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   A Prefeitura da Cidade do Moreno 
recebeu elogio do Governo do Estado, 
através da Secretaria de Produção Rural e 
Reforma Agrária, pelo desempenho da 
S e c r e t a r i a  d e  P l a n e j a m e n t o ,  
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo durante a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Febre Aftosa. O 
município de Moreno alcançou índice 
recorde de 90,8% nesta 1ª etapa da 
campanha que aconteceu no período de

1º a 30 de abril. 
   Segundo o secretário estadual de 
Produção Rural e Reforma Agrária, 
Ricardo Rodrigues, o índice mostra a 
consciência que hoje tem a atual 
administração, bem como os criadores 
de gado do município, em busca de 
alcançar os objetivos de vacinar o maior 
número possível de bovinos contra a 
febre aftosa para a livre comerciaçização 
destes animais em todo o país.

Rebanhos vacinados

  Para evitar que a população fique 
desamparada quanto às questões 
judiciais, a Procuradoria da Cidade do 
Moreno vem desempenhando o trabalho 
de atendimento ao público, enquanto 
aguarda que o Tribunal de Justiça 
disponibilize um novo defensor público.
   A população pode ser atendida às 
terças e quintas-feiras, das 7h às 13h. 
Nestes primeiros seis meses, a 
Procuradoria já prestou mais de 800 
atendimentos e expediu mais de 160 
pareceres. O papel do Setor é funcionar 
como órgão fiscalizador do bem público, 
tendo como principais atividades a 
emissão dos Pareceres Administrativos, 
auxílio jurídico às Secretarias Municipais, 
promoção da defesa do Município nas 
Ações Trabalhistas, Cíveis e em tudo 
mais que envolva a defesa da 
Administração Municipal.

   Desde janeiro deste ano, a 
Procuradoria Geral do Moreno vem 
prestando assistência judiciária às 
pessoas carentes, tendo em vista que esta 
obrigação é da Defensoria Pública 
Estadual. Entretanto, desde que o 
defensor público se aposentou, em 
dezembro passado, não foi encaminhado 
outro advogado para a função.

Procuradoria Geral

População recebe auxílio em processos

Dia do Trabalhador
   Em homenagem ao Trabalhador, a 
Prefeitura da Cidade do Moreno 
organizou uma programação especial 
para o 1º de maio. Durante todo o dia, 
houve eventos em diversos pontos da 
cidade.  A festa começou com a etapa 
final da I Trilha Ciclística dos Eucaliptos 
que premiou os dez primeiros colocados 
no somatório de pontos. O 1º lugar 
recebeu uma bicicleta e mais R$ 150,00, o 
2º colocado  ganhou uma bicicleta e R$ 
100,00 e o 3º classificado  levou para casa 
também uma bicicleta e mais R$ 50,00. 
Do 4º ao 10º lugar, foram entregues 
m e d a l h a s  d e  p a r t i c i p a ç ã o .
   A programação continuou com vários 
torneios de futebol, todos iniciando às 
8h, nas zonas urbana e rural, além de 
partidas de vôlei e de dominó. Na quadra

R$ 100,00 e o 3º classificado  levou para 
casa também uma bicicleta e mais R$ 
50,00. Do 4º ao 10º lugar, foram 
entregues medalhas de participação.
Do antigo Sesi, houve o confronto entre 
as equipes das secretarias municipais e a 
Câmara de Vereadores, que teve 
comovencedora esta última e em 
segundo lugar a equipe da Secretaria de 
Serviços Públicos. Os jogadores 
receberam troféus e medalhas de 
participação, além de  se deliciarem com 
u m a  f e i j o a d a  .
   Para fechar a programação, show com a 
banda Batukaí, forró com Ciço Moreno e 
banda Bicho do Mato, no Pátio de 
Eventos, e lançamento do Informativo 
Moreno Atual, com a edição especial dos 
100 dias da gestão.
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Semana da Educação
   Todas as escolas da rede municipal 
participaram da Semana da Educação, 
promovida pela Prefeitura da Cidade do 
Moreno, através da Secretaria de 
Educação, no período de 25 a 28 de abril. 
O evento contou com a exposição de 
trabalhos pedagógicos, científicos e 
culturais produzidos nas unidades da 
rede municipal de ensino, intitulada 
“Socializando o fazer pedagógico”. 
   A Semana possibilitou, ainda, a parti-
cipação de aproximadamente 800 alunos 
da 1ª à 4ª série do ensino fundamental em 
duas sessões de contação de histórias. 

Além disso, os estudantes puderam 
conferir os trabalhos realizados em sala 
de aula dentro do projeto “Família na 
escola”. Todas as escolas da rede 
participaram da ação, incentivando a 
participação dos familiares e de toda a 
comunidade no cotidiano escolar. 
   O encerramento da Semana foi voltado 
para os alunos do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos (Peja) 
com o encontro cul tura l  com 
apresentações de danças folclóricas e do 
espetáculo “Matr iculou,  fa l tou,  
dançou”.. O objetivo da ação foi mostrar 

Produção escolar é exposta ao público

a impor da freqüência em sala de 
aula para o aluno ser bem sucedido no 
curso e no mercado de trabalho.

tância 

série do ensino fundamental e do ensino  
médio, adiada para o segundo semestre 
do ano, devido aos estragos provocados 
pela enchente do Rio Jaboatão. 
   O musical escolhido para abrir o 
projeto foi “O Casamento de Dona 
Baratinha”, da Luffus Produções, que 
passou seis anos em cartaz em vários 
teatros do Recife e capitais do Nordeste. 
O espetáculo conta a história de uma 
barata que ganha um prêmio em dinheiro 
e quer a todo custo se casar. 

CAPACITAÇÃO

Dona Baratinha atraiu a atenção das crianças

Escola vai ao teatro
   Com o objetivo de despertar nos 
alunos da rede municipal de ensino de 
Moreno o interesse pelas artes e pela 
cultura, a Prefeitura da Cidade do 
Moreno, através da Secretaria de 
Educação em parceria com a Assessoria 
de Desenvolvimento das Artes e da 
Cultura, realizou o projeto “Escola vai ao 
Teatro”. Cerca de cinco mil alunos de 
educação infantil e da 1ª a 4ª série do 
ensino fundamental foram beneficiados 
pela iniciativa realizada nos dias 04, 05, 
06 e 09 de maio, no salão do antigo Sesi 
da cidade. 
   O projeto será realizado, semestral-
mente, proporcionando momentos 
culturais aos alunos e facilitando o acesso 
a espetáculos teatrais de sucesso no 
horário de aula, já que o município não 
dispõe de espaços teatrais. Já está 
prevista a finalização da primeira etapa 
do projeto com os alunos de 5ª a 8ª 

   Cerca de 150 professores da rede de 
ensino de Moreno concluíram a 
capacitação do programa de 
Formação Continuada, que faz parte 
do Projeto Paz nas Escolas do 
Ministério da Educação.
    Do total, 105 educadores das 1ª e 
2ª séries do ensino fundamental 
foram capacitados em Língua 
Portuguesa, Matemática, Pluralidade 
Cultural e Projetos. Os outros 45 
professores da 5ª a 8ª série receberam 
atualização sobre Ética e Cidadania, 
Direitos Humanos, Trabalho e Meio 
Ambiente, Gestão e Democracia, 
Pluralidade Cultural e Funcio-
namento dos Grêmios Estudantis.
   A capacitação acontece anualmen-
te, a fim de atualizar os professores 
quanto às novidades nestas áreas de 
ensino e facilitar o aprendizado do 
aluno das respectivas séries.

   Como resultado da rodada de 
negociações com o Sindicato dos 
Servidores e Profissionais da Educação 
de Moreno, a Prefeitura da Cidade do 
Moreno concedeu reajuste salarial de 
10,13% sobre o valor da hora/aula a  
servidores ativos do Magistério Público 
Municipal, e o mesmo percentual sobre 
os proventos básicos dos inativos e 
pensionistas. 
   Porém, a Administração Municipal 
resolveu estender o reajuste a todos os 
servidores municipais ativos, inativos e   

Pensionistas que recebem acima do 
Salário Mínimo Nacional e abono 
complementar incorporado ao salário-
base dos demais servidores, cujo valor de 
referência é o Salário Mínimo Nacional. 
O percentual foi um dos maiores 
concedidos ao funcionalismo público 
em Per-nambuco este ano.
   Embora, a Prefeitura tenha concedido 
um reajuste salarial na ordem de 10,13% 
aos funcionários, os gastos com despesas 
de pessoal no 1º quadrimestre deste ano 
atingiu o percentual 49,3% em relação à 

Receita Corrente Líquida. Haja visto que 
o percentual da despesa com pessoal no 
último quadrimestre de 2004 atingiu o 
índice de 52,08%, ficando acima do 
limite prudencial estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal que é de 51,3%. 
A gestão pôde conceder este aumento 
graças à economia com outras despesas 
administrativas como o gasto com 
combustível por exemplo, que nos 
primeiros seis meses deste ano tiveram 
uma economia de quase R$ 454 mil. 

Reajuste Salarial



estão abrigadas na quadra do antigo Sesi 
e quatro na associação do bairro de 
Nossa Senhora de Fátima, totalizando 51 
famílias em abrigos públicos. Outras 222 
famílias que  perderam tudo foram 
relocadas para casa de parentes e estão 
recebendo todo o apoio da Prefeitura. 
Além disso, 24  famílias vítimas das 
chuvas do ano 2000 e que ficaram desa-
brigadas ainda estão sob a responsabi-

lidade da administração municipal e 
alojadas na antiga delegacia, na 

Casa de Apoio e no canteiro de 
obras da Flamac.
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Rastros de destruição
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Força das águas assustou moradores

Encostas dos morros foram protegidas 
por lona plástica

  Com o objetivo de conseguir suporte  
no atendimento às pessoas atingidas e 
recursos para a reconstrução da cidade, a 
administração municipal entrou em 
contato com todos os órgãos públicos 
responsáveis e preparou, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente, um relatório com o 
diagnóstico completo da realidade do 
munic íp io  ( acesse  o  endereço

). 
  Durante o primeiro mês após o episó-
dio, a Prefeitura da Cidade do Moreno 
recebeu o apoio da Coordenadoria de 
Defesa Civil de Pernambuco - Codecipe, 
com o envio de 550 cobertores, 961 
colchões de solteiro e 792 cestas básicas, 
mil peças de roupas, além da colaboração 
da iniciativa privada e da sociedade civil 
que contribuíram bastante com a doação 
de donativos aos desabrigados.
   No entanto, até o fechamento desta 
edição, nenhuma verba do Governo 
Federal tinha sido destinada ainda para 
auxiliar no reparo dos estragos e no 
atendimento às pessoas atingidas, 
diretamente, pelas enchentes. 

 
http://www.enchentesmoreno.rg3.net

Como Moreno não possuía uma 
Comissão de Defesa Civil instalada para 
trabalhar junto às áreas de morro e 
ribeirinhas, a Prefeitura, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente, montou uma 
comissão emergencial de Defesa Civil 
para trabalhar em ações de estruturação 
do município para a atuação da defesa 
civil, prevenção e orientação às famílias 
residentes em áreas de risco. 
A ação contou com a parceria e o empe-

nho das secretarias de Serviços Públicos 
e do Trabalho e Desenvolvimento Social. 
Cerca de 45 famílias foram retiradas de 
seus imóveis em áreas de risco antes das 
chuvas de 2 de junho, o que contribuiu 
para os baixos índices de feridos. Além 
disso, foram colocados mais de 400 
metros de lona plástica e retiradas 
árvores que apresentavam risco de 
desabamento em barreiras, além de 
realizada a limpeza e roçagem das
margens do Rio Jaboatão.  

 

   Passados mais de 30 dias do trans-
bordamento do Rio Jaboatão em 2 de 
junho do ano corrente, o município do 
Moreno convive agora com os prejuízos 
deixados pela forte correnteza do ma-
nancial durante o episódio. Foram 475 
residências destruídas e 79 danificadas 
que prejudicaram, diretamente, 1558 
pessoas; três pontes caíram e outras seis 
estão com a estrutura prejudicada; 14 
escolas públicas municipais, três parti-
culares, além de cinco centros 
comunitários foram atingidos e dois 
caíram.  O estrago não se resume a isso. 
Será necessário ainda, reparar 8,4 Km de 
estradas, 24 mil m² de vias públicas e 4 
km de calçadas. O prejuízo total deixado 
pelas chuvas ultrapassa R$ 16 milhões. O 
município teve que decretar “Estado de 
Emergência”, diante da situação em que 
se encontra. 
   Atualmente, 47 famílias que 
perderam suas casas

Sedema / Divulgação

Adeildo F. Paiva / Divulgação
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a Prefeitura cancelou a progra-
mação de São João, anunciada 
anteriormente às enchentes, e 
promoveu o “São João Solidário” 
com a apresentação de apenas 
bandas locais e um pólo de ani-
mação em Moreno e outro em 
Bonança. O objetivo da medida 
foi baratear os custos e arrecadar 
donativos para as vítimas da 
enchente.
      A programação anterior teria 
início no dia 11 de junho e só 
seria encerrada em 29 de junho. 

Defesa Civil agiu rapidamente

  Quanto à remoção dos entulhos, a 
Secretaria de Serviços Públicos realizou 
um verdadeiro mutirão no dia seguinte, a 
fim de liberar as vias o mais rápido 
possível.

MEDIDAS TOMADAS 

Com o objetivo principal de prestar o 
melhor atendimento à população, a 
Administração Municipal, através da 
Secretaria de Saúde, vacinou todos os de-
sabrigados e pessoas que tiveram o con-
tato com a água das enchentes contra o 
Tétano, Difteria e Hepatite A. Além 
disso, realizou uma sensibilização com 
todos os profissionais de saúde do muni-
cípio quanto aos sintomas, diagnóstico e 
tratamento da  Tuberculose. 
   A Secretaria de Educação antecipou o 
recesso escolar do dia 27 para 8 de junho, 
em virtude da utilização temporária de 
algumas unidades de ensino como 
abrigos públicos e dos estragos provo-
cados na estrutura de algumas delas. 
 Já a Secretaria do Trabalho e 
Desenvo lv imento  Soc i a l  f i cou  
responsável pelo atendimento às pessoas 
que perderam suas casas e  móveis, 
abrigando-as na quadra do antigo Sesi ou 
relocando para casa de parentes. Mesmo 
as famílias que perderam tudo, mas não 
estão abrigadas no Sesi, estão recebendo 
apoio e sendo acompanhadas pela 
Secretaria.

Desabrigados dividem espaço no Sesi

População lotou Pátio de Eventos
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Semana do Meio Ambiente
   No dia 05 de junho é comemorado o 
Dia Internacional do Meio Ambiente e 
em função da data, a Prefeitura da Cidade 
do Moreno, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Am-
biente e em parceria com a Secretaria de 
Educação, promoveu a Semana do Meio 
Ambiente, que teve como tema: 
“Educação e Meio Ambiente na busca de 
um novo tempo”. 
   O objetivo do evento foi promover a 
educação ambiental no âmbito das 
instituições escolares, incentivando a 
preservação do Meio Ambiente, através 
de atividades que busquem sensibilizar a 
população sobre a importância de se 
reduzir, reutilizar e reciclar resíduos 
sólidos. 
   A Semana teve início no dia 31 de maio 
e deveria seguir até o dia 4 de junho. 
Porém, devido às chuvas e ao transbor-
damento do Rio Jaboatão em 2 de junho,  

   Na abertura do evento foram apresen-
tados a nova setorização do Rio Jaboatão 
e o Plano de Ação da Brigada. 
   À tarde, houve uma audiência pública 
sobre o andamento do Sistema de 
Saneamento Básico na cidade. Nos dias 
1º e 02 de junho, foram realizadas 
oficinas arte-educativas de papietagem,    
mamulengo, dobraduras e abajur nos 
colégios estaduais Dom Jaime Câmara e 
Maria do Céu Bandeira e nos municipais 
Baltazar Moreno e Édson Régis. 
Adiamento A programação prevista 
para a Semana do Meio Ambiente conta-
va com a vistoria e ação participativa de 
limpeza das margens do Rio Jaboatão 
pelos agentes da Brigada e um passeio 
ecológico pela cidade. A caminhada 
percorreria os principais pontos 
históricos de Moreno e ambientais. A 
Sedema está remarcando estas atividades 
para o segundo semestre deste ano.  

Moreno, julho de 2005

Criançada disse “sim” à gotinha

Idosos foram imunizados contra a gripe

Reforma era uma solicitação da comunidade

Oficina de mamulengo fez parte da Semana

taria de Saúde, que promoveu ainda uma 
programação especial no dia 28 de maio, 
na Praça da Bandeira. Os idosos, além de 
serem vacinados contra a gripe, tiveram a 
oportunidade também de aferir a pressão 
arterial. 
   A ação contou com atividades durante 
toda a manhã, como aulas de aeróbica de 
baixo impacto, apresentação do Pastoril 
da 3ª Idade e de repentistas que improvi-
saram repentes em alusão à prevenção   
da hipertensão e quanto à importância da 
vacinação do idoso.
   A vacina contra a gripe foi disponi-
bilizada em todos os 14 postos de saúde 
da cidade, gratuitamente.  

Idosos com saúde NÃO À PARALISIA 

   Os moradores do Alto de Santo 
Antônio receberam da Prefeitura da 
Cidade do Moreno, através da Secretaria 
de Serviços Públicos, a reforma da praça 
da capela do bairro. A inauguração do 
logradouro aconteceu no dia 13 de junho 
com uma missa em Ação de Graças. A 
reforma da  praça foi uma solicitação da 
comunidade local. A Secretaria está 
fazendo reparos também na praça da 
Igreja Matriz Imaculada Conceição.

Praça é reformada

   A semana de 25 de abril a 6 de maio foi 
especial para os idosos em Moreno. A 
Campanha Nacional de Vacinação do 
Idoso foi amplamente realizada na 
cidade pela Prefeitura, através da Secre-

   Todas as crianças de Moreno, com 
idade entre 0 e 5 anos, foram 
convocadas para a Campanha de 
Vacinação contra a Paralisia Infantil, 
realizada de 11 a 22 de junho, em 
todos os postos de saúde do 
município.  A Prefeitura da Cidade 
do Moreno, através da Secretaria de 
Saúde, iniciou a vacinação com as 
crianças que foram vítimas das 
chuvas do dia 2 de junho e estão 
abrigadas na sede do antigo SESI-
Moreno.
   O município possui cerca de 5 mil 
crianças em idade ideal de vacinação 
contra a paralisia infantil.

 a programação teve que ser suspensa e 
será retomada em outra data a ser 
definida.



 Moreno se vestiu com as cores de 
outras cidades e países no dia 19 de 

maio. Pela primeira vez, o 
município recebeu a visita de 

grupos folclóricos nacionais e 
internacionais durante a 
Jornada Internacional do 

Folclore (JIF). O evento 
foi  rea l izado pela  

Prefeitura da Cidade 
do Moreno, através 
da Assessoria de 
Desenvolvimento 

das Artes e da Cultura, em 
parceria com o Conselho 

I n t e r n a c i o n a l  d a s  
Organizações de Festivais 
de Folclore e Artes 
Tradicionais - CIOFF.    

A JIF teve como principais 
objetivos, possibilitar o 
intercâmbio cultural junto 
à classe estudantil e à 

população local, além de 
cont r ibu i r  pa ra  a  
c o n s e r v a ç ã o  e  
promoção das artes 
populares.
     Já em sua primeira 
edição, a JIF trouxe 

grupos folclóricos do 
México e do Rio Grande do Sul, 

além de representações locais 
renomadas internacionalmente.

   A população morenense compareceu em peso e, 
apesar do evento ter adentrado a madrugada, um 
grande público esperou pela apresentação 
internacional  do Taller de Danza Folklórica de la 
Universidad Juarez del Estado de Durango, do México. 
A companhia encerrou o evento com as principais 
danças folclóricas mexicanas, deixando os 
espectadores com um gostinho de quero mais.
   Além do México, apresentaram-se os gru-pos do 
Rio Grande do Sul “Bando Andarengo” , um casal da 
“Cia de Dança Bailar” e a “Comitiva de Resgate Biriva 
Tropeada do Passo”; os bailarinos Cínthia Marcelle e 
Roberto Cristiano, com as danças Árabes (foto) e o 
Tango Argentino; o casal de dançarinos Juliana 
Azoubel e Sérgio Valentin, com a dança Flamenca 
Sevillanas (Hispânica); a Cia Capibaribe de Dança 
(antigo Grufolmo), com uma suíte de danças 
praieiras; o Balé de Cultura Negra Bacnaré, com a 
apresentação de danças Afro; o Maracatu Nação 
Pernambuco; e os grupos locais Artefatos, com o 
Carnaval Pernambucano, o Bloco Lírico Flor do 
Eucalipto e o Grupo Percussivo Som dos Tambores.

Folclore é destaque em Moreno

Balé da Cultura Negra Bacnaré (PE)Bando Andarengo (RS)
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Taller de Danza Folklorica de la Universidad
Juarez del Estado de Durango (México)

Cia. Capibaribe de Dança - antigo 
Grufolmo (PE)

Maracatu Nação Pernambuco

Músicos surpreenderam o público

Grupo Cultural Artefatos (PE)

Estréia da Banda 
Municipal Maestro Nezinho 

Da esq. para direita: Cia. de Dança Bailar (RS); Comitiva de Resgate Biriva Tropeada do 
Passo (RS); Juliana Azoubel  e Sérgio Valentin (PE); e Cínthia Marcelle e Roberto Cristiano (PE) 

   A população morenense teve uma 
surpresa com o pré-lançamento da Ban-
da Municipal Maestro Nezinho durante 
a abertura da JIF. Os músicos tiveram a 
idéia de formar a banda diante da 
necessidade de se produzir músicas no 
município, já que Moreno é conhecido 
pelo nível de seus músicos atuantes nos 
cenários estadual e nacional. 



     Sérgio Anderson Duarte 
Santos, mais conhecido como Rex, 
reside em São João do Meriti (RJ) e 
procura por familiares em Moreno. 
Segundo ele, o avô era operário do 
Cotonifício e se chama João 
Máximo dos Santos e a avó Elízia 
Pereira dos Santos. Sérgio diz que 
tem tios que se chamam João, José, 
Zezo, Lica e Dirce, além de primos 
com os nomes de Fernando, Carlos, 
César e Zezé.
Informações
e-mail: ajt_infor@hotmail.com

Conselho da Paz
4De 09 a 11/08

2ª Conferência Municipal do Moreno 

“A cidade no novo tempo”  
A Administração Municipal irá discutir e 
traçar, junto a diversos segmentos da 
sociedade civil, as novas diretrizes para uma 
Política Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental do Moreno.
Local: Antigo Sesi e Hotel Viver Fazenda

4De 27/08 a 11/09 

Jogos Escolares do Moreno (JEM)  
Todas as escolas públicas e privadas do 
município participarão do evento nas 
modalidades de Futebol de Campo, Futsal, 
Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa, Xadrez, 
Dominó, Dama, Atletismo, Judô e Natação.
Local: Escolas públicas e privadas

4De 1º a 11/09

Festa do Eucalipto  
Evento em homenagem ao aniversário de 
emancipação do município do Moreno. 
Haverá apresentação de atividades culturais 
durante os 11 dias de festejos, a fim de 
valorizar a cultura local e resgatar a auto-
estima da população morenense.
Local: Diversos setores do município.

4Dia 27/09

Dia Internacional do Turismo  

“Moreno por um turismo 

consciente”
Programação voltada para a conscien-
tização da população local quanto ao 
turismo consciente.
Local: Diversos setores do município.

A coluna “Fala Moreno” é um espaço onde a 
população pode emitir opiniões, sugerir ou fazer 
críticas. Entretanto, a edição poderá reescrever as 
correspondências para adequá-las ao jornal, 
assim como, o Informativo não tem a obrigação de 
publicar todas as cartas enviadas.

agenda
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   Moreno ganhou mais um aliado no 
combate à criminalidade. No dia 27 de 
abril, o secretário de Defesa Social, João 
Braga, empossou o Conselho da Paz do 
Moreno, em solenidade no salão do 
ant ig o  Ses i .  São  15  membros  
representantes da sociedade civil e dos 
poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, escolhidos através de eleição 
direta.
   A delegacia do Moreno é a primeira da 
21ª circunscrição metropolitana a 
implantar o Conselho da Paz, que tem 
como objetivo trabalhar na prevenção da 
criminalidade, em uma parceria direta 
com a comunidade, que auxilia na 
identificação dos problemas de 
segurança no município.
  A secretária do Trabalho e Desenvol-
vimento Social, Alacy Aguimar, é a 
representante do Poder Executivo no 
Conselho da Paz do Moreno e a delegada 
Maria Helena Fázio e a Capitão José 
Marcos representando as polícias Civil e 
Militar, respectivamente.

Presidente  
Ciro Reis - Igreja Evangélica
Vice-presidente
José Luís da Silva - Poder Legislativo
1º Secretário
José Evandro Silva - Poder Judiciário
2º Secretário
José Francisco dos Santos - Assoc. Rural
1º Tesoureiro 
Severino Cezário - Advogado
2º Tesoureiro  
Valéria Sales - Educação
Relações Públicas
Miradalva Oliveira - Igreja Católica
Conselheiros Fiscais             
Cléuder Santos Moraes - Comerciante  
Mª da Conceição de Lima - Cons. Tutelar

Conheça os membros do Conselho da Paz:

João Braga e Edvard Bernardo assinam termo
de cooperação

Bombeiros ensinam como prevenir incêndios Operação ofereceu inúmeros serviços gratuitos

   Em mais uma parceria com a Secretaria 
de Defesa Social, a Prefeitura da Cidade 
do Moreno, realizou nos dias 28 e 29 de 
maio, a Operação Paz nas Comunidades. 
A ação aconteceu na quadra do Colégio 
Municipal Baltazar Moreno e emitiu 
carteiras de identidade, de trabalho, de 
transporte intermunicipal do idoso, 2ª 
via da certidão de nascimento e 1ª e 2ª 
vias do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
   A Operação emitiu, ainda, fotografias 
3X4 e xerox gratuitas para as 
documentações, além de vacinação 
contra a gripe e difteria, aferição de 
pressão, teste de glicemia e palestras 
educativas.

Caravana Comunidades
   A Secretaria de Defesa Social, numa 
parceria com a Prefeitura da Cidade do 
Moreno, realizou a “Caravana da Paz”. O 
programa consiste de oficinas educativas 
que tiveram como temas o “Combate às 
drogas”, “Tráfico de seres humanos”, 
“Violência doméstica”, “Primeiros 
socorros”, “Prevenção de incêndios” e 
“Paz e cidadania”. O evento aconteceu 
de 23 a 25 de maio em várias unidades de 
ensino e teve como público-alvo jovens e 
adultos das escolas públicas. O 
e n c e r r a m e n t o  c o n t o u  c o m  
apresentações culturais desenvolvidas 
pelo programa Escola Aberta, no antigo 
Sesi.

Elanio Sena


