Terça-feira, 23 de abril de 2019

GERAL

Pág. 2

Escolas municipais participarão da Semana
sobre o uso correto de medicamentos
A edição 2019 da “Semana de Conscientização do Uso Correto de
Medicamentos” contará
com a participação de
estudantes da rede municipal de ensino. O autor do projeto de lei que
criou o evento, o vereador Edson Hel (PPS), esteve, na quinta-feira
(18), nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental “Professor Hen-

Plataforma
para
combater
violência
doméstica
será lançada
A Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher e a comissão externa que acompanha casos de violência
doméstica lançam, nesta
terça-feira (23), o Projeto
Glória – plataforma de inteligência artificial voltada
para o combate à violência
contra a mulher.
O projeto foi idealizado
pela professora da Universidade de Brasília Cristina
Castro-Lucas e reuniu empresas das áreas social e de
tecnologia para criar a robô
Glória. Por meio de interfaces inteligentes e de autoaprendizagem, Glória entenderá os fatos abordados e
identificará soluções para
quebrar o ciclo de violência
contra mulheres e meninas.
O objetivo do projeto é alcançar mais de 20 milhões
de pessoas, além de gerar
relatórios com segmentação
por faixa etária, local, dados
socioeconômicos e padrão
de ocorrências.
DADOS
O relatório global de 2019
da ONG internacional Observatório dos Direitos Humanos, divulgado em janeiro, concluiu que há uma epidemia de violência doméstica no Brasil. Em 2016, 4.645
mulheres foram assassinadas no País. Em 10 anos, foram registrados 221.238 casos de violência doméstica,
o que equivale a 606 casos
por dia.
O lançamento da nova
plataforma na Câmara foi
sugerido pela presidente da
Comissão da Mulher, deputada Luísa Canziani (PTBPR), e pela deputada Flávia
Arruda (PR-DF). O evento
está marcado para a 17 horas, no Salão Nobre do Congresso.

rique Scabello” e “Professora Ruth Villaça
Correia Leite Cardoso”,
localizadas nos bairros
Jardim das Hortênsias e
Maria Luiza respectivamente. O objetivo foi
verificar o interesse e a
possibilidade de as instituições participarem
das atividades da Semana, que acontecerá de 6
a 10 de maio.
Mariana
Laporta

Grosseli, vice-diretora
da Henrique Scabello,
aceitou receber alunos
e professores do curso
de Farmácia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), os quais ministrarão uma palestra
sobre o tema de forma
adequada para o público adolescente. “Nós
participamos no ano
passado e o resultado
foi muito positivo. Os

alunos realmente se interessaram pelas informações.”
O parlamentar sinalizou a possibilidade de os
estudantes visitarem os
stands da Semana de
Assistência Farmacêutica Estudantil (Safe) da
Unesp na Praça Santa
Cruz. “Esse ano, a Safe
contemplará nosso projeto, no mesmo período,
e ainda abordará outros

II Simpósio de educação
Especial começa hoje

Tendo em vista o crescimento de matriculas de alunos Público Alvo da Educação Especial na rede regular de ensino,
observa-se a relevância de um espaço de
formação continuada que busque permitir o acesso ao conhecimento de práticas
inclusivas possibilitando e viabilizando
oportunidades igualitárias de acesso, permanência e aprendizagem escolar aos
educandos independentemente de suas
especificidades.
Nesse sentido, a equipe de professores
de Educação Especial e direção da Escola
Estadual Bento de Abreu oferecerá hoje
e amanhã, através do II Simpósio de educação Especial, palestras e oficinas com o
objetivo de compartilhar saberes e práticas inclusivas, para assim trilhar caminhos reais para educação inclusiva.
Talita Silva Perussi Vasconcellos
Local: Anfiteatro da E.E. “Bento de
Abreu”
23/04 - 19:15h às 22:15h.
Palestras:
- “Deficiência, Dificuldades e Transtorno de Aprendizagem: conhecer para intervir” - Maria Tereza Costa, Prof. Dr. Em
Saúde da Criança e do Adolescente pela
Universidade Federal do Paraná.
- “Práticas Pedagógicas na Educação

Inclusiva: Adaptação Curricular” – Damião Silva, Psicólogo Especialista em
Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades e Educação Inclusiva.
Os interessados deverão se inscrever
antecipadamente
pelo
e-mail:
educacaoespecial.eeba@gmail.com para
receberam certificado de participação.
24/04 – 19:30h
oficinas pedagógicas:
- “Ensino de Leitura e Escrita: jogos para
crianças com deficiência intelectual”- Alyne Cristine Domene M. de Lima e Talita
S. Perussi Vasconcellos.
- “Adaptação de Material para Pessoas
com Deficiência Visual”- Geisa Veregue
e Rogéria de Souza Rodrigues.
- “Conhecendo Libras” – Ana Lígia
Malagolli Franco e Luiz Ricardo Cervoni.
- “Estratégia de Ensino e TEA” – Elaine
de Carvalho Silva.
Para participar das oficinas será
necessário se inscrever através do mesmo e-mail e será cobrada uma taxa de
R$ 20,00 que deverá ser entregue na DIREÇÃO da unidade escolar juntamente
com a ficha de inscrição, no horário das
8:00h às 16:00h. As oficinas terão vagas
limitadas.

5ª edição do Coletivo Brasil tem data
marcada para acontecer em 2019
PROJETOS CULTURAIS EM PORTUGAL, COORDENADOS POR LAURO
MONTEIRO, SÃO AMPLIADOS E CONTAM COM ARTISTAS DE PARATY
Por: VHPress
São quatro anos de atividades na cidade de Torres Vedras, em Portugal.
O projeto, que começou
após uma exposição do
artista e curador brasileiro Lauro Monteiro por lá,
apresentou diversas linguagens artísticas ao público lusitano, além de
expor trabalhos de artistas de diversos municípios do Brasil como Araraquara/SP, Ribeirão Preto/
SP, Franca/SP, São Carlos/SP, São Paulo e ABC
paulista, além de Curitiba/PR, Rio de Janeiro e
Paraty/RJ.
Após realizar uma exposição por lá, a convite
do arquiteto português
André Duarte Baptista,
Monteiro apresentou
uma proposta de parceria público-privada à Prefeitura Municipal local
de levar artistas brasilei-

ros para uma série de atividades, à cidade, que
fica na região de Lisboa.
Desde então, foram expostos trabalhos em Portugal trazendo desenho,
aquarela, pintura, gravura em metal, xilogravura,
linóleogravura, colagem,
livro de artista, fotografia,
vídeo-arte, vídeo-texto,
documentário, literatura
(poemas) e arte têxtil.
Cerca de 40 artistas tiveram seus trabalhos expostos na terrinha.
E o sucesso do Coletivo
Brasil fez com que a quinta edição do projeto já tenha data marcada. A
abertura será no dia 04 de
novembro de 2019 e ocupará a galeria Municipal
Paços, como vem fazendo desde 2015, até o dia
25 de novembro. Além
de mais uma edição do
projeto, os trabalhos do
artista plástico e curador

do Coletivo, Lauro Monteiro, foram ampliados.
AMPLIAÇÃO NA
PONTA DO LÁPIS
Todos os anos trabalhando em Portugal,
Monteiro reúne desenhistas brasileiros para o
5°Encontro Internacional
de Desenho de Rua, que
acontece na mesma época do Coletivo Brasil e
para encontros extras
com artistas portugueses
em Torres Vedras e Lisboa. Esta atividade –
“Sketchtour Portugal Na Ponta do Lápis”, reúne interessados em artes
e desenho de observação
e criação.
“Neste ano, ampliei tais
atividades que irão acontecer em Lisboa, com o
ilustrador e sketcher Luiz
Miguel Frasco. Em Torres Vedras, uma vivência
de aquarela com o mestre António Bártolo e

Olga Neves em ilustração. Ocuparemos os ateliers destes artistas. Na
praia de Santa Cruz, uma
oficina com o mestre José
Manuel Ferreira. Para
tornar mais estimulante
estas atividades preparei
um “esquenta” para o
Encontro Internacional
com 3 atividades em
aquarela com o artista
plástico de Ribeirão Preto que estará em residência artística, Beto Cândia
pelas ruas da cidade”,
contou o artista plástico
araraquarense radicado
em Paraty/RJ.
A proposta desta atividade turística-cultural
possibilita uma viagem
diferente, uma vez que é
aberta a todos que gostam de desenho, numa
vivência e experiência
que difere das viagens
turísticas que estão no
mercado.

assuntos relacionados.”
Hel comprometeu-se,
ainda, a articular com a
Prefeitura o transporte
para os estudantes.
Na escola do Jardim
Maria Luiza, a diretora
Maria Luísa Goss de
Carvalho também aceitou receber a palestra.
“Essas iniciativas são
sempre bem-vindas.
Sobre a visita à Safe, verificarei nosso calendá-

rio acadêmico e se temos
profissionais disponíveis
para acompanhar os estudantes.”
Segundo o vereador, a
Semana é resultado de
um trabalho em conjunto. “Nós unimos as
três
universidades
[Unesp, Uniara e Unip]
que oferecem o curso de
Farmácia no município
e levamos seu conhecimento à população.”

Funcionamento do
Centralizado passará
por melhorias
Na quarta-feira (17), o vereador Roger Mendes (Progressistas) reuniu-se com a secretária de Obras e Serviços, Ana Padilha, para discutir demandas encaminhadas à pasta. Um assunto, em particular, motivou o parlamentar a agendar o encontro. “Tenho recebido muitas reclamações, tanto de servidores quanto de pessoas
que não trabalham na Prefeitura, de que a usina de
asfalto do Centralizado não está em atividade. É uma
questão preocupante, ainda mais se levarmos em conta os inúmeros buracos em tantas ruas da cidade”, explica Mendes.
A secretária comprometeu-se a verificar os motivos
para a paralisação do trabalho e encontrar soluções. “Algumas áreas do Centralizado estão com problemas de
funcionamento e serão reestruturadas, entre elas, a de
asfalto. Já estamos programando a solução das questões,
para que o Centralizado opere de forma eficaz”, aponta.
Ela explicou que o setor trabalha com a técnica de asfalto a frio, ao passo que a empresa terceirizada que atualmente executa as operações de tapa-buracos da Prefeitura utiliza o asfalto a quente. “Servidores do Centralizado também participam dessas operações”, informa.
A boa notícia é que, embora no momento não seja
possível contar com um serviço próprio da Prefeitura,
as operações de tapa-buracos devem ganhar impulso.
“No momento, estamos trabalhando com apenas uma
empresa para tapa-buracos, e ela não é grande. Abrimos licitação para a contratação de mais uma empresa,
de modo que o trabalho possa ser agilizado”, explica
Ana. “As operações de recapeamento, por sua vez, já
estão em curso.”
OUTRAS DEMANDAS
O vereador e a secretária também conversaram a
respeito de diversas indicações encaminhadas por seu
gabinete abordando recapeamento, tapa-buracos e roçadas em vários pontos da cidade, entre eles, o recapeamento de toda a extensão da Rua Gilberto Lopes, no
Jardim Rafaela Amoroso Micelli, que está causando
problemas a motoristas e pedestres desde o ano passado. “A via está totalmente comprometida, e as pedras
estão espirrando nos carros e nas pessoas, gerando uma
situação de insegurança, conforme as informações que
recebemos no nosso gabinete”, alerta Mendes.
Ana acolheu positivamente as demandas e informou o
parlamentar sobre o andamento de algumas indicações
referentes a reparo asfáltico. “Seguiremos fiscalizando os
serviços prestados pela Prefeitura e cobrando melhorias
em relação à infraestrutura de modo geral bem como da
limpeza pública”, reforçou o parlamentar.

TCESP disponibiliza
cursos on-line gratuitos
e abertos ao público
interno e externo
Tribunal disponibiliza cursos on-line gratuitos e abertos ao público interno e externo.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), por meio da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), disponibiliza em seu Ambiente Virtual de
Aprendizagem, cursos on-line gratuitos e abertos ao
público interno e externo.
Os cursos de “Português para Redação Oficial” e “Licitações e Contratos”, são realizados pela internet e após
a conclusão é emitido uma declaração pela EPCP.
O evento conta com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’
(EPCP). Mais informações podem ser obtidas pelo email epcp@tce.sp.gov.br.
Para se inscrever, basta clicar nos links abaixo:
“Português para Redação Oficial” - https://
ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=305
“Licitações e Contratos” - https://ead.tce.sp.gov.br/
moodle/enrol/index.php?id=307

e Nova Europa.

