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Escola é premiada em festival de cinema na 
cidade de São Paulo

política

legislativo no bairro

Na noite da terça-feira, 19 de 
fevereiro, no Shopping Anália 
Franco, Aricanduva, ocorreu 
a premiação do Festival Pana-
sonic KWN 2012/2013, para a 
seleção dos filmes brasileiros 
que representarão o país na final 
entre as Américas.
De um total de dez escolas par-
ticipantes, a Escola Estadual 
Josephina Galvão de França An-
dreucci, do Bairro Oratório, re-
cebeu das mãos de Renata Assis, 
representante da Panasonic do 
Brasil, o troféu de Menção Hon-
rosa pela produção da curta me-
tragem “Quase Hans Staden”.
O filme foi criado, interpretado 
e produzido pelos alunos Ana 
Flávia, Andressa, Emelly, Ka-
ren, Leandro, Luiz Pedro, Mai-
con, Natan, Vinícius e Willian, 
do 1º e 3º Ensino Médio, duran-
te o ano de 2012, com enredo 
abordando o tema ecologia.
A premiação ocorreu em clima 
de festa, com direito a fotos, 
troca de experiência e reco-
nhecimento do belo trabalho 
apresentado, por meio dos cum-
primentos recebidos dos juízes 

do festival e também das feli-
citações dos representantes das 
demais escolas.
A produção dos alunos pode ser 
apreciada no site do Youtube, 

buscando-se pelo seu título.
Os alunos agradecem à direção, 
coordenação e professores da 
escola, pelo apoio e incentivo ao 
desenvolvimento do trabalho.

cultura

Uma festa de “Fitas e Flores”
Marisa souza pinto Fontana
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Na quinta-feira, 28 de fevereiro, o 
presidente da Câmara João Pinho-
ni (DEM), a vereadora professora 
Bernadete (PV), e os vereadores 
Dito Sartu (PP) e Thiago Balderi 
(PSDB), participaram da reunião da 
Associação de Moradores no Bair-
ro Cardosos, no pesqueiro Talismã, 
onde foram feitas algumas reivindi-
cações, com pedidos de ações por 
parte do Executivo e Legislativo, de 
melhorias para o bairro. 
Na pauta de discussões, o diretor 
do Departamento de Meio Am-
biente, João Preto, explicou os 
motivos das retiradas das lixeiras 
em alguns bairros da zona rural, 
dizendo que este sistema não so-
lucionava os problemas para a 
coleta de lixo seletiva nos bair-
ros. Informou, também, que uma 
campanha de conscientização, 

Moradores do Bairro Cardosos reivindicam 
ações de melhorias
Maicon liparini 
Imprensa/Câmara

com distribuição de panfletos 
educativos nas escolas e igrejas, 
e locais específicos para coleta 
de lixo reciclável, serão feitas 
em breve, a fim de amenizar os 
efeitos da coleta desordenada de 
lixo, que vem afetando a cidade. 
Ewerton Henrique, da Associa-
ção de Moradores, entregou um 
documento aos vereadores, com 
assinatura de moradores, visando 

melhorias e asfaltamento da es-
trada do bairro, já que a mesma 
se encontra em péssimas condi-
ções de tráfego, solicitando, in-
clusive, a verificação de que, se 
seria verdadeira a “lenda” daque-
la estrada já estar asfaltada, para 
o Governo de Estado. 
O presidente João Pinhoni disse 
que enviaria ao deputado estadual 
Edmir Chedid (DEM) um requeri-
mento que, posteriormente, poderia 
ser assinado pelos outros vereado-
res presentes à reunião, solicitando 
que o mesmo cheque a informação 
se para o governo paulista aquela 
estrada estaria asfaltada ou não. E 
que, em caso de resposta negativa, 
o deputado, que é presidente da Co-
missão de Transporte da ALESP, 
solicitasse ao Governo do Estado o 
asfaltamento dessa estrada. 

Sábado (02), pela manhã, nas 
dependências da Câmara Muni-
cipal de Socorro, estiveram reu-
nidos petebistas das cidades da 
região e convidados no Encon-
tro Regional “PTB Mais Forte”, 
buscando uma interação entre 
seus adeptos e apresentando as 
últimas novidades do partido, 
tido por seus pares como uma 
sigla em constante crescimento.
O encontro teve início às 10 horas, 
com inscrições, café da manhã, se-
guido pela apresentação histórica 
do partido, discursos e entrega de 
certificados de “Mérito Petebista!”
Waldomiro Ramos, coordena-
dor regional do partido, abriu a 
reunião, compondo a mesa prin-
cipal com o prefeito socorrense 
André Bozola, deputado federal 
Nelson Marquezelli, deputado 
estadual e presidente estadual 
do partido, Campos Machado,  
ex-prefeito de São Caetano do 
Sul e atual secretário estadual 
de Esportes, Lazer e Juventude, 
José Aurichio Junior, o diretor 
do CDHU Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo, 
Guaracy Fontes Monteiro Filho, 
dr. Elias Baracat Chaib, promo-
tor de Justiça de Socorro, Sil-
vana Sichieri de Godoy, esposa 
do ex-prefeito de Lindóia, Élcio 
Fiori de Godoy.
Waldomiro Ramos relacionou e 
agradeceu a presença de repre-
sentantes de alguns partidos pre-
sentes ao evento, nas pessoas de 
Mario Xavier de Moura (PSB), 
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Marcos Massei (PT), Edelson 
Cabral Teves (PR), vice-prefeito 
de Socorro, Franks Prado (PTC), 
dos vereadores de Socorro, Luiz 
Benedito Alves de Oliveira 
(Dito Sartu), José Carlos Tonelli 
(Massagista), Lauro Aparecido 
de Toledo (Poca), de outros re-
presentantes das lideranças do 
partido de várias cidades, dire-
tores, assessores da Prefeitura e 
os profissionais da TV 14 e Rá-
dio 14 (Web).
Marquezelli falou do primor e 
lisura dos petebistas que, eleitos 
pelo povo, dignificam o voto e 
o justificam com abnegação, tra-
balho e realizações, e isso pode 
ser comprovado em todas as 
cidades brasileiras em que um 
petebista está no comando como 
prefeito, vice ou como vereado-
res. “Cada vez mais me orgulho 
em estar no PTB”, ressaltou.
O prefeito André Bozola enalte-
ceu a interação do PTB, salien-

tando que aos poucos o partido 
vai se constituindo numa gran-
de família, disposta a realmente 
mudar o rumo das cidades, re-
giões, estados e do próprio País. 
“Assim como superamos as difi-
culdades de campanha, estamos 
superando as dificuldades admi-
nistrativas encontradas no Exe-
cutivo de Socorro”, finalizou.
O deputado Campos Machado 
exaltou a todos sobre a nova 
campanha para ampliar os fi-
liados, fato que estará se de-
senvolvendo em todo o Brasil, 
pelos petebistas. “Vamos mais 
uma vez ampliar a nossa famí-
lia, ela nos proporcionará mais 
força nessa luta por novos tem-
pos, para um PTB mais forte”, 
destacou. Em sua 6º legislatura, 
Campos Machado foi o depu-
tado estadual mais bem votado 
do PTB, em todo o Brasil, onde 
214.519 eleitores o sufragaram 
para mais um mandato.
 

No domingo, 3 de março, a pro-
fessora Leonor Arioli Bertolete 
foi surpreendida pela Congada 
de São Benedito e do Divino 
Espírito Santo, que veio cantar 
em frente à sua casa, na Praça 
da Matriz. Além dos cantos tra-
dicionais da congada, os congos 
também cantaram “Parabéns 
a você”, para ela, e a senhora 
Neuza, rainha da congada, en-
tregou-lhe um presente pelo seu 
aniversário. 
Emocionada, a professora, que 
foi responsável pelo importante 
projeto “Congada nas Escolas”, 
realizado no ano passado com a 
criação de várias congadas in-
fantis, foi pega de surpresa pela 
linda homenagem!
Logo após a apresentação da 
Congada, a alegria contagian-
te que dominava a festa ganhou 
uma dimensão ainda maior, 
quando Marinilda Bertolete Bou-
lay anunciou que o seu projeto 
“Fitas e Flores” foi selecionado 
pelo concurso de promoção da 
continuidade das culturas de raiz, 
que envolveu candidatos de todo 
o estado de São Paulo. Assim, 
o projeto será realizado com o 
apoio do Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Secreta-
ria de Estado da Cultura e do Pro-
grama de Ação Cultural - 2012.
Um dos principais  objetivos do 
projeto “Fitas e Flores” é promo-
ver a continuidade da Congada 
de São Benedito e do Divino Es-
pírito Santo, e perenizar esse pa-
trimônio imaterial da cidade de 
Socorro, por meio de apresenta-
ções públicas da congada, mas 

também levando os seus congos 
às escolas, para a realização de 
oficinas dirigidas ao público es-
tudantil da rede municipal e es-
tadual de ensino, privilegiando 
as escolas que já participaram 
do projeto “Congada nas Esco-
las”, para que haja continuidade 
nas ações por meio dele já ini-
ciadas, com as crianças.
O projeto prevê, ainda, a publi-
cação de um livro que resgatará 
o depoimento não só dos congos 
da “Congada de São Benedito e 
do Divino Espírito Santo”, mas 
também de outros ainda vivos, 
pertencentes às diversas con-
gadas que existiram na cidade, 
anteriormente. Neste livro serão 
encartados um CD com o regis-
tro musical da congada e um 
DVD contendo um curta-metra-
gem documental, registrando o 
projeto como um todo.
A congada é uma  importante 
manifestação tradicional da cul-
tura do interior do estado de São 
Paulo. Poucas cidades do estado 

ainda possuem uma congada ati-
va e, sobretudo, nos moldes da 
nossa congada, a qual ainda bate 
a “embaixada”: luta dramatiza-
da quando os congos batem suas 
espadas umas contra as outras, 
simbolizando o confronto entre 
o bem e o mal, entre os mouros 
e os cristãos. Este projeto vai 
fomentá-la, homenageando os 
seus integrantes. Ao transmitir 
o seu conhecimento ancestral 
para as novas gerações, o proje-
to busca, ainda, a valorização da 
cultura caipira. 
A próxima apresentação da nos-
sa congada será no domingo, dia 
17 de março. O cortejo sairá às 
15h do Centro Turístico e Cultu-
ral, localizado à Rua XV de No-
vembro, 210, e segue colorindo 
as ruas da cidade, até chegar à 
Praça Coronel Olímpio Gonçal-
ves dos Reis, mais conhecida 
como Praça da Matriz, localiza-
da no coração da cidade, onde 
eles vão dançar e cantar. 
Prestigiem nossa congada!
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A Escola Municipal Professor 
Eduardo Rodrigues de Carvalho 
abriu nesta semana, oficialmen-
te, o projeto “Ser no Mundo”. 
Várias atividades com pais e 
alunos serão desenvolvidas, 
no decorrer do ano.  Durante a 
primeira reunião de pais deu-se 
início ao projeto, com a palestra 
ministrada pela professora Cidi-
nha Tasca, com tema estratégico 
“Reeducar para Educar”. 
A palestra ocorreu no dia 26, e 
contou com a presença de mui-
tos pais, que demonstraram in-
teresse pela iniciativa da escola. 
O foco da palestra foi contribuir 
com informações, preparando os 
pais para refletirem sobre a edu-
cação de seus filhos, um papel 
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que parece fácil, mas que tem 
deixado muitas dúvidas, princi-
palmente em como se organizar 
no momento de agir com os fi-
lhos, tornando-os pessoas equi-
libradas e preparadas para os 
desafios da vida. A palestrante 
evidenciou que a melhor solução 
para que isto ocorra é o exemplo 
positivo diário que os filhos pre-
senciam no meio familiar.
Já os alunos do 5º ano partici-
param de uma conscientização 
ambiental, plantando árvores 
nativas no bairro Barão de Ibi-
tinga, na manhã do dia 28, com 
o objetivo de ensinar uma lição 
prática, despertando nos alunos 
a consciência da preservação do 
meio ambiente. 

palestra e plantio
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