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VOZ DAS ESCOLAS VIBRA NO BRÁS
Primeira reunião propõe lavagem de roupa suja
Três escolas estaduais participaram do primeiro encontro A Voz das Escolas, promovido pelo Jornal do Brás dia 12 de março último no Salão de Eventos do Colégio Saint
Clair, com o objetivo de equacionar os atuais
problemas existentes nas escolas da região.
Compareceram a Frei Paulo Luig, Padre
Anchieta
e
Eduardo Prado.
O evento foi
aberto com a
palavra da diretora do Colégio
Saint Clair,
profª. Eunice
Fazito Jurado Fernandes, dizendo: “É muito
importante esta troca de idéias”.
Em seguida, falou o prof. Emerson Salino,
do Saint Clair, que apresentou sugestões do
colégio para os diretores das escolas estaduais, a primeira das quais fazer uma semana de
confraternização, detectando os problemas
dentro da escola ou da comunidade do entorno.

COMISSÃO DE REPRESENTANTES
Ato contínuo, o diretor do Jornal do Brás,
Milton George, lembrou que os professores
estão sendo agredidos. Na maioria das escolas, estão acontecendo coisas inacreditáveis.
O aluno traz até revólver na sala de aula”, disse, sugerindo que seja formada uma comissão para levar os problemas ao governo.
Também fez o uso da palavra o professor
e presidente eleito
do Rotary Club
Leste 2008-2009,
Edson Machado Filgueiras, que mais
uma vez colocou em
questão a necessidade de se resgatar
a imagem do professor, além de ter
maior dedicação na
sala de aula, independentemente se estiver de passagem.

CONFECÇÃO
CONTRATA
Cortador e Infestador
com conhecimento em tecidos

6601-7052 / 8639-0534
Tratar c/ Sandro

Licenciamento e Transferência de Autos

R. Saldanha Marinho, 116
2694-2777 - Fax: 2692-1608

Tudo para Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

2694-0412
Rua José Monteiro, 319
(Próx. ao Viaduto Bresser)

EDUCAÇÃO COMEÇA EM CASA
Outro
presente à
reunião foi o
inspetor Pádua,
da
Guarda Civil
MetropolitaInspetor Pádua disse que ano
na, que abor- passado houve uma ocorrência
dou temas por dia de droga nas escolas
como a obediência aos professores, desestrutura da família e o uso de drogas. “A educação começa em casa”, disse ele, completando que
até agosto do ano passado, houve em média uma ocorrência por dia de uso ou tráfico
de entorpecentes durante o ano letivo nas
escolas públicas e particulares da cidade. Os
dados são do Departamento de Investigações sobre Narcóticos – Denarc e GCM.

INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA
O prof.
Cícero, da
EE Eduardo
Prado, fez um
emocionante
desabafo.
“Eu puxo uma
pessoa próxima, um vice, ou coordenadora e falo:
´Puxa, meu Deus, não vou conseguir chegar
até o final da tarde’. Porque é um pouco
por conta da estrutura, e do local onde estamos inseridos, que é o coração do Brás”,
disse, acrescentando que o Brás tem grau 5
de violência, acima do Jardim Ângela.
“Nós não temos um concurso para ingresso de agente de serviço escolar desde o
primeiro ano dos anos 90”, lembrou ele. Outra reclamação do prof. Cícero é que na escola há pessoas que não tem perfil para lidar com a criança e adolescente.
“Temos resolvido por nosso critério. Se
um aluno arrebentar a escola, tenho que convocar conselho, prestar contas, como se eu
fosse o culpado pela ação desse aluno. Além

de ter que administrar aquela indisciplina, sou
responsável por um patrimônio público. Às
vezes acordo à noite em sobressaltos, dando
pulos, porque parece que já são sete horas da
manhã e já está se iniciando a aula e eu nem
dormi ainda”, comentou o prof. Cícero.

PADRE ANCHIETA
O diretor da
Padre Anchieta,
Valdecir dos Anjos, contou que a
escola possui 180
professores e
4.000 alunos,
50% dos quais,
bolivianos. Umas
das suas principais preocupações também é a segurança. “No ano passado, os policiais passavam nas escolas”, relatou o prof. Valdecir, informando que existe apenas uma viatura para cuidar de 62 escolas.

Dentro da Escola
Estadual Padre Anchieta, teve início dia 24 de
março último o Curso de
Alfabetização para Adultos, patrocinado pelo
Rotary Club São Paulo
Sergipanos são maioria
Leste.
Adenilson, do Piauí, Renil“O Rotary é uma son Correia, de Sergipe,
instituição que tem Nildo Alves, de Sergipe, Decomo lema ´Dar de si nilson Alves, de Alagoas e
antes de pensar em si´. Sidnei Reis, de Sergipe
O nosso desejo é que
vocês aproveitem ao máximo”, disse o presidente
do Rotary Leste, Antonio Carlos Pela, ao dirigir-se
para o grupo, composto por cerca de 15 alunos. Um
aluno que for premiado, será contemplado, ao final
do curso, com uma viagem a sua terra natal. Brevemente será montada uma sala de informática com
custos do Rotary, completou Pela.
Já o presidente eleito, Edson Filgueiras, disse que
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R. Dr. Costa Valente, 363
2291-0524
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Comendadora
Eunice é a
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Alunas nota 10
Elas
são a Stefani, Tailise, Viviane e Ieslen, da
Eduardo
Prado
com passaporte para a Anchieta, amigas do
hermano Henrry.

A aluna Eliene,
de GaranhunsPE, de 26 anos,
contou que tem
dificuldade na
leitura. Veio há
9 anos de Garanhuns-PE, totalmente analfabeta. Na foto com a profª Rose, que dará aulas de
Português e Matemática

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS
Máquinas
Gráficas e Operatrizes

2692-4170

O próximo encontro A Voz das Escolas será dia 15 de abril, e após
13 de maio no mesmo local, às 19h.

o objetivo do
curso é melhorar a qualidade de vida
da população
carente. “Para
isso, é bom
que
todos
acompanhem Vindo de Belo Horizonte, o Nile tenham o ton Barcelos é casado e tem duas
filhas. “Já estudei em vários comesmo ideal, légios, mas nunca me afinei. Sei
que é saber ler assinar meu nome, consigo ese escrever”, crever alguma coisa”, revelou
explicou.
Os interessados em participar deste curso
devem dirigir-se à secretaria da escola, que
fica na rua Visconde Abaeté, 154, e trazer uma
cópia do RG e comprovante de residência.
Mais informações pelo fone 6693-2120
ou 6096-6699 (sala do diretor Valdecir).

PIT STOP
Comércio de Lubrificantes
Super Troca de Óleo - Filtros e
Baterias Autos Nacionais e Importados

Fonefax: 3227-6960
Av. Cruzeiro do Sul, 34 - Canindé

Comercial Live CD
Fitas, CDs e DVDs virgens
Encordamentos para instrumentos musicais e
acessórios em geral, Filmes e Revelação, CDs
originais a partir de R$ 4,99
Foto 3x4 na hora
Cartões de Recarga e Telefônicos

Av. Rangel Pestana, 2204

• Fácil
acesso
• Segurança
• Lanchonete
• Próximo Est. de Ônibus
• W.C. para Guia e Motorista

• Exp. em empresas de fios, tecidos ou aviamentos.
• Os candidatos devem conhecer
importadores da região do Brás e Bom Retiro.
• Os interessados deverão encaminhar cv para o
e-mail rh1@sete-estradas.com.br ou entrar em contato

Fone: (11) 4391-8800

2618-5270

MODA,
CONFECÇÃO
E
ACESSÓRIOS

FEIRÃO DE
ATACADO E VAREJO

3326-2601

c/ Cibele/RH

Rua João Teodoro, 1365 - Brás

FONOAUDIOLOGIA

Rua Rio Bonito, 1.432

Tel.: 6605-9898
Cel.: 8656-7913

Porta Retratos, Acessórios,
Gravuras, Estampas, Telas,
Molduras, Posters, Quadros,
Máquinas, Ferramentas.
Rua São Caetano, 605
Rua Cantareira, 1.058/1.078

e-mail confcontabil@uol.com.br

Rua Juvenal Parada, 180 – Mooca

Telefax: 3228-7444 e 3313-0625

Fonefax: 3229-4345 - 3228-8183

A profª. Célia Terranova Mauro, da
diretoria do Centro do
Professorado Paulista
– CPP Centro Leste,
destacou a importância
de valores como a família. Quanto à segurança, ela diz que é da
escola para fora.
“Dentro da escola, na minha classe, quem
manda sou eu. Nós temos que ter autoridade”, finalizou.
Também esteve presente o Senai Roberto
Simonsen, com Odair Destro (Coordenador
de Estágios).

GRANDES
O F E R TA S

ADMITE-SE
VENDEDORES
EXTERNOS

Contabilidade Informatizada
Assessoria Contábil - Fiscal Abertura
Encerramento Imposto de Renda

Quem falou em seguida foi a professora Lenita, vice-diretora da EE
Frei Paulo Luig. Contou
que no ano passado a escola estava com falta de
alunos no período noturno, e foi feito um trabalho árduo com a distribuição de folhetos. “Hoje
estamos com sete salas no período noturno”,
comemorou.
Mas as dificuldades ainda existem. “A falta de funcionários, principalmente de professores é tremenda”, explicou. A exemplo da
Eduardo Prado, há funcionários contratados
por uma cooperativa e que não possuem perfil
para exercerem a função, segundo ela.
“Há anos atrás existia um policiamento dentro da escola e realmente as coisas não aconteciam na proporção que acontecem hoje”,
disse Lenita, reclamando ainda da falta de inspetor de aluno.

Padre Anchieta alfabetiza adultos
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Fabiana Gonçalves Cipriano
CRFa 15.477/SP

FRONTEIRA

fronteira-etiquetas@ig.com.br

Etiquetas

Tecidos - Adesivas
R. Dr. João Alves de Lima, 257

2693-9847

Centro Odontológico

UEZU

Especialista em
prótese Laserterapia
Ortodontia - Implantes

R. Maria Marcolina, 444 – s/ 23

2291-6515 – 2796-5726

