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A GAzetA dos Municípios

Programa Mais
Educação Projeto

integrado
arte e inclusão

Fundo Social e Turma do 
Bem realizam tratamento 
odontológico gratuito em 
crianças e adolescentes

SP reforçará
policiamento na Copa 

do Mundo 

Depois de um mês de ini-
ciadas as atividades do 
Programa Mais Educa-
ção nas escolas da Rede 
Municipal de Tremembé, 
em 17 de fevereiro, a co-
munidade e os alunos já 
podem perceber mudan-
ças no ambiente escolar.
A integração do Progra-
ma com o Ensino Regular 
adaptando os currículos 
tem sido um grande desa-
fio em diversas esferas do 
Mais Educação e o muni-
cípio de Tremembé já deu 
seu primeiro e importan-
te passo. Sob a orienta-
ção dos Coordenadores 
Victor Narezi e Gabriela 
Gonçalves, os Professo-
res Comunitários, junto 
com seus Monitores, estão 
desenvolvendo importan-
tes projetos integrando as 
diretrizes curriculares de 
suas escolas. Cada equi-
pe apresentará os resulta-
dos dos projetosno final 
de 3 meses de trabalho. 
Exposições, espetáculos 
de teatro e dança, jornal, 
obras de artes, festivais 
artísticos, campeonatos 
esportivos, curta metra-
gens, recital de poemas 
são alguns dos resultados 
programados pelas esco-
las, todos realizados pelos 
alunos do Mais Educação.
Os alunos do Programa 
da escola Maria Amélia 
do Patrocínio, do bairro 
Padre Eterno, inaugura-
ram,dia 17 de março, um 

Nesta semana foi realiza-
do a segunda mega tria-
gem do Projeto da Turma 
do Bem com a parceria 
da Secretaria da Ação So-
cial na escola EMEF Pro-
fa. Maria Dulce de Paiva.
O Dentista do Bem é o 
principal projeto da TdB 
e conta com o trabalho 
voluntário de cirurgiões-
dentistas que atendem em 
seu próprio consultório, 
crianças e jovens de baixa 
renda entre 11 e 15 anos, 
proporcionando-lhes tra-
tamento odontológico gra-
tuito até que completem 
18 anos. Atualmente, é a 
maior rede de voluntariado 
especializado do mundo.

Para atender a deman-
da da Copa do Mundo, 
a Polícia Militar de São 
Paulo criou três batalhões 
especiais para atuar du-
rante o evento esportivo, 
que ocorrerá entre os me-
ses de junho e julho. Ao 

mural com uma ilustra-
ção do Mais Educação 
realizado pelos alunos 
da oficina de artesanato.
Sob o comando do pro-
fessor comunitário Feli-
pe Zanquetta e do diretor 
Germano Rivera, o artis-
ta plástico e monitor do 
Programa Valdir Rodrigo 
e os alunos do Programa, 
usando a técnica do grafi-
te, puderam vivenciar,ex-
perimentar e se divertir 
com a realização da obra. 
Além de toda equipe da 
escolaestiveram presen-
tes no evento a Secretária 
de Educação, Cristiana 
Mercadante Esper Ber-
thoud, os Coordenadores 
do Programa, Gabriela e 
Victor, a coordenadora 
técnica da Secretaria de 
Educação, Angelina Leite, 
pessoas da comunidade, 
como seu Zé do bar, um 
parceiro do Programa na 
escola, mães de alunos, 
monitores e os alunos,os 
grandes autores desse projeto.
Na escola Maria Dulce o 
que tem merecido todo 
destaque é o importan-
te trabalho do Programa 
com os alunos surdos.O 
Professor Comunitário 
responsável pela escola é 
Danilo Barbosa e tem co-
laborado muito para que 
essa inclusão aconteça.
No Programa, os alunos 
tem apresentado ótimos re-
sultados e, tanto os moni-
tores das atividades quan-

A coordenadora do proje-
to em Tremembé é a Dra. 
Eun Jin Park Kim, e a tria-
gem será realizada pela 
Dra. Izilda Lotufo, embai-
xadora e dentista coorde-
nadora da Turma do Bem.
Foram distribuídos para 
a triagem 150 fichas.
Dentista do Bem
Dentista do Bem é o prin-
cipal projeto da OSCIP 
Turma do Bem, que conta 
com o trabalho voluntário 
de cirurgiões-dentistas. 
Eles atendem crianças e 
jovens de baixa renda en-
tre 11 e 17 anos, propor-
cionando-lhes tratamento 
odontológico gratuito até 
que completem 18 anos.

todo serão 4.265 policiais 
militares que estarão su-
bordinados ao Comando 
de Policiamento Copa 
(CPCopa). Esses profis-
sionais estarão presentes 
em momentos como a 
recepção de delegações 

to a professora regente da 
turma, Michelle Moreira, 
estão entusiasmados e feli-
zes.Sob a coordenação da 
professora Daniela Renó,o 
trabalho de inclusão em 
Tremembé tem recebido 
elogios e prêmios pelo país.
“É muito bom ver os alu-
nos surdos fazendo au-
las de xadrez, cineclube, 
judô e rádio, junto com 
os alunos ouvintes, porém 
o que tem emocionado a 
todos envolvidos no Pro-
grama é a participação 
deles nas aulas de banda 
e fanfarra, eles estão gos-
tando muito e contagian-
do os outros alunos da 
escola e a inclusão tem 
acontecido efetivamen-
te” conta Daniela Renó.
A Secretária de Educa-
ção,Cristiana Berthoud,-
diz estar muito satisfeita 
com o andamento do Pro-
grama e acredita queos tra-
balhos já estão refletindo 
na Educação de Tremem-
bé. “O sonho de ver a fa-
mília e a comunidade den-
tro da escola participando 
das atividades, integradas 
com o trabalho realizado, 
vem se concretizando pelo 
Mais Educação. É mui-
to importante esse novo 
olhar sobre a Educação de 
nossas crianças e jovens.”
Importante lembrar que 
ainda existem vagas em al-
gumas escolas e que os pais 
podem visitar o Programa 
e matricular seus filhos.

Os pacientes são selecio-
nados por grau de neces-
sidade, em triagens reali-
zadas em escolas da rede 
pública ou instituições 
sociais. Jovens e crianças 
com problemas bucais gra-
ves, os mais necessitados e 
com idade próxima do pri-
meiro emprego têm prio-
ridade no atendimento.
O tratamento, realizado 
no consultório do próprio 
dentista voluntário, é de 
caráter curativo, preventi-
vo e educativo. O projeto 
Dentista do Bem possui 
voluntários em todo o País 
(26 Estados e Distrito Fe-
deral) e em nove países da 
América Latina e Portugal.

e autoridades nos aero-
portos, o deslocamento 
de pessoas nos hotéis, 
em centros de treina-
mento e em locais de 
reuniões públicas, 
além de fazer a segu-
rança nos estádios.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE
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