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A Sexta Básica Feira de Arte, em sua primeira edição,
reuniu mais de 20 artistas de artes visuais que puderam apresentar seus trabalhos ao público da região.
O evento ocorreu anteontem na Folium Escola de
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INAGURAÇÃO

A inauguração ocorreu na manhã de ontem; nova unidade terá capacidade para atender 110 alunos de até 3 anos

Prefeito entrega CEIM para os
moradores do Jardim Aracy

Isabella Grisaro*

O novo Centro de Educação
Infantil Municipal (CEIM)
Professora Maria Apparecida
de Campos Masci Faria, no
Jardim Aracy, foi inaugurado ontem e contou com a
presença do prefeito Marcus
Melo (PSDB), moradores,
vereadores, autoridades e
a família da professora homenageada. A nova creche é
a 112ª do município e tem
capacidade para atender
110 alunos, de até 3 anos,
que poderão começar o ano
letivo no dia 5 de fevereiro
já no novo espaço.
O evento ainda contou
com uma apresentação do
quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi
das Cruzes, que tocou músicas para homenagear a
professora, da qual a escola
recebeu o nome. A nova
conquista para o bairro
recebeu investimento de
R$ 1,9 milhão e, além de
promover a educação das
crianças, também gerou
empregos para profissionais
da cidade.

Na ocasião, Melo explicou
que a nova unidade é baseada em um novo padrão de
ensino para Mogi. “Você que
nasceu e cresceu no Jardim
Aracy, pode presenciar que
trouxemos uma creche para
as crianças, para que tenham
uma qualidade melhor de
ensino, com o novo material
que será distribuído pela
Secretaria da Educação, um
novo padrão para a cidade e
que poderá apoiar as escolas
municipais e subvencionadas”, disse.
O prefeito aproveitou para
comentar sobre o modelo
de administração escolar
em parceria com entidades
subvencionadas. “A comunidade participa no dia a dia
da escola, assim como toda a
equipe, para que as crianças
tenham oportunidade de ter
um bom ensino também
nos anos iniciais. Isso fará
a diferença para o resto de
suas vidas”, confirmou ele.
Por fim, o tucano também relembrou as licitações
para a construção de mais
quatro unidades. “Nossa
meta é ampliar ainda mais
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Vencedores de edital
serão conhecidos

Crianças recebem de Marcus Melo kits escolares

as unidades de ensino na
cidade, inclusive já nesse
semestre há quatro projetos
em processo de licitação, em
bairros como Jundiapeba,
Jardim Universo e Mogi
Moderno, estamos estudando
as demandas que existem
no município. A cidade vem
trabalhando para investir
no futuro dessas crianças”.
A construção do CEIM
iniciou durante a administração do ex-prefeito Marco
Bertaiolli (PSD), e o atual
chefe do poder executivo

municipal contou que teve a
oportunidade de participar
da iniciação desse projeto e
se sente emocionado ao ver
a unidade sendo entregue
ao bairro.
O ambiente é amplo e
oferecerá cinco refeições
ao dia. No encerramento,
algumas crianças receberam
kits escolares, e essas estão
entre os 43 mil alunos da
rede municipal que irão
ganhar kits e uniformes já
no próximo mês.

Durante a inauguração 137 crianças, as quais já
do novo Centro de Edu- passam por processo de
cação Infantil Municipal licitação.
(CEIM) Professora Maria
O investimento total preApparecida de Campos visto é de R$ 10.998.861,98,
Masci Faria, no Jardim e alguns terrenos já foram
Aracy, o prefeito de Mogi desapropriados para a
das Cruzes, Marcus Melo construção de mais cinco
(PSDB), comentou sobre novas unidades em bairros
os novos projetos para a como a Vila Natal, Jardim
educação na cidade, com Camila, Vila Cintra, Jardim
investimentos de R$ 10,9 Santos Dumont e Jardim
Esperança.
milhões.
O chefe do Executivo
As novas escolas foram
municipal afirmou que planejadas com atenção
na próxima semana se- especial à sustentabilidarão abertos os envelopes de, com painéis solares e
para a licitação das quatro materiais recicláveis. Esse
creches no novo modelo novo modelo promete trazer
arquitetônico sustentável, resultados positivos para o
que terão capacidade para planeta e para o município.
atender a 195 alunos cada. “A reutilização de materiais é
Duas serão construídas em um grande desafio e precisa
Jundiapeba, uma no Mogi ser colocado em prática”,
Moderno e uma no Jardim afirmou o prefeito durante
Universo, sendo a única entrevista coletiva. (I.G.)
que receberá atenderá
Texto supervisionado pelo editor.
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Febre amarela

Cambuci

UBS Vila Natal começa
a oferecer imunização

Secretaria começa plantio de mudas

A Unidade Básica de Saúde
(UBS) Vila Natal passará
a oferecer a vacina contra
febre amarela a partir de
amanhã, ao lado de outros
17 postos de saúde e quatro
unidades para atendimento
especial de idosos, pessoas
com deficiência e viajantes.
Até o momento, Mogi das
Cruzes já imunizou 254.149
pessoas. Na sexta-feira a
cidade recebeu mais sete mil
doses da vacina do Estado.
A vacina contra a febre
amarela é livre para qualquer
mogiano, mas a proteção é
fundamental para quem vive
ou trabalha na zona rural
e de matas e para quem

Os Parques Centenário
e Leon Feffer receberam o
plantio de mudas de cambuci,
A vacina contra a febre espécie nativa de Mogi das
amarela é livre para
Cruzes, na última quintaqualquer mogiano,
-feira. O projeto da Secretaria
mas a proteção é
Municipal do Verde e Meio
Ambiente prevê o plantio
fundamental
de árvores em todos os parques urbanos do município,
frequenta parques ou realiza para que a população possa
trilhas pela serra. Não devem conhecer, acompanhar a
tomar a vacina os pacien- floração e a formação dos
tes com imunodepressão frutos, além de saboreá-los .
de qualquer natureza; com
O secretário municipal
câncer; infectados pelo HIV; do Verde e Meio Ambiente,
em tratamento com drogas Daniel Teixeira de Lima, e
imunossupressoras como o diretor, André Miragaia,
corticosteroides, quimioterapia, coordenaram o plantio de
radioterapia e imunomo- 20 mudas no Parque Leon
duladores; e submetidos a Feffer e outras 20 mudas
transplantes de órgãos.
no Parque Centenário. Eles

Divulgação

Primeiras árvores foram plantadas na quinta-feira

contaram com o apoio de
idosos do Centro Dia e da Vila
Dignidade, além de crianças
do projeto Árvore da Vida,
todos apoiados por técnicos
da Secretaria do Verde e Meio

Ambiente e da Secretaria de
Assistência Social.
“As pessoas conhecem Mogi
das Cruzes como a ‘terra
do caqui’, pela produção
consagrada, mas na verdade

a fruta típica da cidade é o
cambuci, que é nativa desta
região e muito utilizada para
a produção de doces, geléias
e bebidas”, disse Miragaia.
Amanhã serão plantadas mais
dez mudas nos parques da
Cidade e no Botyra Camorim
Gatti. Até o final de 2018, a
Secretaria do Verde e Meio
Ambiente pretende plantar
cerca de 400 árvores do
tipo nos parques urbanos
do município.
O cambucizeiro é uma
árvore de porte médio, que
atinge 3 a 5 metros de altura
e possui folhas verdes, bordas
lisas e com forma alongada, de 7 a 10 centímetros
de comprimento por 3 a 4
centímetros de largura.

