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Fundo Social de Solidariedade promoveu 
um chá em comemoração ao Dia das Mães

Mais de 500 mães participaram no dia 12, do chá realizado pelo Fundo Social de Solidariedade  em ho-
menagem ao Dia das Mães. Página 8

Notícias do 
Futsal 

Feminino

Pagina 2

Escolas 
municipais 

recebem novos 
computadores

O Departamento Municipal de 
Educação fez a aquisição de novos 
computadores que estão sendo des-
tinados para o setor administrativo 
das escolas municipais. Página 6

Imunização 
contra gripe 
vai até dia 25

Prefeitura irá regularizar 
imóveis através do 

“Programa Cidade Legal”
Em um evento realizado na Se-

cretaria de Estado da Habitação, em 
São Paulo no dia 9, com os respon-
sáveis do “Programa Cidade Legal”, 
o município deu mais um passo pa-
ra dar continuidade aos processos de 
regularização dos imóveis do Jardim 
Nova América, que não possuem es-
critura de propriedade, oportunidade 
em que serão atendidos com a ortó-
ga de título. Página 6

Alunos da 
EMEI Paulina 

de Morais 
assistem 

Palestra sobre 
Alimentação

A Nutricionista, Dra. América 
Mancebo, ministrou na EMEI Pau-
lina de Morais uma palestra sobre 
alimentação saudável. A palestra re-
forçou o projeto Cores e Sabores, de-
senvolvido na escola. Página 2

Começou no dia 05, a campanha 
de vacinação contra a gripe. Nesta 
primeira etapa serão vacinadas crian-
ças de 6 meses a menores de 2 anos, 
pessoas com 60 anos ou mais e ges-
tantes em qualquer fase gestacional.

A vacina está disponível em to-
das as unidades básicas de saúde do 
município. Página 3
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Notícias do Futsal Feminino
Copa TV TEM
Jogando pelas quartas de finais 

da Copa TV TEM de Futsal em Ca-
pão Bonito no dia 04, a equipe de fut-
sal feminino de Nova Campina dei-
xou a competição ao ser derrotada pe-
la equipe de Avaré pelo placar de 8 a 
2. 

Jogos da Juventude
Aconteceu no dia 06, no Ginásio 

Antonio de Queiroz, em Itapeva,  a fi-
nal do futsal feminino dos Jogos da 
Juventude, onde a equipe de Nova 
Campina foi a vice-campeã dos jo-
gos.

Segundo o Técnico Del, foi uma 
boa campanha tanto na Copa TV 

TEM como nos Jogos da Juventude. 
Agora a equipe está intensificando os 
treinamentos visando melhores resul-
tados nos Jogos Regionais que acon-
tecerão em Avaré no mês de julho.

O Departamento de Esportes pa-
rabeniza o técnico Del, as atletas e to-
da a comissão técnica pelos excelen-
tes resultados e agradece aos colabo-
radores: Plácido´s Transportes, Mi-
neração Longa Vida, Jornal A Gaze-
ta, Grupo Mariano Filho, Concresul, 
Fuca Faixas, Paulo Melo Mangueiras 
, Sr. Rodrigo Santos Terraplanagem e 
Bola Branca, parceiros que vem in-
centivando o esporte em Nova Cam-
pina.

Aula de matemática – Soroban
Soroban é o nome do ábaco ja-

ponês, instrumento de cálculo muito 
antigo e adaptado do suan-pan chinês 
que significa tábua de contar.

Construído pelos alunos da 5ª sé-
rie A da EMEF Dr. Humberto de Mo-
rais Vasconcelos, o Soroban tem co-
mo principal objetivo, melhorar a ca-

pacidade de raciocínio dos alunos, 
concentração e também entender um 
pouco mais a estrutura do nosso sis-
tema numérico indu-arábico, que usa 
a base dez para agrupar. 

Mas o objetivo principal deste 
trabalho foi fazer com que os alunos 
aprendam a calcular com os números 

decimais, disse a professora de mate-
mática, Cintia Maria Vital Modesto, 
que se surpreendeu com os resultados 
e com a criatividade de seus alunos e 
também com a colaboração dos pais.

Para a confecção do soroban fo-
ram utilizados materiais do cotidiano 
dos alunos como: Caixa de sapato, ca-

nudinhos de plástico, barbantes, pali-
tos de churrasco e até molduras de 
quadros.  

O resultado do sucesso você con-
fere nas fotos abaixo que mostra toda 
a criatividade dos alunos durante a 
construção do soroban e as atividades 
realizadas em sala de aula.
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Imunização contra gripe vai até dia 25
Começou no dia 05, a campa-

nha de vacinação contra a gripe. 
Nesta primeira etapa serão vacina-
das crianças de 6 meses a menores 
de 2 anos, pessoas com 60 anos ou 
mais e gestantes em qualquer fase 
gestacional.

A vacina está disponível em 
todas as unidades básicas de saúde 
do município. A recomendação da 
responsável técnica pela Vigilân-
cia Epidemiológica, Sra. Bete Ma-
nieri, é para que as pessoas procu-
rem as unidades munidas do car-
tão de vacina. 

As crianças que receberam a 
vacina em 2011 só irão tomar uma 
dose neste ano. As crianças que se-
rão imunizadas pela primeira vez, 
irão tomar duas doses com interva-
lo de 30 dias. A vacinação segue 

até o dia 25, durante todos os dias 
da semana. 

Segundo Bete, a Influenza é 
uma infecção viral aguda que afe-
ta o sistema respiratório. É de ele-
vada transmissibilidade e distri-
buição global, com tendência a se 
disseminar facilmente em epide-
mias sazonais. A transmissão ocor-
re por meio de secreções das vias 
respiratórias da pessoa contamina-
da ao falar, tossir, espirrar ou pelas 
mãos, que após contato com super-
fícies recém-contaminadas por se-
creções respiratórias podem levar 
o agente infeccioso direto à boca, 
aos olhos e ao nariz.

Os efeitos colaterais que po-
dem ocorrer são febre e dor no lo-
cal da aplicação e podem durar de 
dois a três dias. 

Alunos da EMEI Paulina de 
Morais assistem Palestra 

sobre Alimentação
A Nutricionista, Dra. América 

Mancebo, ministrou na EMEI Pauli-
na de Morais uma palestra sobre ali-
mentação saudável. A palestra refor-
çou o projeto Cores e Sabores, desen-
volvido na escola.

A palestra que foi ministrada nos 
dois períodos serviu para estimular o 
consumo de frutas, verduras e legu-
mes. Foram oferecidas as crianças 
suco de laranja com couve, espetinho 
de frutas com maçã, pêra, goiaba, 
uva, melancia, mamão, melão e ba-
nana.

O projeto Cores e Sabores envol-
ve cerca de 170 crianças da escola e 
tem por objetivo proporcionar a elas 
a experiências de novos hábitos ali-

mentares. “Queremos através dos es-
tímulos dos sentidos humanos insti-
gar a nossas crianças a mudança de 
hábitos e a postura de uma vida mais 
saudável através da livre escolha de-
las mesmas”. Enfatizou América.

O projeto se estenderá durante o 
ano todo e terá uma culminância no 
dia 14 de novembro com uma expo-
sição de fotos, entrega de um livro de 
receitas elaborado com as receitas co-
nhecidas e preparadas pelas turmas.

O Projeto tem como responsá-
veis a diretora Eliene Alcântara, a co-
ordenadora Juliana Koopman e as 
professoras Adevane, Daniela, Da-
niele Monteiro, Jucemara, Ludmila, 
Marcela, Rosana e Rosangela.

Reunião de pais e mestres 
marca o fim do 1° Bimestre na 
EMEF João Antonio da Silva

Aconteceu no dia 09, na EMEF 
João Antonio da Silva, uma reunião 
de pais e mestres, que teve como ob-
jetivo informar o rendimento escolar 
dos alunos no 1º bimestre.

A diretora Valquiria Tereza jun-
tamente com a coordenadora Eva na 
oportunidade, agradeceram os mem-
bros da APM do exercício de 2011 e 
apresentaram os novos representan-
tes para o exercício do ano letivo de 
2012, que farão parte de Conselho de 
Escola.

Os gestores da Unidade Escolar 
esclareceram aos presentes a impor-
tância do envolvimento dos pais em 
participar da APM - Associação de 
Pais e Mestres, e do Conselho de Es-

cola. Enfatizaram também a impor-
tância dos pais no processo ensino-
aprendizagem dos filhos.

Em seguida, em um segundo mo-
mento os pais participaram juntamen-
te com os professores para saber o 
rendimento do 1º Bimestre, de seus 
filhos.

“Tudo o que a gente puder fazer 
no sentido de convocar os que vivem 
em torno da escola, no sentido de par-
ticiparem, de tomarem um pouco o 
destino da escola na mão. Tudo o que 
a gente puder fazer nesse sentido é 
pouco ainda, considerando o traba-
lho imenso que se põe diante de nós, 
que é o de assumir esse país demo-
craticamente”. Paulo Freire.
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Conclusão da EMEF “Pedro Rodrigues Pereira”, no Braganceiro

Uma grande obra que 
foi concluída no Bairro do 
Braganceiro foi a finalização 
e entrega da “EMEF Pedro 
Rodrigues Pereira”. 

A obra da escola que foi 

Reformada da Padaria 
Municipal

Obra realizada em setembro de 
2009. Com a reforma a padaria ficou 
um ambiente mais agradável e com a 
devida qualidade que o local de tra-
balho requer. A Padaria Municipal fi-
cou bem mais bonita e confortável. O 
prédio recebeu nova pintura, reforma 
de equipamentos e novas adequações. 
Os padeiros têm um ambiente de tra-
balho ainda melhor, o que garante 
mais qualidade na produção dos pães. 
Além do prédio, os equipamentos 
também receberam pintura completa 
e manutenção. A Padaria Municipal 
tem uma produção de 4.000 pães/dia, 
estes que são destinados para as esco-
las municipais e atende a demanda 
dos trabalhos da prefeitura.

Pavimentação com lajotas em frente à EMEF Ary Antunes de Moura
 

O Departamento de Obras também 
realizou obras de pavimentação com 
lajotas no estacionamento em frente 
a EMEF Ary Antunes de Moura. Es-
ta obra, foi uma seqüência das obras 
de lajotamento realizadas no munici-
pio. As lajotas em frente a escola 
compreenderam cerca de 1.000m2 de 
construção. Também foram coloca-
dos novos bancos, vegetação e ilumi-
nação.

RETROSPECTIVA

iniciada em 2008 pela ex-
prefeita do município, foi 
concluída e inaugurada no 
dia 6 de junho de 2009. A 
escola atualmente atende  
cerca de 150 alunos no 
período da manhã e a 
tarde.

Melhorias na Lagoa de 
Capitação de águas pluviais

A Lagoa Municipal recebeu di-
versas melhorias, como: Construção 
da ciclovia, duas praças, parquinho e 
a iluminação.

O espaço é uma obra importante 
para a cidade que conta com uma óti-
ma opção de lazer. Atualmente neste 
espaço dezenas de pessoas caminham 
e fazem atividade física.
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Construção de calçadas no centro
Obras de construção de calçadas 

em toda área do perímetro do centro 
também foram realizadas. Tal traba-
lho foi executado em virtude da ne-
cessidade de trazer melhorias no que 
diz respeito às calçadas da cidade. As 
obras foram realizadas com base na 
Lei Municipal N° 583 de 28 de janei-
ro de 2009.

Aquisição de um desfibrilador

O aparelho que é utilizado na 
área da cardiologia, tem como obje-
tivo restabelecer o ritmo cardíaco nos 
casos de emergência durante uma pa-
rada cardiorrespiratória. O equipa-
mento que foi adquirido em maio de 
2009 é automático, ensina os passos 
de sua utilização com comando de 
voz em português, facilitando seu 
uso.

Para saber mais: O batimento 

cardíaco é controlado através de des-
cargas elétricas que o coração produz. 
No caso normal, manda descargas pa-
ra um funcionamento entre 50 a 100 
batimentos por minutos, regularmen-
te. Este aparelho é útil tanto para re-
verter o ritmo do coração em ritmos 
irregulares, com descargas elétricas, 
quanto numa parada cardíaca, após 
uma massagem, se o coração voltar 
em ritmo irregular. 

Novos veículos para 
Educação e Saúde

Para melhorar ain-
da mais o serviço pres-
tado a população  na 
área de transporte, fo-
ram adquiridos em 
março de 2009, três no-
vos veículos para aten-
der a demanda dos De-
partamentos Munici-
pais de Educação e 
Saúde.

Foram duas Kom-
bis para o Departamen-
to de Educação, que es-
tá sendo utilizada no 
transporte de alunos e 
um Gol para a o Depar-
tamento de Saúde.
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Escolas municipais recebem novos computadores

O Departamento Municipal de 
Educação fez a aquisição de novos 
computadores que estão sendo desti-
nados para o setor administrativo das 
escolas municipais. 

Todas as secretarias das 10 uni-
dades escolares estão recebendo um 
novo computador, que dará maior 
agilidade aos serviços como disse a 
diretora da EMEF Francisco José Go-
mes de Camargo, no Barreiro, Solan-
ge Nogueira. 

Os computadores são equipados 
com Processador core i5, memória de 
4 gigabytes, HD de 500 Gigabytes, 
gravador de CD e DVD, monitor 
LCD de 18,5 polegadas com regula-
gem de altura. Segundo a Diretora do 
Departamento Municipal de Educa-
ção, Simoney, em breve será feita a 
aquisição de novos notebooks, que 
serão destinados aos diretores das 
Unidades Escolares.

Prefeitura irá regularizar imóveis através do “Programa 
Cidade Legal”

Em um evento realizado na Se-
cretaria de Estado da Habitação, em 
São Paulo no dia 9, com os responsá-
veis do “Programa Cidade Legal”, o 
município deu mais um passo para dar 
continuidade aos processos de regu-
larização dos imóveis do Jardim No-
va América, que não possuem escri-
tura de propriedade, oportunidade em 
que serão atendidos com a ortóga de 

título. 
O Jardim Nova América que se-

rá atendido nessa primeira etapa pos-
sue três ruas, onde existem cerca de 
150 imóveis que não possuem escri-
tura.

Todos esses imóveis já possuem 
os benefícios da infra estrutura urba-
na necessárioos como: como água en-
canada, energia elétrica, rede coleto-

Reservistas prestam juramento à 
Bandeira e recebem CDI

A JSM - Junta do Serviço Mi-
litar de Nova Campina realizou no 
dia 8, o Juramento à Bandeira e a 
entrega do CDI - Certificado de Dis-
pensa de Incorporação aos jovens 
que completam 18 anos.

Um grupo de 7 jovens foram in-
cluídos como Reservista na soleni-
dade realizada na Junta Militar. A 

ra de esgoto, asfalto e coleta de lixo 
urbano diariamente.

O Município de Nova Campina 
assinou esse convênio em 2009, e 
desde então tem promovendo a regu-
larização destes imóveis. 

Essa é mais uma prestação de 
serviços a comunidade, sendo que as 
famílias poderão em breve ter em de-
finitivo a escritura de seus imóveis.

Sra. Eliana, secretária da Junta pa-
rabenizou os presentes, ressaltan-
do que os jovens estão prontos pa-
ra defender a pátria.

O Certificado de Reservista é 
obrigatório e exigido em concur-
sos públicos, em currículo e até pa-
ra solicitar passaportes e fazer ma-
trícula em uma faculdade.

Educação de Nova Campina participa 
da Rede de Ancoragem Trilhas

Nos dias 07, 08 e 09 de maio as 
Coordenadoras de Orientação Educa-
cional de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, Goreth e Joelma esti-
veram em São Paulo em busca de no-
vos olhares em relação à oralidade, 
leitura e escrita com foco especial aos 
alunos de 1º ano. A formação foi ofe-
recida pelo Instituto Natura através 
da Rede de Ancoragem TRILHAS – 
uma iniciativa conjunta entre o Mi-

nistério da Educação (MEC), o pró-
prio Instituto Natura e a Comunidade 
Educativa CEDAC.

A combinação entre práticas que 
promovem o uso da língua e práticas 
que estimulam a reflexão sobre o pro-
cesso de aprendizagem faz com que 
o TRILHAS seja um material diferen-
ciado. Isso porque oferece à criança 
a possibilidade de pensar no seu pró-
prio processo de aprendizagem, favo-
recendo o gerenciamento de seus pro-
cessos cognitivos e o desenvolvimen-
to da capacidade de ler, entender, in-
terpretar e pensar a partir do que se 
lê. Segundo as coordenadores o Pro-
jeto TRILHAS poderá integrar-se e 
contribuir para a melhora do ensino e 
da aprendizagem das crianças de nos-
so município.
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1ª Cavalgada da Amizade foi um sucesso
Organizada pelo Departamento 

de Cultura e Turismo, foi realizada 
nos dias 5 e 6, a 1ª Cavalgada da Ami-
zade. 

A cavalgada teve início na ma-
nhã do dia 5, próximo ao CDHU, se-
guindo para a Fazenda Velha com pa-
rada para o almoço; depois de descan-
sados, os cavaleiros seguiram até o 
bairro da Varginha, onde aconteceu o 

jantar e o baile com a Banda GS Bra-
sil. 

Na manhã do dia 6, após o café, 
os participantes seguiram para o bair-
ro do Braganceiro onde aconteceu o 
almoço; já finalizando o evento todos 
retornaram para Nova Campina. O 
percurso da cavalgada teve aproxi-
madamente 45 km.

A comissão organizadora, junta-

mente com a Diretora do Departa-
mento de Cultura e Turismo, Sra. Sil-
mara Elena, fizeram um belo traba-
lho, fazendo assim, com que os visi-
tantes voltem em uma próxima opor-
tunidade.

 Segundo Silmara, o evento só 
foi um sucesso graças a muito traba-
lho e dedicação de toda a comissão. 
“Trabalhamos muito para oferecer o 

que há de melhor a todos. Quero 
agradecer a todas as comitivas de 
Nova Campina e região, o apoio da 
Prefeitura Municipal e os parceiros 
que confiaram no nosso trabalho, 
pois sem vocês essa festa não seria 
tão maravilhosa.” afirma. 

Participaram do evento cerca de 
200 cavaleiros, que vieram de diver-
sas localidades.
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Fundo Social de Solidariedade promoveu um chá em 
comemoração ao Dia das Mães

Mais de 500 mães participaram 
no sábado, dia 12, do chá realizado 
pelo Fundo Social de Solidariedade , 
em homenagem ao Dia das Mães.

Para dar inicio as homenagens o 
Pastor Douglas juntamente com sua 
esposa Tábata fizeram uma oração em 
agradecimento pela vida de cada mãe 
presente, após as mães prestigiaram 

diversas apresentações de dança, e 
duas canções entoadas pelo coral do 
Departamento de Cultura.

Dando sequência as comemora-
ções foi feito um belo desfile, onde 
foi escolhida a mãe com o titulo de 
melhor idade, que ficou com a Dona 
Ana de 69 anos; o titulo de mãe mais 
nova, que ficou com a jovem Eva de 

18 anos e o titulo de mãe simpatia, 
que ficou com a mamãe Keila de 20 
anos.

As guloseimas da festa ficaram 
por conta da organização, que ofere-
ceram deliciosos bolos, sanduíches e 
um delicioso chá para as mães pre-
sentes, que participaram também de 
sorteios de brindes. “Esta festa foi 

produzida com todo o carinho e é di-
recionada as mamães aqui presentes, 
que usam a sabedoria para educar 
seus filhos. É uma enorme satisfação 
para mim, que também sou mãe”, 
destacou a Primeira Dama e Presiden-
te do Fundo Social Jucemara.

Confira algumas fotos do even-
to:


