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AÇÕES QUE PROMOVEM 
A ARTE E A CULTURA
FORAM DESTAQUE

A multiplicação de atividades 
voltadas à Arte e à Cultura anda a 
todo vapor! 

Xilogravura, pintura mural e eventos 
culturais que valorizam as tradições 
brasileiras têm sido promovidos 

de forma pedagógica, auxiliando 
os alunos a compreenderem na 
prática a importância de conhecer 
as próprias raízes culturais e de se 
expressar.
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Onda verde
O verde invade às escolas com projetos de 
jardinagem e plantio de mudas, além de 
atividades de reciclagem.
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MEIO AMBIENTE

Escovação
As escolas têm dado continuidade ao 
programa de prevenção às cáries com 
palestras e outras atividades.

página 11

SAÚDE
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IBS no Blog

As novidades do município 
de Crateús/CE, referência 
em Educação Ambiental!

página 15



2agosto 2014 

Incentivo à Leitura Arte e Cultura Saúde Meio AmbienteBoas Iniciativas

Organizando os livros na 
biblioteca – Tucuns

Com a ajuda dos alunos na organização da 
biblioteca da Escola de Cidadania Francisco 
Ferreira Barros, eles param para ler quando 
encontram um bom livro. Assim não vamos 
terminar tão cedo!

Publicado em 03/08/2014

Alunos monitores da biblioteca – 
Santa Rosa

Os alunos monitores da biblioteca realizam 
momentos diferentes na biblioteca: ajudam na 
organização, contribuem com a leitura dos alunos 
do Ensino Fundamental I  e enriquecem seus 
conhecimentos no mundo da leitura!!!

Esses são demais!!!

Publicado em 19/08/2014

1º DIA D – SEMANA DE INCENTIVO 
A LEITURA- SESSÃO SIMULTÂNEA 

No primeiro dia (28 de julho) da Semana de 
Incentivo a Leitura da Escola Municipal José 
Pereira de Araujo, foram oferecidos momentos 
prazerosos e significativos de leitura com o 
intuito de ajudar os alunos a gostar de ler e 
desenvolver comportamentos leitores.

Algumas fotos da sessão simultânea de leitura.

Publicado em 19/08/2014

Ibitiara / BA

Crateús / CE
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Maratona de Leitura 4ª edição 

Comemoração do Encerramento da 4ª Maratona 
de Leitura da E.M. Mariinha Rocha

Agradecimentos: ao Instituto Brasil Solidário, 
por nos contagiar; à tia Marlene, gestora da 
nossa biblioteca, pelo compromisso e doação 
com seu trabalho; ao grupo de  professores e 
demais funcionários da escola, por incentivar 
diariamente o hábito da leitura e patrocinar 
os prêmios de incentivo; aos alunos, por se 
permitirem a aventura pelo mundo da leitura. 
Pelos dados, estamos no caminho certo:

•	Duração da maratona - fevereio a agosto / 2014 
•	Numeros de alunos inscritos (2º ao 9º ano) - 841
•	Professores e pessoas da comunidade - 61
•	Numero de livros lidos - 7.271 livros

Publicado em 19/08/2014

LER É DIREITO! 
Desde 2011, em Irecê, existe a lei municipal 
do Dia da Leitura. Assim, ler é um direito das 
crianças! E o Ciclo da Alfabetização do Pacto 
Estadual e Nacional vieram somar à consumação 
desse direito.

Por isso que no dia 29 de julho a Escola Rural de 
Itapicuru organizou diversos momentos de leitura 
para agradar aos diversos gostos e trabalhar com 
algumas linguagens, a fim de cada vez mais 
garantir o direito, não só ao letramento, mas ao 
prazer. Daniel Pennac traz esta garantia nos dez 
direitos do leitor. O que importa é ler!

Assim, várias atividades foram desenvolvidas 
ao longo da manhã: sarau, coral, recital, 
coreografia, apresentação de teatro, pescaria 

Irecê / BA

Balsas / MA

literária, cantinho literário, contação de histórias; 
pelos alunos da educação Infantil, varal literário, 
concurso de contação de causos…

Vale a pena conferir!

Coordenação e fotos: Jucileide Pereira
Publicado em 22/08/2014
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Conto de assombração 
na sala de aula

Os alunos do 8º e 9º ano matutino do Colégio 
Municipal Tiradentes puderam, literalmente, 
sentir o frio na barriga causado pela leitura 
em uma aula diagnóstica de produção textual, 
que causou medo, pânico e pavor! O suspense 
tomava conta da turma enquanto ouviam o 
texto “A casa do Pesadelo”.

O trabalho com a leitura e produção textual 
parece estar em um novo patamar nas escolas 
nos últimos anos.

Ler e apreciar um texto, atribuir sentido a ele, 
reler, comentar, comparar com outras leituras 
é bastante relevante para tornar nossos alunos 
leitores-produtores, uma vez que por meio da 
leitura atenta do material o aluno produzirá 
texto com maior facilidade. E organizar, 
preparar todo um ambiente propício que 
favoreça a aprendizagem é mais um estímulo 
para aquisição de comportamentos leitores e 
escritores.

Professora Celeste Souza
Publicado em 05/08/2014

BALADA LITERÁRIA DA AMIZADE

Aconteceu, na Semana do Estudante no Colégio 
Municipal Tiradentes   – Boquira/Ba, uma Balada 
Literária com a temática para a segunda etapa 
do IBS na escola   “Amizade – laço que nos une”. 
Unindo o entretenimento e a aprendizagem sig-
nificativa, os alunos produziram mensagens  com 
o tema proposto que foram distribuídas para um 
amigo durante a Balada no Correio da Amizade. A 
Pescaria da Amizade também foi uma  brincadeira 
divertida com o tema “Pesque um peixe e ganhe 
um amigo”. A Educomunicação esteve presente, 
registrando os flashes dos momentos da Balada 
no espaço fotográfico. “Divertimento e Aprendi-
zagem”, um elo que deu certo na Semana do Es-
tudante em nossa escola. Parabéns ESTUDANTES, 
por serem os protagonistas deste grande evento!

Juceli Xavier
Publicado em 19/08/2014
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PROPAGAÇÃO: USO CONSCIENTE 
DAS REDES SOCIAIS

No dia 22 de julho de  2014  (terça-
feira),  aconteceu a  PALESTRA SOBRE  USO 
CONSCIENTE DAS REDE SOCIAIS, realizada 
na ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARCULINO 
VIEIRA – MUNICÍPIO DE  LAPÃO/BAHIA, com 
a participação da coordenação pedagógica, 
professores e estudantes do 8º ano (período 
matutino) do Ensino Fundamental II, com objetivo 
de implementar ações do Instituto Brasil Solidário, 
relacionados à área de EDUCOMUNICAÇÃO.

Os estudantes tiveram a oportunidade de 

Arte e Cultura

Irecê / BA

Incentivo à Leitura

PROGRAMA DESPERTAR NAS 
ESCOLAS DO CAMPO 

No dia 14 de agosto, os professores da Escola Rural 
de Itapicuru e José Francisco Nunes estiveram 
reunidos no auditório da UFBA para apresentar o 
Seminário do Programa Despertar, o Programa de 
Educação Ambiental (PEA 2014).

São sete escolas do campo que participam do 
programa e todas apresentaram o seminário 
relacionando as competências previstas para 
cada segmento as sociedade com as experiências 
vivenciadas no cotidiano.

Após a apresentação do seminário, foi notável 
o quanto a parceria da escola com o IBS tem 
contribuído para o a-con-te-cer da prática 
educativa ambiental. Enquanto o conceito de 
Educomunicação foi algo “novo” para as escolas 
não participantes da parceria com o Instituto, 
a nossa está a cem anos luz das outras. E, vale 
salientar que não só neste aspecto, mas em 
todos os outros aspectos relacionados à educação 
ambiental.

A coordenadora do PEA estava presente e 
parabenizou as Escolas José Francisco Nunes e 
Rural de Itapicuru pelo o relato de experiências e 
pela parceria.

Coordenação: Jucileide Pereira
Fotos: Osvaldo Rocha

Publicado em 22/08/2014

refletirem de forma crítica sobre o uso consciente 
das redes sociais, ressaltados pelo palestrante 
os aspectos positivos e negativos em relação 
as possibilidades do uso da internet sob vários 
aspectos.

Ressalta-se a interatividade que aconteceu na 
sala de aula, com a participação dos estudantes 
de maneira intensa, trazendo inclusive relatos 
de alguns usos inadequados e consequências 
desastrosas em relação às redes sociais na nossa 
região.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 01/08/2014
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Conselho de Classe, 
pra que te quero? 

O Conselho de Classe da escola Rural de Itapicuru 
foi realizado no dia 21 de agosto com a exibição 
de dois trechos do filme “O sorriso da Monalisa”. 
Na parte um, a professora passava os slides com 
conteúdos de arte que deveriam ser devorados 
pelos estudantes. No decorrer do percurso, a 
professora percebeu que não houve a construção 
de conhecimentos.

E, como o Conselho de Classe é mais um 
procedimento de avaliação, a professora, na 
parte dois do vídeo, mudou completamente 
a metodologia utilizada: também fez uso dos 
slides, mas de forma a proporcionar a interação 
entre todos e construir conhecimentos. Para 
complementar também foi exibida a entrevista 
do ator Lázaro Ramos concedida à TV Escola, 
explanando a importância do bom professor 
para a vida.

Dessa forma, o Conselho de Classe passa a 
ser, além de um procedimento avaliativo, 
um momento de formação para pensar no 
desenvolvimento humano das crianças, no 
ensinar e no aprender.

Destarte, deixa de ser um júri para apontar 
culpados, mas para compreender os porquês 
das não aprendizagens que tanto poderão estar 

Balsas / MA

relacionadas às metodologias dos professores, 
quanto a outros assuntos que vão além das 
possibilidades da escola: extrapolam.

O universo multifacetado dos não aprendentes 
causa um desconforto, visto que ainda não é 
compreendido!

Coordenação: Jucileide Pereira
Fotos: Daniela Sousa

Publicado em 22/08/2014

Plantão Pedagógico
E.M. Mariinha Rocha  

Hoje, dia 26/08/2014, foi dia de conversa com as 
famílias na escola: entregar os boletins e discutir a 
respeito do rendimento individual de cada aluno, 
ouvir os pais e buscar alternativas de mudanças. 
É HORA DE TRABALHAR JUNTO, ESCOLA E FAMÍLIA.

Publicado em 26/08/2014
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Boquira / BA

A mídia em sala de aula
Hoje em dia, as novas gerações convivem o tempo 
todo com internet, celular: pode-se assim dizer, 
a informação na palma da mão. E, aproveitando 
o sucesso que a mídia digital faz entre os alunos, 
foi proposta pela professora Cássia para os alunos 
9º ano A do turno matutino no Colégio Municipal 
Tiradentes – Base I A, um trabalho sobre os temas 
A Primeira Guerra Mundial e a Revolução 
Russa a partir da visão do aluno. O resultado foi 
apresentado em Power Point e finalizado com um 
vídeo clipe.

Parabéns 9º Ano A pelo desempenho! O trabalho 
ficou excelente, enriquecido com perguntas 
e respostas de forma crítica e criativa que na 
História é imprescindível, para o exercício da 
cidadania.

Professora Cássia e Juceli Xavier
Publicado em 05/08/2014

SEMANA DO ESTUDANTE: um 
aprendizado com a multiplicação 

das oficinas do IBS 

Comemorando a Semana do Estudante no 
Colégio Municipal Tiradentes – Boquira/BA, 
alunos, professores, gestores e funcionários 
participaram de um “Seminário de Multiplicação 
das Oficinas do IBS”. Foi um momento rico de 
aprendizagem, pois todos puderam conhecer as 
propostas das ações do Instituto Brasil Solidário 
nas áreas de Meio Ambiente, Incentivo à Leitura, 
Artes, Educomunicação, Teatro, Música e Geração 

de Renda consolidando, assim, os trabalhos 
desenvolvidos na 1ª etapa do IBS nas escolas bases 
em nosso município. Durante a programação, 
houveram momentos de reflexão e troca de 
saberes, compartilhando os conhecimentos 
adquiridos, na qual foram apresentadas as ações 
dos projetos do IBS já desenvolvidos. Evidenciou-
se que esta parceria é de grande valia para nossa 
escola, uma vez que somamos forças para que 
JUNTOS CONTRUAMOS.

Juceli Xavier
Publicado em 20/08/2014
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Palmeiras / BA

PROCESSO DEMOCRÁTICO NO 
CEMJR: VOTAÇÃO PARA ESCOLHA 

DO NOME DA RÁDIO ESCOLAR

As escolas Djalma Bessa e Centro Educacional 
Municipal José Ramalhete, juntamente com 
todos os alunos, reuniram-se na sexta-feira 
dia 01 de agosto de 2014 para a votação para 
escolher o nome da Rádio Escolar, momento 
democrático na unidade escolar, onde levamos 
o aluno a exercer o seu direito de participar das 
decisões dentro do âmbito escolar.

A Rádio Escolar do CEMJR já tem identificação 
e, pensando no melhor para uma educação 
transformadora e com uma participação ativa 
no processo educacional, estamos buscando 
um melhor aprendizado de enriquecimento 
no ensino e aprendizagem do nosso alunado 
tendo como ponto de partida o conhecimento 
adquirido na formação recebida pelo Instituto 
Brasil Solidário (IBS).

Por meio democrático, a Rádio Escolar do 
CEMJR recebe o nome de RÁDIO ESCOLAR MEGA 
EDUCATIVA.

VAMOS JUNTOS FAZER ACONTECER UMA MEGA 
EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO NA NOSSA 
RÁDIO ESCOLAR.

Elitânio Marques e Jairo Irineu Lima
Publicado em 06/08/2014

Aula de Montain Bike  

O professor de Educação Física realizou atividade 
com os alunos do Ensino Fundamental, fazendo 
percurso pelas ruas de Caeté-Açu com circuito de 
Montain Bike. Foi uma aula bastante interessante 
que despertou o interesse dos alunos, que 
trouxeram suas bicicletas de casa, conforme 
solicitado, para realização da atividade com o 
objetivo de praticar um exercício físico diferente 
do convencional.

Publicado em 08/08/2014

Gentio do Ouro / BA
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OFICINA DE XILOGRAVURA 
RETRATA A PARAÍBA E O CORDEL – 

PARTE I

No dia 22 de julho de 2014  (terça-feira), 
aconteceu  a OFICINA DE XILOGRAVURA COM O 
TEMA PARAÍBA (SUB-TEMA: CORDEL),  atividade 
de suma importância para a continuidade 
de XILOGRAVURA na nossa escola e na Rede 
Municipal de Educação, realizada com o intuito 
de possibilitar a propagação das ações de ARTES 
desenvolvidas nas oficinas do Instituto Brasil 
Solidário em Irecê.

Na oportunidade, os estudantes, professores, 
gestão, coordenação, funcionários e convidados 
da comunidade participaram de momentos 
incríveis de criação e execução de trabalhos 
relacionados à XILOGRAVURA. Foram produzidas 
imagens relacionadas ao Estado da Paraíba, com 
ênfase no CORDEL.

Vale ressaltar que as camisas produzidas na 
referida oficina serão utilizadas no desfile cívico 
de 07 de Setembro, que acontecerá na nossa 
cidade.

“Os próprios estudantes confeccionaram 
as camisas que irão utilizar no desfile… 
protagonismo à flor da pele!”.  Vejam as fotos.

Publicado em 01/08/2014

Irecê / BA
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Cabaceiras / PB

II Encontro do Folclore Brasileiro 
da Escola Neuly Dourado 

A E.M.E.F Maria Neuly Dourado hoje, dia 26 de 
agosto, realizou a culminância do Folclore na 
Escola, resgatando os costumes e valores da 
nossa cultura com várias apresentações e lanche 
com comidas típicas.

Publicado em 26/08/2014

Belas Artes Visuais 

Diante da urgência de estarmos em contato 
com valores e bons costumes, hoje um pouco 
esquecidos, na semana do estudante nós, 
do Colégio Municipal Ângelo Magalhães, 
promovemos uma Gincana de Valores e o 
nosso propósito foi atingido. Agregamos valores 
por toda comunidade escolar da forma mais 
dinâmica possível. E, para abrilhantar ainda mais 
a realização desse momento, uma das provas foi 
a pintura temática nos muros da escola. Nossos 
alunos arrasaram! Os muros foram pintados com 
muito amor e dedicação. Como vocês podem ver, 
nossa escola agora tem outra cara. Esse é um 
bom exemplo de que as imagens falam por si só. 
Apreciem.

Lorena Dourado
Publicado em 21/08/2014
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O CEMJR E A SAÚDE BUCAL: 
MULTIPLICAR É PRECISO

Aconteceu nas escolas Djalma Bessa e Centro 
Educacional Municipal José Ramalhete, uma 
palestra sobre a Saúde Bucal com a Drª Kelly Hilla 
e com o agente de Saúde Adriano Queiroz, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 
incentivando todos os alunos para a importância 
de cuidar e prevenir as doenças que começam 
pela boca. Mostrando passo a passo como é feita 
a escovação, o uso do fio dental e a importância 
que há em fazer a escovão diária. A Drª Kelly Hilla 
verificou os dentes de cada aluno,  analisando e 
registrando a situação dentária para assim fazer 
o encaminhamento preciso.

SAÚDE BUCAL: 
MOTIVAR É PRECISO

Aconteceu, no Colégio Municipal Tiradentes 
– Base I A (Boquira - BA), uma palestra sobre 
Saúde Bucal com a dentista Ludmillia Laiane, 
incentivando os alunos para a escovação diária 
e o uso  do Escovódromo. A palestra deu início 
ao “Projeto Sorriso Saudável na Escola” que 
está sendo desenvolvido com o intuito de 
implantar uma educação preventiva que atue 
junto à comunidade escolar, promovendo 
orientações e informações essenciais para o 
desenvolvimento de hábitos saudáveis que 
previnam as doenças bucais. O projeto, de cunho 
interdisciplinar, abordará no terceiro bimestre 
a temática proposta em todas as disciplinas do 
currículo, desenvolvendo atividades de forma 
lúdica e usando aspectos de natureza cultural 
com relação à higiene bucal.

Juceli Xavier
Publicado em 05/08/2014

Gentio do Ouro / BA

Momento de alerta para tratar e cuidar dos 
dentes, fazendo acontecer uma das ações do 
Instituto Brasil Solidário.

Elitânio Marques e Jairo Irineu Lima
Publicado em 06/08/2014
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Crateús / CE

Missão cumprida 

Os alunos da Escola Santa Rosa – Jardim 
terminaram mais uma etapa da confecção 
de porta retratos de papel reciclado. Agora, 
estamos enviando os 90 porta retratos para o 
IBS, uma tarefa realizada na escola com muito 
carinho! E mãos a obra de novo, pois temos mais 
etapas pela frente!!! Afinal, por onde o IBS passa, 
as suas mensagens permanecem. São projetos 
belíssimos que não podem ser esquecidos!!!

Publicado em 06/08/2014

LEVE na Escola Santa Rosa 
A Escola Santa Rosa realizou caminhada na 
localidade com alunos, professores e catadores 
para fortalecer a reciclagem do lixo seco, para 
melhor participação no Projeto LEVE (Local de 
Entrega Voluntária Escolar) desenvolvido em 
Crateús. Foi super legal!!! Os alunos tiveram 
uma aula prática bem diferenciada  de Educação 
Ambiental!!!

Publicado em 14/08/2014

Educação Ambiental -TUCUNS

Tivemos a certeza de que a Educação Ambiental 
nas escolas tem o papel de sensibilizar o 
aluno a buscar valores para um convívio 
harmonioso com o ambiente onde vivemos. 
Fomos privilegiados em receber as honras de 
um casal de iguanas e um pássaro cancão. 
Devemos valorizar mais o nosso meio, tendo a 
certeza que a escola é um dos caminhos…

Publicado em 22/08/2014
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Irecê / BA

Distribuição de mudas 
em Itapicuru

No dia 29 de julho de 2014, foi realizada na 
Escola Municipal José Francisco Nunes o trabalho 
de campo em face da relevância do Meio 
Ambiente para a qualidade de  vida do cidadão 
Itapicuruense. A professora Sônia Maria Machado, 
juntamente com os alunos do 7° ano, saiu pela 
comunidade expondo a necessidade de arborizar. 
Foram visitadas várias casas e plantadas várias 
plantas nas mesmas. Posteriormente, faremos 
outra distribuição de novas plantas, mostrando 
a importância de preservamos o meio ambiente, 
ressaltando que o ser humano tem causado 
muitos danos ambientais. Acreditamos que, de 
maneira significativa, com a realização de mais 
esse trabalho voltado para preservar o ambiente, 
os alunos possam aprender os valores ambientais 
para que, a longo prazo, venham a contribuir 
para melhor qualidade da vida na comunidade 
para essa geração e para as futuras.  E à todos 
deixamos nossa contribuição na esperança de que 
a cada dia seja  construída uma sociedade mais 
consciente de suas ações e capaz de entender que 
fazemos parte do meio ambiente e, na sua falta, 
simplesmente deixaremos de existir.

Professora Sonia Maria Machado
Publicado em 07/08/2014
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Preparando a 
II FEIRA DA SUSTENTABILIDADE

 E.M. Mariinha Rocha 

Estamos preparando a II FEIRA DA 
SUSTENTABILIDADE para o dia 20 de setembro, 
projeto de conscientização ambiental. 

Este ano, além de informar, iremos comercializar 
produtos feitos com material reciclável. Projeto 
Brinquedos Reciclado e confecção de mesas e 
banquinhos para jogar damas.

Publicado em 25/08/2014

Projeto de Jardinagem 

Os alunos da escola base 2 de Palmeiras realizam 
semanalmente atividades de Educação Ambiental 
voltadas para o projeto de paisagismo com 
ações de jardinagem, fazendo adubação dos 
canteiros, plantando novas mudas e podando 
as plantas já existentes. Dentro do cronograma, 
cada dia da semana uma turma realiza ações de 
revitalização dos canteiros e embelezamento 
da escola, com uma escala fixa de irrigação dos 
mesmos diariamente. Paralelas às ações do Ensino 
Fundamental I e Educação Infantil, os alunos do  
Ensino Fundamental realizam ações dentro do 
projeto vivências.

Cenas do próximo capítulo…

Publicado em 27/08/2014



agosto 2014 15

Instituto Brasil Solidário

Direção Editorial: Luis Salvatore
Projeto gráfico: Ana Elisa Salvatore
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Zenaide Campos e Carolina Lopes
Colaboração: Danielle Haydée, Zenaide Campos e Jone 
Paraschin Jr.
Revisão e Edição: Luis Salvatore, Jone Paraschin Jr., 
Danielle Haydée e Carolina Lopes
Fotografia: vários
Administração do Blog: Jone Paraschin Jr.
 jone@brasilsolidario.org.br

Coordenação Geral e Fotografia - Luis Eduardo Salvatore
Administrativo e Financeiro - Danielle Haydée
Direção de Arte e Fotografia - Ana Elisa Salvatore
Avaliação e Monitoramento - Jone Paraschin Jr.
Acompanhamento de Municípios -  Régea Coelho, 
Claudio Rodrigues e Amanda Asevedo
Assessoria de Imprensa – Ana Carolina Vieira
Projetos de Incentivo à Leitura - Régea Coelho, Zenaide 
Campos e Rúbia Margareth Dourado
Projetos de Educomunicação -  Luis Eduardo Salvatore, 
Jone Paraschin Jr. e João Victor Macul
Projetos de Arte e Cultura - Carolina Lopes (Artes Visuais), 

Lourivan Tavares   (Música) e Bernardo Rohrmann  (Cia. de 
Inventos)
Projetos de Educação Ambiental -   Arlinda 
Cézar  (Instituto Venturi para Assuntos Ambientais)  e Márcia 
Andrade  (Multiplicadora do Programa de Coleta Seletiva de 
Crateús, CE)
Projetos de Saúde e Odontologia -  Wolber Campos e 
Vanderson Olivetti
Projetos de Geração de Renda/Brava Gente Oficina de 
Arte - Levina Borges
Vila Canudos - Maria de Lourdes Ramos da Silva, Elísia Martins 
e familiares

IBS no Blog

Crateús: referência nacional em 
coleta seletiva

Crateús, município cearense, tem se destacado 
com suas ações de Educação Ambiental, coleta 
seletiva e inclusão social de catadores sob a 
atuação da Associação Recicratiú.

O programa, apoiado pelo IBS, pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMAM e pelo 
Projeto Mata Branca, tem se fortalecido cada dia 
mais com a dedicação dos catadores e o empenho 
da equipe da SEMAM.

No final de 2013, o município foi reconhecido 
nacionalmente, com o  Prêmio Cidade Pró-
Catador por sua eficiência na inclusão social e na 
coleta seletiva, que já atinge 75% da zona urbana 
e 50% da zona rural.

Para tanto, conta-se com a ajuda essencial dos 
pequenos grandes parceiros do programa: os 
alunos das escolas municipais que, levando os 
recicláveis até os  Locais de Entrega Voluntária 
Escolar – LEVE, contribuem com o meio ambiente 
e aprendem na prática sobre gestão de resíduos!

E para reforçar todo esse consistente trabalho, a 
Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM, realizou 

capacitações  sobre o tema “Lixo Eletrônico”, no 
auditório do Colégio Regina Pacis. A capacitação 
destinou-se aos catadores de materiais recicláveis 
e pessoas com afinidades na área. Com duração 
de vinte horas, o curso foi ministrado pela 
pesquisadora Lúcia Helena Xavier, da Fundação 
Joaquim Nabuco de Recife.

Além disso, aconteceu na última segunda-feira 
(4), no auditório da Secretaria de Educação, 
mais uma etapa da capacitação para Educadores 
Ambientais. O curso capacitou 25 professores da 
rede municipal. Foi ministrado pela Professora 
Doutora Arlinda César, do Instituto Venturi, e 
acompanhado pelas professoras Téia Monteiro e 
Márcia Andrade.

Ambos os cursos são fruto de parceria com o IBS e 
o Instituto Venturi.

Dessa forma, encerramos esse post com as fotos 
dos cursos e a certeza de estarmos participando 
de um momento histórico no sertão cearense. 
Um momento de grandes transformações e muita 
prosperidade, com sustentabilidade!
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