PROJETO: CONTRA DOENÇA NOSSA ARMA É A LIMPEZA

ELABORAÇÃO DO PROJETO FEITO POR:
Margarete de Lourdes Resende – Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Marisa Campos – Chefe de Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural

OBJETIVO
Eliminação de depósitos que possam servir de criadouro do mosquito Aedes Aegypti
transmissor da Chikungunya, Zika , Febre Amarela e Dengue.

PÚBLICO
Escolas Municipais ,Estaduais e Particulares da Zona Urbana.
- Escola Municipal Amâncio Bernardes
- Escola Municipal Waldomiro de Magalhães Pinto
- Escola Municipal Juca Pinto
- Escola Municipal Prefeito Geraldo Luis de Castro – Lalú
- Pré Escola Maria Angélica de Castro – Castelinho
- CEMEI Nossa Senhora Aparecida
- CEMEI Menino Jesus
- CEMEI São Francisco de Assis
- CEMEI São José
- CEMEI D. Chiquita
- Escola Estadual Dr. Álvaro Brandão
- Escola Estadual Senhora de Fátima
- Escola Estadual Padre Paulo
- Imac – Instituto Maria Angélica de Castro
- Chave do Saber Uno Internacional
- Escola Infantil Primeiros Passos
- Escola Infantil Arte de Ser
- Escola Infantil Viver e Aprender

DESENVOLVIMENTO
Nas Escolas da Rede Municipal a Secretaria Municipal de Educação irá trabalhar junto
às supervisoras o Projeto e o Regulamento.
As Escolas particulares e Estaduais a divulgação do Projeto e Regulamento será feito
pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Saúde com as
Supervisoras e Direção.
Será sorteado em cada escola sem data previa , 2 ( duas) residência para a visita dos
Profissionais técnicos Capacitados de endemias, com base total nos quesitos do
regulamento .
Será feita uma ficha com dados do aluno(a) que será depositada em urna devidamente
fechada para realização do sorteio da residência. Assim que for feito o sorteio a equipe
de técnicos capacitados irá imediatamente junto do aluno à residência premiada para
ser efetuada a vistoria.
Se depois da vistoria as casas sorteada de cada escola estiver cumprido com TODOS os
quesitos pedidos no regulamento, faremos uma solenidade de entrega para a
premiação em data a ser divulgada. Os prêmios serão primeiramente o valor de 500,00
( quinhentos reais) e a outra casa a assinatura por um ano da Isimples ( de acordo com
termo de regulamento).
A Professora do Aluno do primeiro sorteio da casa será agraciada com a premiação de
6 ( seis) meses de assinatura da Isimples.
Se a Equipe técnica da Vigilância constatar que nem todos os quesitos do regulamento
foram preenchidos será feito um novo sorteio na escola para visita em outra casa.
PRÊMIOS
Sorteio de cheque/poupança no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais)patrocinado
pelo Sicoob Credimonte para a primeira Residência sorteada que preencha os
requisitos de Limpeza constantes nos quesitos do Regulamento. E assinatura de
Internet da Isimples para a segunda residência sorteada de acordo com o Termo
regulamento a seguir:
TERMO DE REGULAMENTO
A Isimples em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte,
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo , Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Educação, concede como prêmio 1 ano de internet grátis para o projeto
“CONTRA DOENÇA NOSSA ARMA É A LIMPEZA” a ser realizado junto as escolas de
nossa cidade em fevereiro de 2018.

Para ganhar o prêmio de 1 ano de internet grátis, o ganhador deverá seguir essas
condições:
O GANHADOR É CLIENTE ISIMPLES – se o sorteado for cliente Isimples, ele receberá 1
ano de internet grátis no valor da sua mensalidade atual.
O GANHADOR É CLIENTE DE OUTRO PROVEDOR – se o sorteado for cliente de outro
provedor, ele receberá as 3 primeiras mensalidades + ativação grátis, para se tornar
cliente Isimples com um contrato de fidelidade de 12 meses. O Plano será
compartilhado, sujeito a viabilidade no endereço do ganhador. A velocidade e a
tecnologia (Wireless ou Fibra óptica) do plano deverá ser escolhida pelo sorteado.
O GANHADOR NÃO É CLIENTE DE NENHUM PROVEDOR – Se o sorteado não for
cliente de nenhum provedor, ele ganhará 1 ano de internet + ativação grátis. Nesse
caso o plano a ser escolhido estará sujeito a viabilidade no endereço do ganhador. Se
no endereço do cliente tiver disponibilidade para fibra, o plano será 10Mb (R$89,90),
se for atendido apenas pela Wireless, o plano será 5Mb (R$ 79,90).
REGULAMENTO

Quesitos a serem examinados na residência e no caso de apartamentos serão
avaliados o prédio como um todo ( áreas externas e garagem)
- Não pode haver água acumulada sobre a laje ;
- Não pode haver água parada e sujeira como folhas , galhos e etc., nas calhas que
impedem a água de correr;
- Não pode ter acumulo de pneus. Devem estar sem água e guardados em local
coberto abrigado da chuva;
- Se houver caixa d’água esta deverá estar limpa, fechada e bem vedada, o mesmo vale
para poços artesianos ou qualquer outro tipo de reservatório de água como: toneis e
barris ;
- Garrafas ou outros recipientes semelhantes devem ser armazenados sempre de
cabeça para baixo;
- A lata de lixo deve ficar sempre fechada;
- Os ralos devem estar vedados;
- Os vasos sanitários que não são utilizados manter sempre tampados;
- Geladeiras com coletor de água (que fica atrás da geladeira) devem ser limpos
diariamente, assim como as bandejas do ar condicionado;

- Não pode ter objetos armazenados em lugar que acumule água, verificar sempre se
não tem acumulo de água e manter com proteção sempre vedada;
- Nos vasos de plantas não podem ter água parada. Sempre deve haver areia no
pratinho. Observação: As bromélias, bambus, bananeiras, gravatá , babosa e outras
costumam acumular água entre suas folhas, é necessário observar sempre e retirar a
água;
- Vasilhas que servem para animais beberem água devem estar sempre limpas, lavadas
com escova e sabão;
- Área ou quintal devem estar limpos, sem entulhos e nenhum objeto que possa
acumular água, no caso de área de terra deve estar sempre limpos( capinado);
- No caso de piscina, manter a água tratada e sempre que não estiver em uso a mesma
deve ser coberta; No caso de piscina desativada (sem uso) manter completamente
vazia e limpa.
- No caso de ofurô e banheira de hidromassagem as mesmas sempre devem estar
vazias e limpas;
- Cartão de Vacina de toda a família com a Vacina de Febre Amarela em dia.
REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal , Secretaria Municipal de Cultura ,Turismo,
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio
do Monte
REALIZAÇÃO DO PROJETO
Serão feitas visitas nas Escolas Municipais, Escolas Particulares e Estaduais para
divulgação do projeto e em um prazo até junho será trabalhado o tema “CONTRA
DOENÇA NOSSA ARMA É A LIMPEZA” e em seguida será feita outra visita nas escolas
para o sorteio das residências e suas vistorias.
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.

PATROCINIO
SICOOB Credimonte Isimples

