Luz também foi contem-
plada pelos meninos e meninas.

Em seguida passearam por 
ruas tradicionais do centro para 
visitar a Catedral Metropolita-

na, o Palácio Cruz e Sousa, a 
Praça XV de Novembro e sua 
figueira centenária. No Lar-
go da Alfândega, uma rendeira 
foi avistada trabalhando com 
bilro. Conheceram o Mercado 
Público, onde foram recebidos 
pelo Marcelo, da Peixaria do 
Chico. Ele falou sobre os vá-
rios tipos de peixes e frutos, as-
sim como da história do prédio.

A atividade faz parte do pro-
jeto “Um pedacinho de terra 
perdido no mar... conhecendo 
Florianópolis”.  A autoria é da 
professora Jamira Furlani e das 
profissionais Nara Costa, Geór-
gia Barros, Jandira Moura, Ra-
quel  Franzoni e Geovana Chaves.

Pequenos Exploradores

Controle da 
Gestão Pública

Está previsto, para o início de Ju-
nho de 2013, no polo UAB Florianópo-
lis, o curso de especialização em Contro-
le da Gestão Pública Municipal, que já foi 
autorizado pela CAPES-Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Com cinquenta vagas, o curso será ministrado 
pela UFSC. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. 

Maiores informações:  (48) 3721 9383 
Inscrições  através do site: 

www.fepese.org.br. 
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Ordem de Serviço da Reforma do 
NEI Coqueiros – Coqueiros. 
Valor da Obra: R$ 295.598,44.

Diretora Carla Ivone Teixeira de Souza e Secretá-
rio Rodfolfo Joaquim Pinto da Luz, na entrega da Or-
dem de Serviço da Reforma do NEI Colônia Z11 
– Barra da Lagoa. Valor da Obra: R$ 333.160,02.

Ordem de Serviço da Reforma da E.D. João Francisco 
Garcez – Canto da Lagoa. Valor da Obra: R$ 83.032,93.

Ordem de Serviço da Reforma do NEI 
Canto da Lagoa – Canto da La-
goa. Valor da Obra: R$ 381.140,38.

Turma de alunos de 4 a 5 anos visita-
ram a Praça XV.

Diretora Aurea Juliana Nunes Silva e 
Supervisora Cimária de Araujo Puer-
ta, na entrega da ordem de Serviço da 
Reforma da Creche Diamantina 
Bertolina da Conceição – Rio Ta-
vares. Valor da obra: R$ 325.045,71

O Mercado Público tem sua origem em 
barracas e quitandas construídas por 
volta do fim do século 18.
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