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Das mais importantes a vi-
sita do deputado Zéca Dirceu
na última semana em Boa Es-
perança quando foi recebido
pelo prefeito Zé do Caixão, o
vice Sidnei Camilo, vereado-
res e demais lideranças. Na
oportunidade o parlamentar
anunciou a liberação de duas
emendas, cada uma no valor
de R$ 100 mil, totalizando R$
200 mil.

Para comemorar o 113º ani-
versário do Rotary Internacio-
nal que transcorre no próximo
dia 23, o Rotary de Boa Espe-
rança programou para ama-
nhã, dia 11, o “Rotary Day” que
vai envolver durante todo o dia
uma intensa agenda de ativi-

Rotary Day vai movimentar
Parque Ecológico amanhã

dades. Toda a programação
está sendo coordenada pela
equipe do Rotary através dos
rotarianos e será desenvolvida
no Parque Ecológico nos dois
períodos – manhã e a tarde –
com apoio dos diversos seto-
res da administração.

No período  da
manhã, com início
às 9:30 horas, a pro-
gramação vai envol-
ver: teste de glice-
mia, aferição de
pressão arterial,
odontologia, corte
de cabelo, demons-
tração de animais
peçonhentos, tor-
neio de vôlei de

areia masculino e feminino (ins-
crição no local a partir das 8:00
horas. Será de manhã e a tar-
de a partir das 13:30 horas.

ATIVIDADES À TARDE.
Com início às 13:30 horas a
programação prevê pescaria
no lago, tarde de beleza, so-
brancelhas, depilação de buço,
barbeiro, massagens, higieni-
zação facial e maquiagem.

Durante a realização do
evento haverá sorteio de brin-
des aos participantes.

O Rotary está convidando
toda a população de Boa Es-
perança para participar do Ro-
tary Day durante todo o dia de
amanhã, 11, no Parque Ecoló-
gico.O Parque Ecológico estará movimentado amanhã

Deputado Zéca Dirceu viabilizou
liberação de emendas de R$ 200 mil

O deputado Zeca Dirceu entregando as emendas ao
prefeito Zé do Caixão, o vice Sidnei,  vereador,  o

presidente da Câmara, Enildo e a secretária Carla Santos

SAÚDE. Uma das emen-
das, conforme o prefeito Zé
do Caixão, será destinada à
Secretaria de Saúde para
custeio de insumos e materi-
ais utilizados por aquela Se-
cretaria, que conforme o pre-
feito, será de grande valia e
vai melhorar o atendimento
da população que busca as-
sistência no setor de saúde
pública do município. São re-
cursos oriundos do Ministério
da Saúde.

AGRICULTURA. O depu-
tado Zéca Dirceu entregou ao
prefeito Zé do Caixão emen-
da no valor de R$ 100 mil
oriunda do Ministério da Agri-
cultura e que será destinada
aos pequenos agricultores
que desenvolvem agricultura
familiar.

INVESTIMENTOS
IMPORTANTES

De acordo com o prefeito
Zé do Caixão, “os recursos
vão nos ajudar ainda mais,

tanto para a saúde como para
agricultura. “Agradecemos em
nome da população o repas-
se total de R$ 200 mil” – afir-
mou, citando que a presença
de Zéca Dirceu “em nossa ci-
dade será sempre bem-vindo,
e seu apoio é muito importan-
te para a melhoria e qualida-
de d vida à população” – fri-
sou o prefeito Zé do Caixão,
destacando a importante par-
ceria do deputado Zéca Dirceu
em favor de Boa Esperança.

Lideranças de Boa Esperança com o deputado Zéca Dirceu

Semana Pedagógica foi realizada

Na última segunda-feira, 5, a
Secretaria Municipal de Educa-
ção deu inicio a Semana Peda-
gógica, na Casa da Cultura reu-

O vice-prefeito Sidney Camilo participou
da abertura  da Semana Pedagógica

nindo professo-
res, pedagogos,
equipe adminis-
trativa, meren-
deiras, zelado-
ras, bibliotecári-
as e motoristas
das escolas mu-
nicipais e dos
centros de edu-
cação infantil.

O vice-prefei-
to Sidnei Camilo
e a Secretária da
Educação, San-
dra Mendes Bu-
rach, abriram a
Semana Peda-

gógica que contou com a presen-
ça  da psicóloga de Ubiratã, Val-
direne Razera, que realizou tra-

balhos diferenciado para os par-
ticipantes.

Os professores utilizaram es-
tratégias de aprendizagem dife-
renciadas e inovadoras que têm
o intuito de levar o participante a
refletir, sair de sua zona de con-
forto, perceber os conhecimen-
tos de modo diferenciado e sis-
têmico e rever seus comporta-
mentos e referências. As forma-
ções são personalizadas confor-
me as necessidades da escola
municipal, centro municipal de
educação infantil e de seus alu-
nos.

De acordo com a secretária
Sandra, “os trabalhos são con-
duzidos por mestres em educa-
ção, pedagogos, psicólogos,
administradores, todos que a
partir do momento se envolve em
educação-aluno, pois é impor-
tantíssimo, ainda, que todo o
material da Semana Pedagógi-
ca deve ser discutido coletiva-
mente, relacionando as ques-
tões apresentadas ao contexto
da Escola Municipal e Centro
Municipal de Educação Infantil”
comenta.

A Semana Pedagógica con-
tou com a presença da Psicólo-
ga de Ubiratã, Valdirene Raze-
ra, que trouxe trabalhos diferen-
ciados para os participantes.

A secretária de Educação, Sandra Burach
com a psicóloga e palestrante, Valdirene Razera

Professores municipais, diretores e coordenadores dos Cmeis

Departamento Municipal
de Saúde de Boa Esperança


