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Nova Campina reúne cerca 5200
participantes no Dia do Desafio

Com o objetivo de estimular
a população a ter hábitos saudáveis, com enfoque maior na prática de exercícios físicos, O Departamento de Esportes e Lazer
em parceria com o Departamento
de Saúde realizaram nesta quarta-feira, dia 30 de maio, uma programação repleta de atividades
para o Dia do Desafio.
O evento teve origem no Canadá, na década de 80, e é realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio. Neste ano, Nova Campina disputou o Dia do
Desafio com a cidade de São José das Missões, do Rio Grande do
Sul. Essa é a sétima participação
do município no evento.
Este ano aproximadamente
5200 pessoas participaram da
programação desenvolvida pela
organização do evento, onde teve
a participação de todas as escolas
municipais, departamentos, comércio e comunidade em geral.
Foram realizadas diversas atividades como: gincanas, alongamentos, aulas de aeróbica e axé,
caminhada, capoeira, ciclismo e
teste de glicemia e aferição de
pressão arterial.
O encerramento das atividades aconteceu na Praça Central no
final da tarde com aulas de aeróbica, apresentação de capoeira e
sorteio de brindes para os participantes.
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Torneio de Futebol marca a reinauguração do Campo Municipal
Foi realizado no dia 20, um
grande Torneio de Futebol, promovido pela Prefeitura através do
Departamento de Esporte e Lazer.
A movimentação esportiva
marcou a reinauguração do Campo Municipal que estava passando
por algumas melhorias. O torneio
contou com a participação de 10

equipes, sendo elas: Longa Vida
A, Zeppelin, Serraria São José,
Bar do Mosquito, Juventude, Itaoca, Longa Vida B, Trancho, HR
e Madri, foram cerca de 150 atletas envolvidos.
O Professor Jadir Teixeira,
disse que o campo passou por diversas melhorias. “Ganhou novo

alambrado, bancos para os reservas, além de reposição de algumas
partes do gramado e pintura”.
Concluiu.
A grande final do torneio ficou
por conta das equipes Zeppelin e
Longa Vida B, que no tempo normal encerram a competição, onde
a equipe Zeppelin levou a melhor

vencendo pelo placar de 1 x 0, deixando a equipe Longa Vida B como vice-campeã.
A premiação foi feita com troféus e medalhas para as duas equipes. O título de artilheiro ficou
com Emerson com 4 gols, o título
de melhor goleiro ficou com Gilberto.

Equipe de futsal conquista o 3° lugar na IV Copa Esperança
A partida foi contra a forte
equipe de Itapetininga, Clube Venâncio Ayres. O jogo foi dramático, uma vez que a equipe precisava vencer para conquistar este feito, então a estratégia foi atacar logo de início, para poder abrir o placar o mais rápido possível, e foi o
que aconteceu. Aos 11 minutos do
primeiro tempo, em bela jogada
com Henrique, o atleta Lucas
Araujo abre o placar, deixando todos mais tranquilos para a volta do
segundo tempo. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, Henrique
marca, ampliando o placar em beO dia 20 foi histórica para a 3° lugar na IV Copa Esperança de la jogada individual. Na sequência
equipe HR Futsal de Nova Cam- Futsal, em São Miguel Arcanjo, na ele mesmo, Henrique faz mais um,
pina, pois a equipe conquistou o categoria SUB 13.
e deixa 3 x 0 no placar. Com este
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gol, Henrique retoma a artilharia
da Copa.
Mas ainda teve mais emoção,
no finalzinho Marcos desconta para o Clube Venâncio Ayres. E também para encerrar a conta e dar números finais ao placar, Lucas balança as redes novamente. Final de
jogo, HR Futsal 4 x 1 Clube Venâncio Ayres.
A Prefeitura Municipal e o
Departamento Municipal de Esportes parabenizam aos meninos
por mais está conquista importante para o município. Parabéns aos
meninos pelo excelente resultado,
mas acima de tudo pela força de
vontade, determinação e fé. Vocês
são merecedores desta alegria.
Neizeli Vieira de OLIVEIRA
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Município assina convênio para instalação da Praça do Idoso
No Parque da Água Branca
em São Paulo no dia 23, o município de Nova Campina assinou
com o estado de São Paulo o convênio para a instalação da Praça
do Idoso.
Na ocasião estava presente a
Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, Lu Alckmin, que acompnahou a assinatura do convênio.
A implantação desta praça
vem de encontro com o objetivo
da atual Administração de sempre
resgatar a dignidade da melhor
idade do município, com isso está
praça será em breve mais uma opção de lazer para este público em

especial.
A Praça do Idoso foi criada
com o objetivo de permitir a realização de exercícios físicos para
melhoria do equilíbrio e da marcha, o fortalecimento da musculatura, a melhoria da amplitude articular e o aumento de flexibilidade
muscular. A praça é composta por
cinco estações, Entre os equipamentos estão: a estação de barras
paralelas; estação senta-levanta;
estação rampa-escada; estação ergonometria; estação placa giratória e a estação escada para dedos.
Os municípios serão responsáveis
pela manutenção e monitoramento do local.

Imagem Ilustrativa

Aulas de dança já tem cerca de 150 alunos
O crescimento do número de
alunos nas aulas de dança do Departamento de Cultura e Turismo
é a prova de que o projeto está fazendo sucesso e agradando a população.
Atualmente cerca de 150 alunos estão matriculados e freqüentando as aulas, crianças, adolescentes e jovens nas várias modalidades oferecidas como: balé, funk,
jazz, entre outras.
Para a Professora Anne Caroline, este crescimento deve-se ao

resultado positivo das aulas. “As
aulas estão fazendo muito sucesso, pois todos os alunos se dedicam muito e se esforçam ao máximo para fazer bonito, estou muito
contente”, finalizou Anne.
As aulas são ministradas diariamente no Departamento de Cultura e Turismo, em cima do Departamento de Educação. Os interessados em participar podem inscrever-se para as aulas que são gratuitas no Departamento de Cultura e Turismo.

Professores recebem capacitação do Projeto Elektro nas Escolas
No dia 25, cerca de 35 professores da Rede Municipal de Ensino de Nova Campina participaram
de uma reunião com o capacitador
do projeto “Elektro nas Escolas”,
Sérgio Luiz Guidotti, onde foram
capacitados para que se tornem
multiplicadores em sala de aula.
O principal objetivo do Projeto Elektro nas Escolas é treinar os
professores para ensinarem seus
alunos como usar racionalmente a
energia elétrica, combater o desperdício e conservar o meio ambiente.
Sérgio orientou os professores
no uso da energia elétrica domiciliar. São informações que dimi-

nuem o consumo de energia na utilização correta de aparelhos domésticos como ferro, geladeira,
máquina de lavar, chuveiro e outros.
Os professores também foram
orientados como agir no dia-a-dia
para evitar acidentes em casa; como entender as informações da
conta de luz; os cuidados que devem ser tomados com a rede elétrica; como economizar energia; e
outros temas.
Todos os assuntos abordados
serão aplicados em sala de aula para os alunos do 1° Ano a 8ª série
do ensino fundamental das escolas do município.

De 15 a 31 de maio de 2012
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RETROSPECTIVA

BAIRRO DO BARREIRO
Pavimentação com lajotas

Em 2011 foram realizadas diversas obras de pavimentação com lajotas no Bairro do Barreiro, sendo elas
na Rua Teófila Jovina de Almeida e
na Rua Salvador Antonio de Oliveira.
Os trabalhos realizados foram de
nivelamento do solo, construção de
guias e sarjetas e assentamento de lajotas.
Estas obras foram um investimento na saúde e no bem estar dos
moradores, pois o tráfego de veículos
gerava poeira, e, além disso, a rua ficará estruturada, dando mais comodidade à população que por ali trafega.

Algumas fotos das obras

Reforma do Posto de Saúde

Nova fachada do Posto de Saúde

Realizadas com o objetivo de
melhorar ainda mais o atendimento e
proporcionar mais conforto e comodidade aos pacientes que fazem uso
dos serviços oferecidos pelo Posto de
Saúde do bairro, foram realizadas diversas obras de reforma e melhorias
no ambiente.
As obras se concentraram na recuperação de pisos, paredes, pintura,
muros, grades, paisagismo, além das
instalações hidráulicas e elétricas da
unidade.
Trata-se de um dos mais importantes dispositivos voltados à saúde
pública no bairro, que atende diariamente a dezenas de moradores.
Com as melhorias, a população
agora tem acesso a mais comodidade
e qualidade no atendimento.

De 15 a 31 de maio de 2012
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Pavimentação na estrada de acesso a Silicate
Em outubro de 2010 foram iniciada as obras de pavimentação na estrada de ligação ao Conjunto Habitacional Gerson Pires de Camargo e as
empresas Silicate, Mineração Longa
Vida e Mineração Gobbo.
Tal obra depois que foi concluída diminuiu a poeira que antes prejudicava a saúde dos moradores que residem naquele local.

Internet gratuita no
município

Revitalização em
pontos de ônibus
O Departamento Municipal de
Obras, realizou e está realizando a revitalização dos pontos de ônibus do
municipio. A manutenção consiste
em limpeza, pintura, e depemdemdo
do caso a troca definitiva.
“Essas obras são importantes
para garantir ainda mais qualidade
ao serviço de transporte público prestado aos moradores”, afirmou o Diretor do departamento de Obras, Rivail.

A Administração Municipal de
Nova Campina colocou em prática
em 2011 um projeto que revolucionou e proporcionou o acesso a internet em todas as residências do município, trata-se do projeto de Internet gratuita. Quando se fala em Internet gratuita, logo pensamos única
e exclusivamente em oferecer à população carente acesso à tecnologia
e a inclusão digital.
O projeto que é realidade no
município a algum tempo é ambicioso, e tornar Nova Campina um mu-

nicípio Digital, isso significa uma
modernizar da Gestão Pública em
oferecer novos serviços e facilidades
para todos e principalmente levar
aos seus munícipes uma nova perspectiva de cidadania.
Além da distribuição da internet
gratuita, os benefícios do projeto
abrangem todas as áreas da administração pública como à educação,
passando pela saúde e estendendose à economia do município que podem ser significativamente transformadas com as iniciativas do projeto.
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Assistência Social entrega mais uma casa para família carente
A Prefeitura Municipal através do Departamento de Assistência Social realizou no dia 21, mais
um sonho de uma família; a casa
própria. Graças a uma administração séria e que trabalha em prol de
sua população a família da Dona
Nilza tem agora um novo lar para
morar.
Na ocasião a família foi beneficiada com uma casa de alvenaria
contendo sala, cozinha, quarto e
banheiro.
Dona Nilza se emocionou ao

Membros do Departamento
de Educação do Município
participaram do 5º Fórum
Nacional Extraordinário

Rosangela Duarte, Viviane Mosé e Simoney

A Diretora do Departamento
Municipal de Educação de Nova
Campina, Simoney Schimidt e a
Diretora de Divisão de Projetos e
Convênios, Rosangela Duarte participaram do 5º Fórum Nacional
Extraordinário, realizado no período de 15 a 18 de maio em São
Bernardo do Campo – SP.
O evento contou com a presença do Ministro da Educação,
Aloízio Mercadante, da doutora
em filosofia Viviane Mosé, entre
outros, e teve uma grande participação de Dirigentes Municipais de
Educação e Adjuntos, Técnicos
das Prefeituras e estudantes de Pedagogia e Ciências Sociais de to-

dos os estados Brasileiros.
Com o TEMA: 25 anos Construindo Redes, O Fórum trouxe diversos assuntos em pauta como a
Tramitação do Plano Nacional de
Educação na América Latina a as
políticas educacionais do Governo Federal.
Segundo Simoney o Fórum
disponibilizou um espaço para reflexão e reivindicação de mais benefícios e adesões de novos convênios.
Em foco obtivemos a educação em rede, uma ação que só é
possível se houver colaboração e
envolvimento de todos”. Finalizou
Simoney.

receber a chave de sua nova residência.
O principal objetivo da administração na medida do possível é
dar melhor qualidade de vida a população, e uma das maneiras para
resgatar a alto estima das famílias
é através da casa própria, atendendo em especial às pessoas em situação de risco.
Ao todo já foram entregues de
2009 até o presente momento cerca de 40 casas totalmente gratuita
as famílias carentes do município.

Famílias da zona rural
recebem casas do PNHR

No dia 30, o Coordenador de
Habitação da FAF – Federação
da Agricultura Familiar, Carlos
Eduardo Pimentel, e sua equipe
estiveram no Bairro do Braganceiro para a entrega 14 unidades
domiciliares do Programa PNHR
– Programa Nacional de Habitação Rural, que foram construídas
na zona rural.
A grande luta para se chegar
a esse resultado final foi de grandes parcerias. Os parceiros estavam ali representados pela COREPAF, Caixa Econômica Federal, FAF, Prefeitura Municipal e
pela comunidade interessada.
Na reunião com os moradores, Carlos Eduardo parabenizou
a Administração Municipal pela

atenção dada ao programa de
habitação de interesse social.
“De nada adianta o governo federal dispor dos programas, se
os municípios não abraçarem a
causa”.
Foram entregues 14 casas e
em breve será assinado um contrato com a Caixa de mais 40 casas do programa, onde serão
contempladas famílias do Bairro do Braganceiro, Bairro da
Palmeirinha, Bairro TaquariGuacu, Bairro dos Guilhermes
e Distrito de Itaoca.
Estiveram presentes também a Técnica Social da FAF
Grasiela Teixeira, a integrante
da FAF Célia Pimentel, e todas
as famílias contempladas.
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Diversos cursos estão sendo realizados pelo Departamento
de Agricultura

Curso de Processamento Artesanal de olerícolas (conservas)

Processamento Artesanal de pães

A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Agricultura e Abastecimento, em parceria
com o SENAR - Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural está realizando diversos cursos na área rural.
Já foram realizados cursos como: Fruticultura (implantação de
lavoura), pela engenheira agrônoma Renata Sampaio; Operação e
manutenção de motosserra, com o
instrutor Paulo Roberto; Curso de
Processamento artesanal de olerícolas (conservas), e o Curso de
Processamento artesanal de pães,
com a instrutora Nair Munhoz.
Segundo a Diretora do Departamento, Rosana Bertoni, os cur-

Fruticultura ( Implantação de lavoura)

sos são ministrados por instrutores
do SENAR e tem como missão,
desenvolver ações de Formação
Profissional e atividades de Promoção Social, voltadas para o Homem Rural, contribuindo com sua
profissionalização, integração na
sociedade, melhoria da qualidade
de vida e pleno exercício da cidadania.
Confira os próximos cursos:
* Dias 18, 19, 20 e 21 Junho
Curso de Implantação de jardim
* Dias 25 e 26 de Junho
Curso de Processamento artesanal de olerícolas (conservas).
Mis informações pelo fone:
(15) 3535 1241.

Operação e Manutenção de Motosserra

Produtores rurais visitaram a Agrovia em Itapeva
Os produtores rurais de Nova Campina
visitaram a 4ª edição da Feira de Negócios,
Tecnologia Agrícola e Pecuária (Agrovia),
que ocorreu no período de 16 a 19 de maio,
em Itapeva.
A visita aconteceu no dia 18, e o Departamento de Agricultura e Abastecimento em
parceria com o SEBRAE disponibilizou um
ônibus para levar os agricultores de Nova
Campina para a feira.
Segundo a Diretora do Departamento de
Agricultura e Abastecimento, Rosana Bertoni, a Agrovia representa uma oportunidade para que os produtores rurais da região conheçam os serviços, ações e projetos que existem
na área, e os agricultores do município puderam conhecer os projetos para o agronegócio
desenvolvido pelo Escritório Regional do SEBRAE-SP no Sudoeste Paulista.
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Alunos do Barreiro visitam o Jornal A Gazeta Noticias
Entusiasmados com a
visita, os alunos puderam
conhecer todo o processo
de elaboração de um jornal, tiraram dúvidas e ainda passaram por todos os
setores e etapas da Redação, Diagramação e Impressão. Ao todo, 15 alunos participaram da visita.
“Essa aula foi muito
interessante. A Patrícia e o
Afonso foram muito atenciosos com a gente. Muito
legal ver as divisões de trabalho para montar um jornal”, relatou entusiasmada, a aluna Lorena Camargo.
No dia 25, os alunos do 8º ano o Jornal “A Gazeta Notícias”, em
A visita teve como objetivo
da EMEF Francisco José Gomes Itapeva, onde foram recebidos pemostrar aos alunos este trabalho
de Camargo do Barreiro, visitaram la jornalista Patrícia Gam.

tão importante para a sociedade,
que é a Imprensa Escrita, com isso despertar também a curiosidade quanto ao universo que abrange todo esse processo: Tecnologia,
Máquinas, Profissões, Trabalho
em equipe, Internet e informação.
A visita concluiu o tema tratado
em sala de aula no 1° bimestre, a
Globalização.
A visita foi viabilizada pela
Prefeitura Municipal de Nova
Campina, por meio do Departamento Municipal de Educação.
A equipe da Unidade Escolar
agradecem ao Departamento Municipal de Educação, aos diretores
do Jornal, Viviane Campolim e Jeferson Modesto, a Jornalista Patrícia Gam e ao Afonso, que deram
uma verdadeira aula aos alunos.

Reunião esclarece dúvidas de moradores do Barreiro
Foi realizada no dia 30, com a
comunidade do Bairro do Barreiro uma reunião para prestar esclarecimentos sobre as obras de Ampliação da Escola. O encontro
ocorreu no pátio da escola e contou com a presença de cerca de 40

pais.
Na ocasião, foram esclarecidos aos questionamentos dos moradores sobre as obras de ampliação da escola, onde também foram
explicadas algumas questões do
término das obras de melhorias na

quadra poliesportiva. Foram tratados diversos temas, entre eles, posições de lousas e portas, as ações
de remoção de árvores, acessibilidade, entre outros assuntos. Estiveram presentes na reunião o Engenheiro Responsável pela obra,

Claudio Campolim, a Procuradora do município, Giovanna Vian,
a Diretora do Departamento de
Educação, Simoney Schimidt,
além da Diretora da Escola, Solange Nogueira, a Coordenadora Pedagógica, Synara e professores.

CRAS promove Campanha Anti Drogas para beneficiários
de Programas Sociais
Cerca de 300 alunos participaram na tarde do dia 30, de uma palestra sobre a prevenção às drogas,
ministrado pelo aluno Guilherme
Gama do curso Biologia e pela aluna Gabryella Mendes do curso de
Biomedicina, ambos do Projeto
Anjos da Guarda da UNESP de
Botucatu.
A campanha que foi promovida tem como objetivo prevenir o
uso e abuso do álcool e demais
drogas. O CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social executa serviços de proteção social
básica organiza e coordena ações
para prevenir o risco social, e este
evento atingiu o publico do programa Ação jovem e demais jovens do município.
Segundo os palestrantes, a

prevenção é muito importante, caso não a tenha, os adolescentes podem sofrer influências de maus
amigos ou traficantes que sempre
rodeiam as imediações das escolas.
A palestra que foi bastante dinâmica apresentou aos alunos
imagens e diversos objetos que retratam a realidade no mundo das
drogas.
Estiveram presentes a Agente
de Desenvolvimento Social da
DRADS de Itapeva Milena Rolin,
a Diretora do Departamento de Assistência Social Alaise, a Psicóloga Amanda Teixeira, a Assistente
Social, Lyz Helena, diretores, coordenadores, professores e demais
funcionários do Departamento de
Assistência Social e do CRAS.

