
Saúde

10%

Segurança Pública

Em janeiro, Capivari nomeou 
10 novos Guardas Civis para 

aumentar a segurança da cidade.
Agora são quase 100 agentes,

entre homens e mulheres,
cuidando da nossa cidade 24 horas

por dia, sete dias por semana.por dia, sete dias por semana.

Em março desse ano, a Patrulha
Maria da Penha, da Guarda Civil,

foi ampliada para 24h por dia,
sete dias por semana.

Uma medida para proteger
as mulheres de Capivari.
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Nos três primeiros meses de 2021 
foram apreendidas mais de 5.500
porções de drogas. É a Guarda na 
rua pra combater o crime, 
proteger a população e 
cuidar da cidade. 
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Prefeitura Capivari

REDES SOCIAIS: WHATSAPP:

Não jogue este jornal em vias públicas. Mantenha a cidade limpa.

Já vacinamos cerca de 10% da população de Capivari. Acompanhe o cronograma 
nas redes sociais da Prefeitura.

Para combater a Dengue, a Secretaria de
Saúde fez nebulização na região onde foi
registrado o maior número de casos da
doença. 

Finanças

Para ajudar as famílias afetadas com a crise econômica causada pela pandemia, o pagamento do IPTU foi prorrogado.
A primeira parcela foi adiada para 30 de novembro e a cota única ganhou um mês a mais para ser paga.

Capivari conta hoje com menos comissionados. Isso representa mais economia. Além disso, o vale-alimentação dos cargos 
comissionados foi cortado e o valor, cerca de R$640 mil por ano, será usado em melhorias para a nossa cidade.

Esporte / Cultura

A Prefeitura já contratou o Plano Museológico para terminar as
obras do Museu. Em breve o prédio estará aberto para a população.

Estão sendo desenvolvidos projetos para criação de áreas de 
lazer e campinhos de futebol nos bairros.



Desenvolvimento Urbano / Projetos

Obras de reparo na Josefina Giovana Rossi: operação tapa-buracos, limpeza, sinalização e melhorias no acostamento.

Limpeza pública por toda a cidade. Recapeamento asfáltico nos bairros Moreto e 
Jardim Santo Antônio.

Educação

Novo ônibus escolar para estudantes da área rural, com capacidade
para 59 lugares e equipado com dispositivo de acessibilidade para 
deficientes ou estudantes com mobilidade reduzida. 
Veículo concedido pelo Governo do Estado.

Introdução de tecnologia para a Educação, com uso de
aplicativo para aulas remotas, para que professores da rede

municipal possam aplicar seus conteúdos em tempo real
(ao vivo), facilitando na aprendizagem dos estudantes.

Entrega de 1.600 cestas básicas por mês aos beneficiários do Programa Bolsa Família com filhos matriculados na rede
pública municipal e estadual.

02 03

PAT / Desenvolvimento Econômico e Emprego

Só nesse ano, mais de 50 pessoas foram contratadas por meio 
do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Capivari. Mesmo 
com a crise que o país vive, nosso PAT contribui para que 
pessoas voltem ao mercado de trabalho. 

A  Ezy Color anunciou, em março, um investimento de mais
de R$10 milhões em nossa cidade. Com isso, a empresa deve

ampliar o quadro de funcionários em até 30% nos próximos
seis meses.  É mais oportunidade e desenvolvimento!

Para dar um fôlego aos comerciantes e empresários da cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego 
prorrogou o pagamento de ISSQN após o Governo do Estado estipular fases mais rígidas no Plano SP.

+EMPREGOS

Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida / Desenvolvimento Social

Programa de empréstimo de equipamentos. Para mais 
informações, o telefone da Secretaria é o (19) 3491-1314.

Prefeitura firma repasse a oito instituições de Capivari, totalizando
cerca de 1,2 milhão de reais por ano. As entidades contempladas são: 

APAE, ASAS, AVCC, Casa Nossa Mãe, Casa da Criança, Santa Rita 
De Cássia, Lar dos Velhinhos e Teto e Afeto.

Semana do Autismo foi celebrada com série de palestras no canal do YouTube da Prefeitura (Prefeitura Capivari).
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