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A primeira Conferência 
Municipal de Educação se-
diada por Mogi Mirim, que 
acontecerá no dia 27 de maio, 
está com as inscrições aber-
tas pelo site www.mogimirim.
sp.gov.br ou preenchimento 
de ficha na Secretaria de 
Educação, localizada na Ro-
dovia Deputado Nagib Chaib, 
n° 550, Morro Vermelho. Até 
o momento, 85 cadastros já 
foram efetuados. São espe-

FESTIVIDADE – Neste mês de maio, a comemo-
ração do Dia das Mães realizada pela EMEB “Profº. 
Nelson Neves de Souza”, localizada na Vila Dias, con-
tou com a participação recorde de público. As mães 
compareceram e foram homenageadas pela equipe 
diretiva, professores, funcionários e alunos da escola. 
As crianças fi zeram a leitura de uma poesia de Mario 
Quintana, seguida de um vídeo com a música “Para 
sempre em meu coração”, de Cristina Mel.  Logo após, 
foi servido um café comunitário, acompanhado do 
sorteio de brindes. O momento mais esperado do dia 
foi quando as mães puderam assistir à apresentação 
que os fi lhos prepararam com todo carinho!

SESC – O gerente de Cultura e Turismo, André 
Mazon, e o assessor de secretaria, Alexandre Cintra, 
estiveram no lançamento do Circuito Sesc de Artes, 
que aconteceu no Sesc Belenzinho, em São Paulo, 
na noite de terça-feira, 14. A boa notícia é que Mogi 
Mirim será um dos municípios a receber uma inten-
sa programação artística composta por atividades 
de artemídia, artes visuais, circo, dança, literatura, 
música, teatro, cinema e vídeo. Neste ano, o Circui-
to Sesc percorrerá 102 cidades do interior paulista, 
litoral e Grande São Paulo, no período de 7 a 23 de 
junho, contando com a participação de 347 artistas. 
As atividades são para todas as idades têm acesso 
gratuito. A equipe do Sesc Campinas também marcou 
presença no evento.

Conferência Municipal de Educação abre inscrições
radas cerca de 150 pessoas 
para participar do encontro.

A partir das 7h30 de se-
gunda-feira, acontecerá o 
credenciamento no Clube 
Mogiano e, após a solenidade 
de abertura, os professores, 
Helena de Freitas e Alexandre 
Boccini, e a psicóloga, Fátima 
Baracati, discursarão sobre o 
Sistema Nacional de Ensino 
(PNE). Às 14h, os inscritos 
serão reunidos em grupos na 
Faculdade de Tecnologia (Fa-
tec) “Arthur de Azevedo” para 

discutir os eixos temáticos e, 
às 16h, será realizada uma 
assembleia geral. O evento 
é direcionado aos pais, estu-
dantes, educadores e comuni-
dade em geral. A Conferência 
é um processo democrático 
de diálogo e participação no 
qual as pessoas interessados 
em debater temas relaciona-
dos à educação se reúnem, 
discutem os assuntos propos-
tos, expõem seus pontos de 
vista e levam adiante as ideias 
acordadas entre todos.

A fase Municipal precede 
as etapas Intermunicipal (Ju-
lho), Estadual (setembro) e 
Nacional, que será realizada 
de 17 a 21 de fevereiro de 
2014, em Brasília, e terá como 
tema central o PNE na Articu-
lação do Sistema Nacional de 
Educação: Participação Po-
pular, Cooperação Federativa 
e Regime de Colaboração.

As inscrições na Secreta-
ria de Educação podem ser 
feitas até o dia 24 deste mês, 
de segunda a sexta-feira.

A Biblioteca Municipal de 
Mogi Mirim desenvolve di-
versas ações para tornar as 
visitas escolares mais produ-
tivas. Além da contação de 
histórias, na manhã de terça-
feira, 14, os alunos do 5° ano 
da EMEB “Prof.ª Helena dos 
Santos Alves” puderam ter um 
bate-papo com a defi ciente 
visual Camila Polettini. 

A oportunidade foi bem 
aproveitada para conhecer 
uma história de vida diferente 
e, principalmente, esclarecer 
dúvidas sobre a experiência 
em sala de aula na época 
de estudante, criando uma 
reflexão sobre “a inserção 
do defi ciente na sociedade”, 
tema trabalhado em sala de 
aula.

Camila também proporcio-
nou às crianças uma sessão 
de leitura com as obras Dorina 
Nowill, de Cláudia Cotes, O 
grande Dia e A Felicidade das 
Borboletas, da autora Patrícia 

Biblioteca trabalha 
inclusão social 
com estudantes

Engel Secco.
Atualmente, Camila é mãe 

e trabalha na Secretaria de 
Educação do município. A de-
fi ciência foi adquirida devido 
a um Glaucoma Congênito, 
uma doença hereditária que 
leva à cegueira irreversível. 

A biblioteca dispõe de 
aproximadamente 50 livros 
em braille; cinco deles perten-
cem à categoria infantil. 

A iniciativa de unir o lúdico 
ao pedagógico faz parte do 
projeto de iniciação à arte da 
Gerência de Cultura e Turis-
mo para estimular a leitura. 

Para fazer a carteirinha da 
biblioteca é preciso apresen-
tar RG, CPF, comprovante de 
endereço e foto 3x4. Meno-
res de 18 anos devem estar 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis. Os interessa-
dos devem se dirigir à Rua 
Caiapó, n° 5 – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h. (APM)

Marcos Lemes foi eleito 
por unanimidade na manhã 
de quarta-feira, 15, para as-
sumir a presidência do Con-
selho Gestor da Biblioteca 
Pública Municipal de Mogi 
Mirim até janeiro de 2015. 
Em paralelo, continuará 
como curador das exposi-
ções do Centro Cultural e 
responsável pelos projetos 
ligados à Superintendência 
do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades (Sutaco).

A eleição foi necessária 
devido à desistência do 
antigo presidente. Segun-
do Lemes, seu nome foi 
indicado durante a reunião 
do Conselho e aprovado 
pelos membros. “Os tra-
balhos que estavam em 
andamento serão mantidos 
e executados. Mas, o meu 
objetivo é fazer parcerias 
com os órgãos particulares 
que resultem em ações em 

Marcos Lemes é 
eleito presidente do 
Conselho Gestor

prol da comunidade; um 
exemplo disso é o instituto 
Iatú Cultural”, afi rmou.

A primeira iniciativa do 
novo presidente foi dis-
ponibilizar na biblioteca 
exemplares atualizados 
dos três jornais impressos 
que circulam na cidade. “É 
uma forma de possibilitar 
à população, que não tem 
condições de comprar um 
jornal, o acesso às notícias 
e acontecimentos”, explicou 
Lemes.

A intenção também é 
tornar a biblioteca em um 
espaço mais participativo 
e próximo do público. Uma 
das futuras ideias é utilizar 
o próprio espaço para pro-
mover, a cada dois meses, 
um ponto de encontro cul-
tural que reúna escritores, 
poetas, fi lósofos e outras 
pessoas ligadas à arte em 
geral. (APM)

Novo presidente, Lemes quer aproximar a biblioteca do público

A defi ciente visual Camila Polettini conversa com os estudantes

A 4ª edição da “Fatec de 
Portas Abertas”, realizada 
durante toda a sexta-feira, 
17, reuniu, de acordo com o 
diretor André Giraldi, aproxi-
madamente oito mil pessoas 
que visitaram os stands de 40 
empresas da região para co-
nhecer as inovações tecnoló-
gicas trazidas pelo mercado. A 
programação incluiu palestras 
e visitas monitoradas às insta-
lações da faculdade. A Metal 2, 
empresa do ramo de fundição 
e usinagem instalada há oito 
anos no município, aproveitou 
os seus 50 anos para expor as 
peças utilizadas para veículos 
pesados, como caminhões e 
ônibus. “Os alunos da Fatec 
se interessam muito pela área, 
inclusive muitos deles traba-

“Portas Abertas” reúne 8 mil na Fatec
lham conosco”, disse Thaís 
Felipe Alves, responsável 
pelo setor de RH. Já o stand 
da Estrela, fábrica com sede 
em Itapira, trouxe para a feira 
um ar divertido com mais de 
20 brinquedos que são peças 
de museu. “Por exemplo, os 
jogos Giratron e Genius foram 
relançados no ano passado 
na edição comemorativa de 
75 anos. Essa exposição traz 
um resultado muito positivo 
porque é uma oportunidade de 
divulgarmos os produtos e a 
marca”, ressaltou a vendedora 
Luciana Aparecida da Silva.

Os stands foram montados 
no ginásio da faculdade. Uma 
tenda de 500 m² ainda abrigou 
as exposições das empresas 
de RH. (APM) 

DA REDAÇÃO

As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), abertas na última 
segunda-feira, poderão ser 
feitas até 23 horas e 59 mi-
nutos (horário de Brasília) 
do dia 27 de maio, pelo site 
ofi cial do exame, disponível 
no endereço eletrônico http://
enem.inep.gov.br. Como nas 
últimas edições, a taxa de 

Inscrições para o Enem encerram dia 27
inscrição é de R$ 35,00. Os 
únicos estudantes que estão 
automaticamente isentos do 
pagamento desta taxa são 
aqueles que pertencem à 
rede pública e concluirão os 
estudos (ensino médio) ainda 
neste ano. Quem não tiver 
condições de quitá-la poderá 
solicitar isenção do pagamen-
to, declarando carência no 
Enem 2013.

Na hora de realizar o ca-

dastro, será preciso fazer 
algumas escolhas como: a 
opção de língua estrangeira 
(inglês ou espanhol), local (Es-
tado e cidade) de realização 
das provas, se o resultado po-
derá ser utilizado para conclu-
são do ensino médio e se há 
necessidade de atendimento 
especial no dia das provas. 
Mas, tenha bastante atenção 
porque será possível alterar 
o local de exame somente 

alguns dias após o término do 
período de inscrições. 

As provas serão realizadas 
nos dias 26 e 27 de outubro, 
com gabaritos ofi ciais divul-
gados até o dia 30 do mesmo 
mês. Os estudantes serão 
notifi cados antecipadamente, 
por meio do Cartão de Con-
fi rmação de Inscrição, sobre 
o local de prova, que também 
poderá ser consultado através 
do site ofi cial do exame.

FLÁVIO MAGALHÃES

A 10ª edição da Semana 
Jurídica, realizada pela Fa-
culdade Santa Lúcia entre 
os dias 14 e 15 de maio, 
trouxe para discussão o tema 
“Conciliação, mediação e ar-
bitragem: Formas alternativas 
de solução de conflitos”. A 
escolha do tema deste ano 
se deu em razão da implan-
tação do CEJUSC (Centro 
Judiciário de Solução de 
Confl itos e Cidadania), Setor 
Pré-Processual da Faculdade 
Santa Lúcia.

Semana Jurídica 
aborda formas de
solucionar confl itos

O CEJUSC surgiu na ins-
tituição há um ano, fruto de 
um convênio celebrado entre 
a Faculdade Santa Lúcia e o 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo.

O homenageado deste 
ano no evento foi o professor 
Joel Valente que leciona a 
matéria de Processo Civil e 
já foi diretor do Núcleo de 
Arbitragem do município.

A Semana Jurídica é or-
ganizada pelos alunos do 9º 
semestre do curso de Direito 
da Faculdade Santa Lúcia de 
Mogi Mirim.

A EMEB “Prof.ª Helena 
dos Santos Alves” realiza 
no dia 22, quarta-feira, às 
19h10, a primeira roda de 
conversa sobre o tema “Como 
controlar as despesas entre o 
que ganho e o que gasto”. A 
palestra será conduzida pelo 
administrador de empresas, 
pós-graduado em Finanças 
e Planejamento e pai de um 
dos alunos, Adilson Luiz Ben-
dassolli. 

Com o objetivo de fortale-
cer o projeto político pedagó-
gico “Para um mundo melhor 
é preciso que cada um faça 
a sua parte”, o conselho da 
escola, composto por pais, 
estudantes e funcionários, 

EMEB “Helena” abre 
1ª roda de conversa

sugeriu aproximar a família 
do ambiente escolar e abrir 
o espaço para um ciclo de 
palestras sobre assuntos de 
interesse da comunidade.

A partir desta ideia, direção 
e professores realizaram uma 
pesquisa junto às famílias e 
11 temas foram selecionados, 
como crescimento profi ssio-
nal, comportamento dos fi lhos 
e separação conjugal.

A roda de conversa deve-
rá ocorrer uma vez por mês, 
sempre às quartas-feiras, das 
19h10 às 20h15, nas depen-
dências da EMEB “Helena”, 
localizada na Rua Juvenal 
Toledo, n° 120, no Jardim 
Maria Beatriz. (APM)

Stand da fábrica de brinquedos Estrela trouxe um ar divertido ao evento


