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Agenda/
Educa-

ção

Araçatuba
Victor Ferreira
victor.ferreira@folhadaregiao.com.br
Estão abertas as inscrições para os cursos de lín-

guas oferecidos pela Secretaria da Educação do Esta-
do, por intermédio dos CELs (Centros de Estudos de 
Línguas).

Em Araçatuba, sáo oferecidas 120 vagas para 
espanhol e 30 para aulas de italiano. Alunos de Biri-
gui, Guararapes e Penápolis podem se inscrever ape-
nas para o curso de espanhol, que tem, respectivamen-
te, 180, 60 e 150 vagas disponíveis em cada cidade.

Os cursos são gratuitos. Para se inscrever, o alu-
no precisa estar cursando a partir do sétimo ano do 
ensino fundamental e se apresentar com um responsá-
vel. Os documentos necessários são: cópia do RG e de 
declaração de matrícula da escola que esteja cursando. 

Estado abre inscrições para cursos gratuitos de línguas

FOLHA DA REGIÃO/ARAÇATUBA

As matrículas podem ser feitas, inclusive, no período 
de férias escolares, até dia 31.

Com foco em gramática e conversação, as aulas 
visam explorar situações do cotidiano, como entrevis-
ta de emprego, pedido de informações e preenchimen-
to de formulários. Os métodos utilizados pelos profes-
sores vão desde letras de músicas a séries de TV, com 
vários exercícios.

SERVIÇO
Em Araçatuba, o CEL fica na Escola Estadual 

Manoel Bento da Cruz (Rua Carlos Gomes, 772, Hi-
gienópolis); em Birigui, na EE Professor Stélio Ma-
chado Loureiro (Rua Mario de Souza Campos, 545, 
Centro); em Penápolis, na EE Adelino Peters (Rua 
Doutor Antônio Define, 1.280, Centro); e em Guara-
rapes, na EE João Arruda Brasil (Avenida Santo Antô-
nio, 510, Centro).

DIÁRIO DO RIO CLARO

Educação irá convocar mais 3.573 agentes 
de organização em todo o Estado

Foi autorizada a abertura de 3.573 novas vagas 
para agentes de organização na rede estadual. Esses 
profissionais irão atuar nas escolas estaduais em um 
período de 12 meses. A disponibilidade de vagas será 
definida de acordo com a necessidade das diretorias 
de ensino.

A autorização das novas vagas foi publicada no 
Diário Oficial do Estado nessa sextafeira (26). Os in-
teressados em se candidatar devem procurar uma das 
91 diretorias de ensino para obter orientações sobre a 
contratação, disponibilidade e escolha de vagas.

Na próxima semana, no dia 3 de julho, também 

acontece a sessão de escolha de vagas para os candi-
datos aprovados no concurso realizado em 2012. No 
edital de convocação, publicado no Diário Oficial do 
Estado no dia 25 de junho, é possível consultar locais 
e horário para a escolha.

Agentes de Organização Hoje, os agentes de or-
ganização escolar têm salários mensais de R$ 971,78 
para uma jornada de 40 horas semanais. Entre as fun-
ções desses profissionais está a de controlar a movi-
mentação dos estudantes nas dependências da escola, 
auxiliar a manutenção da disciplina geral e contribuir 
com a gestão escolar na organização de atividades.
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GUARULHOS HOJE

Escolas estaduais ainda não definiram o calendário de 
reposição de aulas perdidas durante a greve

Letícia Santana
Na semana em que inicia o recesso escolar, progra-

mado para a próxima sexta-feira (3), algumas escolas esta-
duais ainda não defiram o calendário de reposição das aulas 
perdidas durante os 92 dias greve dos professores da rede.

De acordo com a Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) re-
gional Guarulhos, as aulas ministradas durante a ma-
nifestação não seguiram o programa de estudo, já que 
parte dos contratados eram de diferente especialidade 
dos docentes grevistas.

"O governo disse que contrataria, porém, mui-
tos alunos foram prejudicados com essa atitude. Por 
exemplo: um professor de história foi substituído por 
um de educação física. Ou seja, a disciplina de história 
não foi lesionada para aquela turma, já que o profes-
sor é de outra área. Contudo, professores, conselhos e 
representantes das escolas trabalham para solucionar 
este impasse", explica o diretor da subsede da Apeo-
esp em Guarulhos, Ézio Expedito Ferreira.

O diretor aponta outra dificuldade para organizar 

o calendário. “O governo determinou que os professo-
res não poderão repor as aulas que foram aplicadas 
pelos contratados, mesmo nesse caso de disciplinas 
diferentes. Serão repostas apenas os dias em que não 
havia um professor na sala de aula”, acrescenta.

A Diretoria Regional de Ensino informou que 
no caso de ausência de professores, as escolas foram 
orientadas a utilizar o banco de 35 mil profissionais 
substitutos da Secretaria Estadual da Educação para 
garantir as atividades escolares.

COMÉRCIO DA FRANCA

Estado quer novo currículo nas periferias
A Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo pretende iniciar a adoção do novo currículo 
do ensino médio em escolas da periferia. A reforma 
deve ser gradual começará em 2016 em um número 
pequeno de unidades, para depois avançar na rede. 
A ideia é transformar grande parte do curso em dis-
ciplinas optativas, de forma que o aluno monte sua 
própria grade. 

Antes de ser posta em prática, a proposta será 
enviada em agosto para o Conselho Estadual de 
Educação. Depois que regiões prioritárias forem 
definidas, escolas interessadas poderão aderir. A re-
forma atingirá principalmente os 2.º e 3.º anos do 
ensino médio. “Estamos optando pelas escolas que 
têm maiores dificuldades” disse ao Estado a secretá-
ria adjunta da Educação, Cleide Bochixio.

DIÁRIO DE MARÍLIA

65 mil alunos entram de férias a partir 
da próxima semana em Marília

Datas de início e término do período de descanso variam entre as unidades de ensino
LEONARDO MORENO
Os 65 mil alunos das redes pública e particular 

de Marília tiram férias em julho, mas o as datas de 
início e término do período de descanso variam entre 

as unidades de ensino. As escolas do Estado iniciam o 
recesso na sexta-feira, dia 3, enquanto as instituições 
privadas possuem autonomia para elaborar seu calen-
dário e divergem entre si. Já os educandários do muni-
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DIÁRIO DE MARÍLIA

cípio ainda dependem de publicação no diário oficial 
para que datas sejam definidas.

Na cidade, são 40 instituições de ensino estadu-
ais, que contam com 18,3 mil alunos matriculados. No 
caso deles, as férias vão até o dia 3 de agosto, mas as 
escolas que tiverem perda de aulas por causa da greve 
dos professores que durou 92 dias terão reposição na 
segunda metade do recesso, segundo a assessoria de 
imprensa da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo.

No caso das escolas do município, o departa-
mento de comunicação da Prefeitura informou que 
hoje devem ser publicadas as datas de reposição de 
aulas que também se tornaram necessárias devido a 
outra greve. No caso, a dos funcionários municipais.

A reportagem, porém, apurou que a expectativa 
é que as férias devam ocorrer entre 13 e 29 de julho 
nas instituições do município. Ao todo, são 19 Eme-
fs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e 32 
Emeis (Escolas Municipais de Ensino Infantil), que 
contam com 17,5 mil alunos.

No caso das escolas da rede privada, que conta 
com 34 escolas e 12,5 mil alunos em Marília, a legis-
lação determina que durante todo o mês de julho os 
professores e funcionários tenham direito ao recesso. 
A explicação é do Luiz Carlso Lopes Martins, diretor 
regional do Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino no Estado de São Paulo).

Ele esclarece, porém, que esses estabelecimen-
tos têm total liberdade para fixar as datas de início e 

término das férias que marcam o fim do primeiro se-
mestre e início do segundo para alguns dias antes do 
início de julho e o fim desse mês. “Nas últimas sema-
nas as escolas estão fechando as notas e se preparando 
para o próximo semestre”, fala.

UNIVERSIDADES
Na maior parte das universidades existentes 

no município, o retorno às aulas acontece no dia 3 
de agosto. É o caso da Unimar, Univem e Faip, por 
exemplo, que já estão em recesso. A reportagem ten-
tou contato com a Famema, a Unesp e a Uniesp para 
divulgar suas datas, mas não houve sucesso.

JORNAL DE JUNDIAÍ

Maioria depende de renda extra, afirmam professores
RAQUEL LOBODA BIONDI
rbiondi@jj.com.br
Em Jundiaí, professores da rede básica estadual, 

municipal e privada afirmam precisar de renda extra 
para reforçar salários. Eles contam que a jornada du-
pla, sobretudo com vínculos empregatícios em mais 
de uma escola, é necessária diante da defasagem sa-
larial da categoria. Servidores da rede estadual são os 
que mais apontam o problema por afirmarem que o 
piso paulista fica abaixo dos outros níveis, como mu-
nicipal e privado.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Estado de São Pau lo 
(Apeoesp) de Jundiaí e Região, Wilder Cássio de Frei-
tas, a cada dez professores locais, pelo menos sete pre-
cisam de recursos extras. O número segue tendência, 
apontada por estudo em matéria da Folha de S. Paulo 
de ontem, que afirma que, no Brasil, quatro a cada dez 
professores fazem jornada extra para reforçar salários.

"Na nossa Região, essa estimativa é maior. A 
maioria trabalha tanto em escolas da rede municipal 
quanto particular, além da estadual. O governo exige 
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exclusividade, mas não paga 
por ela”, afirma Wilder.

Professor de geografia, 
ele mesmo diz já ter trabalhado 
em outras escolas para reforçar 
os vencimentos. “Os professo-
res de 40 horas semanais tam-
bém dão um jeito para ter outro 
trabalho”, comenta. Segundo 
ele, no governo estadual, há 
jornada de 12 horas, 20 horas, 
25 horas e 40 horas semanais.

Rafael Genda, professor 
de artes plásticas, chega a di-
zer que seu salário como pro-
fessor da rede estadual é que 
complementa suas atividades 
como artista plástico. “Hoje, 
o Estado é praticamente um 
complemento. Um terço da 
minha renda vem das aulas”, conta. Ele leciona em 
dois períodos. “Se não tivéssemos tantas atribuições 
na semana, poderíamos ter mais tempo para fazer pla-
nejamentos, estudar”, reclama.

Professora de biologia há 30 anos, Solange de 
Fátima Fessaldi Alexandre confirma o cenário que 
chama de desvalorizador. “Tenho uma jornada dupla. 
Eu gosto muito da minha profissão, mas em termos 
financeiros, não somos valorizados”, diz. Ela ‘coman-
da’, junto com o marido, uma lanchonete na cidade, 
além das aulas. Segundo ela, muitos colegas apelam 
para serviços informais de vendas de cosméticos ou 
de outros produtos para se manter.

A Secretaria do Estado de São Paulo informou 
que o piso salarial dos professores é de R$ 2.415,89, 
número 26% maior que o piso nacional. Recentemen-
te, uma paralisação atingiu profissionais do Estado 

JORNAL DE JUNDIAÍ

também na Região. “Pedimos somente um calendário 
de reposição e pelo menos a inflação do período, mas 
o governo não ofereceu nada”, diz Wilder. Ainda se-
gundo a Secretaria do Estado, uma oferta de reajuste 
será apresentada na data-base de julho. O valor não foi 
antecipado.

Particular
Formada em 2012, Nathália Mondo leciona li-

teratura e redação em duas escolas privadas, além de 
dar aulas particulares e fazer ‘bicos’ como corretora 
de redação. É voluntária também no cursinho Chico 
Poço à noite. “Se o salário fosse bom o suficiente, fi-
caríamos no mesmo colégio e nos dedicaríamos aos 
mesmos alunos. Mas são poucos os colégios que têm 
disponibilidade de turmas. Por isso, migramos”, diz.

Diretora tesoureira do Sindicato dos Professores 
de Jundiaí (Sinpro), Neisy Cardoso, concorda. “Mui-
tos professores fazem rodízio nas escolas.”

JORNAL DA CIDADE/JUNDIAÍ

Mesmo em 'casa', Jundiaí vai manter atletas alojados
Para manter a concentração e ordem durante os 

59º Jogos Regionais, os donos da casa também vão 
ficar alojados durante as competições. A Escola Esta-
dual Prof. Adoniro Ladeira será o quartel general das 
equipes jundiaienses a partir de hoje (1º). Para isso, 
toda estrutura necessária já foi providenciada pela Se-

cretaria de Esportes e Lazer. Os atletas vão ficar con-
centrados durante o período de disputa de cada mo-
dalidade. O ápice de movimentação será entre a sexta 
(3) e a terça-feira (7), quando a maioria dos jogos vai 
estar em andamento, evitando assim a dispersão e ga-
rantindo melhores condições de deslocamento para as 
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equipes, fator que evita atrasos no dia das disputas.
O secretário de Esportes e Lazer, Cristiano Lo-

pes, ressaltou a importância e o cuidado com a equi-
pe durante a concentração. "Alojar faz parte da roti-
na competitiva dos atletas e ajuda no foco para obter 
melhores resultados. Nossa missão é oferecer um 
local adequado e exercemos essa tarefa com muito 
carinho. Todas as pessoas envolvidas nesse processo 
querem ajudar e sentem prazer em participar, isso é 
essencial para construirmos um ambiente mais agra-
dável", disse ele.

As salas de aula já foram transformadas em 
quartos e cadeiras deram espaço para as camas, onde 
os atletas vão recarregar as energias. Ao todo são 180 
beliches mais 40 camas simples. Os banheiros ga-
nharam dez chuveiros e reparos técnicos foram fei-
tos por toda escola. A cozinha recebeu uma equipe de 

JORNAL DA CIDADE/JUNDIAÍ

15 profissionais que esbanjam talento e se dedicarão 
ao preparo das refeições. Arroz, feijão, massas, car-
nes, legumes e frutas formam a base do cardápio que, 
segundo a coordenadora de alimentação, Solange de 
Barros, promete agradar todos os paladares de forma 
saudável e deliciosa.

Uma área de lazer também será instalada na es-
cola, em que atletas terão opções de diversão como 
tênis de mesa, pebolim, jogos de cartas e ludoterápi-
cos, bingos, karaokê, quiz, filmes e torneios relâmpa-
gos. “Com tantos jovens num mesmo lugar, precisa-
mos oferecer uma forma de distração. O alojamento 
também é local de socialização e integração”, disse 
o chefe da delegação, Marcelo Nitsch. Jundiaí estreia 
nos Jogos Regionais na quinta-feira (2), às 18h, com 
o handebol feminino, no Conjunto Poliesportivo Dr. 
Nicolino de Lucca, o Bolão.

BOM DIA/JUNDIAÍ

Jundiaí estreia com o handebol
As meninas do handebol terão a responsabilidade de estreiar por Jundiaí no 59º Jogos 
Regionais, que começam oficialmente hoje, na cidade. Competições seguem até o próximo 

dia 11 e, apesar de jogarem em casa, os atletas jundiaienses ficarão alojados
Os 59º Jogos Regionais começa oficialmente 

hoje, em Jundiaí, com a chegada das delegações e 
reuniões arbitrais. A primeira modalidade de Jundiaí 
a entrar em ação e que carregará a responsabilidade 
de fazer uma boa estreia é o handebol feminino, que 
joga amanhã, às 18h, no Conjunto Poliesportivo Dr. 
Nicolino de Lucca, o Bolão.

E para continuarem focadas em vencer, as meni-
nas do hand, assim como toda a delegação jundiaien-
se, ficarão alojadas em uma escola, mesmo com a 
competição acontecendo na cidade.

De acordo com a chefia da delegação da cidade, 
a medida é para que se mantenha a concentração e a 
ordem durante o período de disputa.

A Escola Estadual Professor Adoniro Ladeira é o 
quartel general das equipes jundiaienses a partir de hoje.

Os atletas vão ficar concentrados durante o pe-
ríodo de disputa de cada modalidade. O ápice de mo-
vimentação será entre a sexta (3) e a terça-feira (7), 
quando a maioria dos jogos vai estar em andamen-
to, evitando assim a dispersão e garantindo melhores 
condições de deslocamento para as equipes, fator que 

evita atrasos no dia das disputas.
O secretário de Esportes e Lazer, Cristiano Lo-

pes, ressaltou a importância e o cuidado com a equi-
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pe durante a concentração. “Alojar faz parte da roti-
na competitiva dos atletas e ajuda no foco para obter 
melhores resultados. Nossa missão é oferecer um 
local adequado e exercemos essa tarefa com muito 
carinho. Todas as pessoas envolvidas nesse processo 
querem ajudar e sentem prazer em participar, isso é 
essencial para construirmos um ambiente mais agra-
dável”, disse ele.

PREPARO/As salas de aula já foram transfor-
madas em quartos e as cadeiras deram espaço para as 
camas, onde os atletas vão recarregar as energias. Ao 

BOM DIA/JUNDIAÍ

todo são 180 beliches mais 40 camas simples.
Os banheiros ganharam dez chuveiros e reparos 

técnicos foram feitos por toda escola.
A cozinha recebeu uma equipe de 15 profissio-

nais que esbanja talento e se dedicará ao preparo das 
refeições para os atletas, que terão a missão de levar 
Jundiaí novamente ao título geral dos Jogos Regionais.

Arroz, feijão, massas, carnes, legumes e frutas 
formam a base do cardápio que, segundo a coordenado-
ra de alimentação, Solange de Barros, promete agradar 
todos os paladares de forma saudável e deliciosa.

DIÁRIO DE SUZANO

Nove cidades do Alto Tietê iniciam hoje a disputa 
dos Jogos Regionais

Ao todo, 59ª edição dos Jogos vai reunir 42 delegações e mais de 10 mil atletas 
em competição que será iniciada hoje, em Taubaté

Fábio Oliveira 
DA REPORTAGEM LOCAL 
Nove cidades do Alto Tietê vão participar da 

59ª edição dos Jogos Regionais, que será 
disputada em Taubaté, entre hoje e o dia 
11 de julho. Arujá, Biritiba-Mirim, Salesó-
polis, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Ferraz de 
Vasconcelos estão confirmadas na disputa. 
Na edição dos Jogos Regionais deste ano, 
Suzano não irá participar das competições. 

Hoje, a abertura será realizada a partir das 19 
horas, na Avenida do Povo, com apresentações cultu-
rais de três danças típicas da região: Maracatu, Retreta 
e Dança Italiana de Quiririm. Ao longo das apresenta-
ções, personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo esta-
rão presentes entretendo o público. 

Além das apresentações musicais, às 20 horas 
cerca de 120 crianças da Eafi (Escola de Atleta e For-
mação Integral) de Taubaté vão realizar uma coreo-
grafia com o balé da cidade. Logo depois, as delega-
ções vão realizar um desfile, com a execução do hino 
nacional, fala das autoridades, juramentos dos atletas, 
o acendimento da pira e o pronunciamento do prefeito 
de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), que vai abrir oficial-
mente os jogos. 

Ao todo, são 42 delegações e mais de 10 mil atle-
tas, que vão disputar 22 modalidades, nas categorias 
masculino e feminino. As disputas terão início amanhã. 

Entre as cidades da região, Mogi das Cruzes le-
vará uma delegação formada por 620 pessoas, entre 
atletas, membros de comissões técnicas e equipes de 

apoio. A cidade disputará todas as modali-
dades previstas na 1ª Divisão da competi-
ção entre municípios. 

Já a cidade de Arujá terá 160 pessoas 
em sua delegação. O município terá represen-
tantes nas competições de basquete, futsal, 
taekwondo e judô masculinos e femininos, 
além de malha, bocha e xadrez. A delegação 

de Arujá ficará alojada na Escola Estadual Professor 
Gentil de Camargo, no bairro Parque Três Marias.
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Balanço semestral
Escola apresenta trabalhos realizados por estudantes durante aulas de disciplinas eletivas

JULIANA FRANCO
Da Gazeta de Piracicaba
juliana.franco@gazetadepi-

racicaba.com.br
Fotografias, objetos feitos por meio da arte no 

papel, reprodução de máscaras africanas, história do 
futebol e grafite. Estes foram alguns dos temas apre-
sentados, na manhã de ontem, durante a Culminância 
realizada pela Escola Estadual Professor Manassés 
Ephrain Pereira. A iniciativa foi criada com o objeti-
vo de mostrar os trabalhos realizados pelos estudantes 
durante o primeiro semestre de 2015, nas aulas das 
disciplinas eletivas.

“A Culminância é o fechamento das atividades 
pedagógicas. É uma forma dos alunos e dos professo-
res apresentarem os trabalhos desenvolvidos em aulas 
que os próprios estudantes optam por fazer. Os resul-
tados são surpreendentes”, diz a coordenadora-geral 
da instituição de ensino, Elizete Lourenço.

Professor de história, Luis Carlos Granzotto 
foi responsável pelo tema Desvendando os mistérios 
da África. Durante as atividades, os alunos conhece-
ram um pouco da história do país e confeccionaram 
bonecos, além de reproduzir as máscaras caracterís-
ticas da região. “Foram os próprios estudantes que 
disseram o que gostariam de aprender, dentro do 
tema apresentado. Eles quiseram 
saber um pouco sobre a histó-
ria das máscaras africanas, usa-
das para festejar o nascimento, a 
morte, entre outras festividades. 
Também pesquisaram sobre as 
bonecas negras. As aulas ocorre-
ram às quintas-feiras e o módulo 
contou com a participação de 32 
estudantes”, diz o docente.

Aluno da eletiva Clube de 
Fotografia, Rubens Adreatto Ri-
beiro, de 17 anos, cursa o 9º ano 
do ensino fundamental e se diz 
satisfeito com o resultado das ati-
vidades. “Deu trabalho, mas o re-
sultado é a recompensa”, afirma.

Mesma opinião da aluna do 

GAZETA DE PIRACICABA

8º ano Lais Camila Silva Lins, de 13 anos. “Traba-
lhamos fotografias antigas, máquinas de anos atrás, 
estudamos expressões, faces e paisagens. Depois, co-
locamos a teoria na prática”, revela.

Já Iasmin Fernanda da Silva Souza, de 13 anos, 
participou da eletiva Arte no Papel. “A atividade foi 
muito interessante, principalmente porque houve in-
teração entre os alunos de diferentes anos, já que as 
eletivas misturam todas as turmas. Quando um não 
sabia, o outro ajudava e vice-versa”.

No primeiro semestre deste ano, foram 11 dis-
ciplinas eletivas. A instituição de ensino conta com 
300 alunos do ensino fundamental ciclo II (do 6º ao 9º 
ano). “A atividade é uma forma que temos de mostrar 
o que cada aluno fez, já que eles puderam escolher de 
qual eletiva gostariam de participar”, explica o docen-
te de história Rodrigo Mendonça.

Ele foi responsável por ministrar as atividades 
do grupo Sociedade dos Poetas Vivos. “Nosso obje-
tivo foi trabalhar a vida contemplativa em detrimento 
à vida ativa. Mostramos que existem coisas além do 
mercado de trabalho, da vida agitada e do consumis-
mo”, explica o professor. “Durante as aulas, usamos 
poetas, músicos, escritores como Fernando Pessoa, 
Manuel Bandeira, Friedrich Nietzsche para mostrar a 
importância do dia a dia”, finaliza.
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CRUZEIRO DO SUL/SOROCABA

Esdras Felipe Pereira 
esdras.pereira @jcruzeiro.com.br
programa de eslágio 
As Olimpíadas de 2016 vão acontecer no Rio de 

Janeiro, mas tanto Sorocaba quanto Votorantim terão 
sua parcela de participação no evento esportivo. Isso 
porque um projeto denominado Festival das Escolas, 
promovido pela Coca-Cola, dará a oportunidade de 
estudantes dessas cidades carregarem a tocha olímpi-
ca, que vai passar por Sorocaba no próximo ano. On-
tem, aproximadamente 120 representantes de escolas 
estaduais e particulares dos municípios estiveram no 
auditório da Biblioteca Municipal Jorge Guilherme 
Senger para conhecer um pouco mais sobre a propos-
ta, por meio de um workshop realizado pela Sorocaba 
Refrescos. 

Ao todo, 79 unidades de ensino se inscreveram 
para concorrer às oito vagas no Festival das Escolas. 
As escolhidas, automaticamente, terão um aluno ga-
rantido para carregar a tão cobiçada tocha. Mas, para 
que o sonho se realize, os alunos do 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e dos 1º, 2º e 3º anos do Ensi-
no Médio dessas instituições precisarão percorrer um 
longo caminho, de muita concorrência. Após a inscri-
ção, uma equipe da empresa vai visitar cada escola. 

Estudantes da região poderão carregar a tocha olímpica
Depois disso, os alunos deverão enviar conteúdos - 
vídeos, imagens e textos - ao site oficial do projeto 
(http://bit.ly/lJq91Hx). Esses materiais precisam estar 
enquadrados no tema “Espalhe a felicidade através do 
movimento”. 

Ao menos 10 conteúdos precisam ser enviados 
ao site do projeto e, depois, um professor escolhido 
pela escola terá de escolher apenas cinco. Somente en-
tão uma comissão julgadora da Coca-Cola irá analisar 
se aquela unidade de ensino - pelos vídeos, imagens e 
textos - merecerá estar entre os selecionados ao Festi-
val das Escolas. 

Festival das Escolas 
Além de Sorocaba e Votorantim, o Festival das 

Escolas também acontece em cidades do Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto existe des-
de 2010. Em 2016, a tocha olímpica passará por 250 
cidades de todo o Brasil. 

A fim de aproximar os representantes das esco-
las - que estiveram no workshop - ao espírito olímpi-
co, quem marcou presença ontem foi o ex-boxeador 
sorocabano Lucas França, que participou dos Jogos 
Olímpicos de Barcelona, em 1992. Aos presentes, ele 
contou algumas experiências e histórias de sua carrei-
ra. (Supervisão: Adriano Catozzi)

DIÁRIO DO GRANDE ABC

JÚNIOR CARVALHO
Especial para o Diário
A ação social Diário do Grande ABC nos Bair-

ros levou lazer, Saúde e prestação de serviços à po-
pulação de Rio Grande da Serra. A EE Poetisa Cora 
Coralina, localizada na Estrada do Rio Pequeno, no 

Lazer, Saúde e prestação de serviços em Rio Grande
Parque América, recebeu o projeto, que ofereceu des-
de emissão de RG e carteiras de trabalho a entrega de 
currículo para concorrer a empregos. Ao todo, 1.830 
atendimentos foram realizados.

O pintor Edvânio Malta Nunes Silva, 26 anos, 
mora na região da Estrada do Rio Pequeno. Ele foi 
levar os filhos para tirar documentos e aproveitou 
para curtir o fim de semana com os pequenos. “É 
uma ação muito boa, os serviços aqui facilitam, pois 
eu teria de ir até São Bernardo, no Poupatempo, para 
solicitar o RG das crianças”, disse. A mulher de Nu-
nes, Maria Aparecida Oliveira da Silva, aproveitou 
a oportunidade para fazer limpeza de pele. “Acho 
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legal, pois a gente 
pode usufruir disso 
tudo de graça.”

O prazo para 
a emissão de docu-
mentos demora um 
pouco mais do que 
o normal (até 60 
dias), já que se tra-
ta de uma primeira 
solicitação. Uma 
ficha é preenchida 
com os dados do 
solicitante, as digi-
tais são coletadas 
e, depois, encami-
nhadas para a de-
legacia de polícia, 
que requere o documento junto à SSP (Secretaria de 
Segurança Pública). “Costuma demorar mais do que o 
normal, mas como a maioria dos documentos solici-
tados é para crianças, não há tanta necessidade para a 
retirada imeditada”, explicou a auxiliar de papilosco-
pia Elisete Santiago.

Os munícipes da região também puderam cortar 
os cabelos, aferir a pressão, fazer testes de glicose e 
avaliação odontológica, além de ter orientações so-
bre formulação de currículo e serem encaminhados a 
vagas disponibilizadas por agência de emprego. “Po-
demos orientar 
as pessoas em 
como elaborar 
um currículo me-
lhor e, algumas, 
ainda puderam 
participar da se-
leção das 17 va-
gas disponíveis”, 
ressaltou Jéssica 
Leite, do Recur-
sos Humanos da 
Agência Escola.

A auxiliar 
de limpeza Gi-
sele Geni de Oli-
veira, 38, desta-
cou a ausência de 
projetos no local 

onde mora e elogiou a ação realizada em seu bairro. 
“É bom para trazer as crianças para se divertirem, pois 
quase nunca tem algo para eles por aqui”, contou. A 
prestação de serviço era só uma das opções à popula-
ção. A escola também preencheu o pátio de brinque-
dos e jogos para a criançada se brincar. Pirulito, algo-
dão doce e balas para todos os lados.

Vice-diretor da escola, Adalberto Silva também 
ressaltou a carência de projetos sociais para a comuni-
dade daquela região. “É um povo bem simples e que 
necessita de ações como essa”, avaliou.
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Grupo leva basquete aos jovens
Técnico e jogadores da equipe Highlanders, que disputa a Liga Amadora do ABC, 

realizaram clínica da modalidade na quadra da escola
A equipe Hi-

ghlanders, que disputa 
a Laba (Liga Amadora 
de Basquete do ABC), 
levou atividades liga-
das à modalidade es-
portiva para as crian-
ças e adolescentes de 
Rio Grande da Serra, 
na EE Poetisa Cora 
Coralina. Além da di-
versão, o objetivo é 
"plantar sementes" 
para que, no futuro, 
novos atletas sejam 
formados.

"Além de fazer 
um trabalho social à 
comunidade, nosso esporte anda em baixa aqui no 
Brasil. Então, a gente precisa plantar essas sementes", 
ressaltou o técnico da equipe, Adriano Pedro, conhe-
cido por Bibs.

A Laba, parceira do Diário desde o início do 
ano, leva o esporte a diversas escolas por meio da 
ação social.

Na clínica realizada na quadra da escola, o gru-
po treinou de forma bem descontraída os jovens que 
demonstraram interesse em aprender a arremessar na 
cesta. Aos poucos, crianças e adolescentes se aglome-
raram em volta dos instrutores (jogadores e treinador) 
buscando aprender mais sobre o esporte.

“O futebol é muito visado. É uma modalidade que 
pode ser praticada com muita facilidade, na rua mesmo. 
Mas o basquete requer estrutura para uma boa cesta, uma 
bola de qualidade”, enfatizou o treinador Bibs.

Entre algumas quicadas da bola e erros de arre-
messo, aos poucos os adolescentes vão se interessan-
do pelo esporte. “Eu prefiro futebol, mas o basquete 
também é interessante”, admitiu o estudante Diego 
Silva, 18.

No fim da atividade, os Highlanders deixaram 
uma bola nova e autografada para uso da escola em 
atividades de recreação e de Educação Física. Além 
disso, realizaram dinâmica com o grupo e os três par-
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Incêndio destrói livros em escola
Tatiana Pires
tatiana.pires@diariodaregiao.com.br
Um incêndio destruiu três toneladas de livros de 

uma escola na área central de Santa Adélia, durante a 
manhã de ontem. O Corpo de Bombeiros de Catandu-
va foi acionado e teve trabalho para conter as chamas 
que atingiram um galpão nos fundos da Escola Esta-
dual Giuseppe Formigoni.

O trabalho para apagar o fogo teve início às 6 
horas e só foi concluí do às 9 horas. Ninguém se feriu. 
As aulas ocorreram normalmente.

Segundo informações dos bombeiros, foram ne-
cessários 3 mil litros de água para acabar com o incên-

DIÁRIO DO GRANDE ABC

dio, que atingiu cerca de 87 metros quadrados. Além 
de uma viatura dos bombeiros, um veículo da brigada 
municipal de Santa Adélia auxiliou no trabalho.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo se 
alastrou rapidamente, porque o material - papel - é al-
tamente combustível, considerado “classeA”, de uma 
série de classificação alfabética que vai até K.

No caso de incêndio no qual o papel é o pro-
duto atingido, conforme os bombeiros, é utilizada a 
técnica de resfriamento, que consiste em jogar água 
na superfície, retirando o calor do material e evitando 
a propagação. Não há informações sobre as causas do 
incêndio, dependendo de laudo técnico.

ticipantes que mais se destacaram foram presenteados 
com bolas de treino para que continuem a praticar o 
basquete.

O secretário de Esportes e Lazer de Rio Gran-
de da Serra, Valdir Marques, destacou a importância 
da clínica. “É uma modalidade que as pessoas gostam 
muito, principalmente os mais jovens. É um grande 
incentivo para a garotada a realização de uma ativida-
de como essa”, afirmou.

JOGO DAS ESTRELAS
A Laba promove, no dia 11, seu Jogo das Es-

trelas. Os destaques da competição vão participar de 
um dia atividades na EE Joana Motta, na Rua Espírito 
Santo, 1.330, em São Caetano.

Além de reunir os melhores atletas, escolhi-
dos pelos treinadores e representantes dos times, vão 
ocorrer os desafios de habilidade, três pontos e torneio 
de enterradas.

DIÁRIO DA REGIÃO/S.J. DO RIO PRETO

JORNAL DA CIDADE/BAURU

Mãe de menino que teria usado lança-perfume 
quer retirá-lo da escola

CINTHIA MILANEZ 
A mãe do menino de 12 anos que teria usado 

lança-perfume durante uma festa escolar, na tarde do 
último sábado (27), pretende transferi-lo para outra 
instituição de ensino. Conforme o JC noticiou nessa 
terça-feira (30), o adolescente foi atendido, de início, 
na UPA do Mary Dota, e, em seguida, encaminhado 
até o PAI, onde foi constatado que ele sofreu uma “in-
toxicação exógena”.

Na tarde dessa terça, a mãe do garoto, que teve a 
identidade preservada em respeito ao ECA, procurou 
o JC e disse que, ao contrário do que consta no regis-

tro da polícia, o adolescente não estava desacordado. 
Depois que saiu da Escola Estadual Henrique Rocha 
de Andrade, na região da Pousada da Esperança, ele 
gritava, chorava e passava uma sensação de pavor. 
“Deu a impressão de que ele estava tendo alucinações 
e eu o levei até a UPA. Ele não se lembra do que ocor-
reu”, narra a mãe.

Outro ponto que a mãe alega é que os próprios 
funcionários da escola teriam dito que o estudante usou 
lança-perfume. Ela relata que era por volta das 13h quan-
do o adolescente decidiu deixar de almoçar para ir, acom-
panhado de um amigo, até escola e participar da festa.

“Não sei dizer se, no trajeto, ele foi se sentindo 
mal, mas o amigo afirma que nada aconteceu, o que 
me leva a crer que algo ocorreu dentro da escola, mas 
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as pessoas que lá estavam disseram que ele já chegou 
passando mal. De fato, ele estava em jejum, mas não 
sei se alguém deu alguma coisa para ele”, acrescenta.

Outro lado
Diante disso, a mãe pretende transferi-lo da Es-

cola Estadual Henrique Rocha de Andrade uma insti-
tuição na região da Vila São Paulo. Questionada sobre 
a versão da mãe, Gina Sanchez, que é diretora regio-
nal de ensino, afirma que, na manhã dessa terça, a mãe 
foi até a escola e disse outra coisa. “Ela até assinou um 
termo no final da reunião e afirmou que, em nenhum 
momento, foi dito ‘lança-perfume’ dentro da escola”.

DIÁRIO DE ITAQUÁ

Gina diz também que a mãe não acompanhou 
o filho no percurso entre a casa e a escola. “Ela mes-
ma reconheceu que não estava com ele”, pontua. A 
diretora regional de ensino informa ainda que nem a 
unidade de saúde especificou o tipo de droga que o 
garoto teria usado, muito menos um funcionário da 
escola. “Seria uma afirmação muito leviana. Não des-
qualificando a mãe, mas acredito que houve choque de 
informações”, defende.

Além disso, Gina  Sanchez argumenta que a 
mãe não solicitou a documentação para a transferên-
cia do filho.

ARUJÁ  
Arujá competirá em sete modalidades no 59º 

Jogos Regionais, que acontece em Tau-
baté, de 1 a 11 de julho. A delegação 
da cidade, com 160 atletas, membros de 
comissões técnicas e pessoal apoio, em-
barcará para o Vale do Paraíba a partir 
da próxima quarta-feira. 

O município terá representantes 
nas competições de basquete, futsal, 
taekwondo e judô masculinos e femini-
nos, além de malha, bocha e xadrez. A 
delegação ficará alojada na Escola Es-
tadual Professor Gentil de Camargo, no 
bairro Parque Três Marias. 

“Os Jogos Regionais são a princi-
pal competição que muitos atletas nossos 
disputam no ano e é para isso que eles 

Arujá disputará Jogos Regionais em sete modalidades
30.06

treinam tanto. Temos condições de fazer uma boa cam-
panha”, afirma o secretário municipal de Esportes e La-

zer, Vicente Nasser do Prado, o Souzão. 
Os enxadristas arujaenses serão os 

primeiros a estrear, a partir das 15 horas 
da próxima quinta-feira (02/07), com 
adversário que será definido no congres-
so técnico que ocorrerá pela manhã. No 
mesmo dia, as meninas do futsal e do 
basquete entrarão em quadra, diante de 
Guaratinguetá e Campos do Jordão, res-
pectivamente, às três da tarde. 

Os atletas das três modalidades 
embarcam para Taubaté na quarta-feira 
(01/07). Depois será a vez do taekwon-
do, no dia 5, e do judô, no dia 8. Já as 
equipes de malha e bocha viajarão em 
dias alternados. 

*************************


