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Escolas de Samba de
Guaratinguetá promovem
arrecadação de alimentos na cidade

A Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá (OESG), através de
suas filiadas, promovem
arrecadação de alimentos
em diversos postos nas comunidades, contribuindo

com as famílias necessitadas da cidade.
A ação em parceria com
o movimento “Corrente
do Bem”, acontece neste sábado (8), chamado
de DIA D, onde cada Es-

cola de Samba percorrerá
as ruas dos
respectivos bairros com a
coleta
volante de
mantimentos.
Confira os locais de arrecadação:

Nascidos em março já podem
sacar a primeira parcela
do auxílio emergencial

México: queda de viaduto
por onde passava metrô
deixa mortos e feridos

Mais de 20 pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas no México,
com a queda de um viaduto no momento exato em
que passava o metrô. Há
crianças entre os mortos.
O viaduto caiu sobre uma
das estradas mais movimentadas da Cidade do
México.
As equipes de socorro foram chamadas imediatamente ao local, onde permanecem.
Muitos dos trabalhos de
ajuda, no entanto, tiveram
que ser interrompidos porque há risco de que outras
partes da estrutura do viaduto possam desabar.

O próprio trem do metrô,
de acordo com agências
de informação, está muito
instável. Há o risco de que
outros vagões caiam.
O acidente aconteceu na
noite desta segunda-feira
(3) por volta das 22h30
locais, perto da Estação de
Olivos.
Imagens divulgadas pela
estação de televisão mexicana Milenio TV mostram
o momento exato da queda
do viaduto.
Pelas imagens, é possível
ver também que na via
abaixo do viaduto muitos
carros circulavam.
As últimas informações
indicam que as autori-

dades locais aguardam a
chegada de um guindaste
para ajudar nas operações
e estabilizar a estrutura do
metrô.
Dos feridos, pelo menos
65 foram levados para o
hospital. Sete estão em
“estado grave” alguns já
submetidos a cirurgias,
disse a presidente da Câmara do México, Claudia
Sheinbaum.
As primeiras investigações indicam que uma
viga na estrutura do viaduto teria cedido, o que
provocou o acidente. Mas
as causas continuam sendo apuradas, acrescentou
Sheinbaum.

Covid-19: Em Pindamonhangaba
primeira dose para 61 anos ou
mais começa nesta terça-feira

Trabalhadores informais
e inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), nascidos em
março, podem sacar a partir desta terça (4), a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro
havia sido depositado nas
contas poupança digitais
da Caixa Econômica Fe-

deral em 11 de abril.
Os recursos também
poderão ser transferidos
para uma conta
corrente, sem custos para o
usuário.
Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo
Caixa Tem, que permite o
pagamento de contas domésticas (água, luz, telefo-

ne e gás), de boletos, compras em lojas virtuais ou
compras com o código QR
em maquininhas de estabelecimentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a
central telefônica 111 da
Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às
22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

Começa nesta terça-feira
(4), a aplicação da primeira dose em idosos com 61
anos ou mais. A vacinação
contra covid-19, ocorrerá
das 8h30 às 13 horas no
CIAF/Saúde da Mulher acesso pela rua Dr. Laerte
Machado Guimarães e das
8h30 às 11h30, no Bosque da Princesa, CISAS
em Moreira César, UBS
Terra dos Ipês II, unidade
de saúde Nova Esperança
(Araretama) e Centro Dia
do Idoso (Vila Rica).
Para a primeira dose é
obrigatório levar documento de identidade e
comprovante de endereço.
A segunda dose da vacina
contra Covid-19 para idosos de 67 anos prossegue

também na terça-feira (4),
no período da tarde, das
13h30 às 16 horas, nos seis
locais de vacinação: CIAF/
Saúde da Mulher, Bosque da Princesa, CISAS
em Moreira César, UBS
Terra dos Ipês II, unidade
de saúde Nova Esperança
(Araretama) e Centro Dia
do Idoso (Vila Rica).
Para a segunda dose, o
idoso tem que levar documento de identidade
e a carteira de vacinação, além do pré-cadastro
no site http://vacinaja.
sp.gov.br e do “Termo de
Cadastro Vacinação Covid-19”.
O município ressalta que
não é obrigatório fazer o
pré-cadastro ou levar o

“Termo de Cadastro Vacinação Covid-19”, no entanto para as pessoas que
seguem a orientação, o
tempo de espera é de apenas alguns minutos.
“Quando a pessoa deixa para fazer no dia e
no local de vacinação,
demora mais para vacinar,
porque ela tem que pegar
caneta, sentar, preencher
os dados. Os que fazem o
pré-cadastro antes e levam
o termo com todos os campos preenchidos e assinado, só precisam informar o
CPF e apresentar os documentos. Torna o processo
mais ágil, fácil e dinâmico”, esclareceu a secretária de Saúde, Valéria dos
Santos.
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Miscelânea
Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá
Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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Pindamonhangaba está entre cidades
contempladas na Chamada Pública de
Projetos de Eficiência Energética da EDP
Foi anunciado nesta segunda (3), pela EDP, os
projetos
contemplados
na Chamada Pública de
Projetos, para incentivar
a conservação e uso racional da energia elétrica.
Serão R$ 4 milhões investidos em seis projetos
selecionados nos municípios de Pindamonhangaba, Jacareí, Guaratinguetá,
Suzano, Itaquaquecetuba
e Guarulhos. No Vale do
Paraíba, os municípios de
Pindamonhangaba, Jacareí
e Guaratinguetá serão beneficiados com a troca de

luminárias de iluminação
pública comuns por LED.
Ainda em Guaratinguetá,
será realizado um projeto
de eficientização no Comando da Aeronáutica.
No Alto Tietê, o Hospital
das Clinicas de Suzano
será contemplado com a
substituição de lâmpadas
de maior consumo por
LED, além de implantação
de placas para geração solar de energia. O Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFSP,
também foi selecionado e
receberá troca de lâmpa-

das e instalação de placas
fotovoltaicas nas unidades
de Suzano, Itaquaquecetuba e Guarulhos.
As ações irão contribuir
para transformar os espaços em mais sustentáveis,
com a redução do consumo de energia por meio de
fonte renovável. Com as
seis iniciativas selecionadas pela Chamada Pública
de Eficiência Energética
da EDP, a Companhia contribuirá para que cerca de
124 toneladas de CO2 deixem de ser lançados na atmosfera no próximo ano.

As iniciativas contempladas pela Chamada Pública
de Projetos da EDP proporcionarão uma redução
do consumo de energia total em cerca de 2010 megawatts-hora (MWh/ano),
o equivalente ao consumo
médio anual de aproximadamente 850 famílias.
Além disso, há uma redução também nos custos de
manutenção para as instituições, uma vez que a
durabilidade da lâmpada
LED é muito superior ao
sistema atualmente utilizado. O novo modelo

também gera menor impacto ambiental?por não
possuir mercúrio e outros
componentes nocivos em
sua composição, além de
contribuir para melhor
qualidade das instalações
elétricas.
“Beneficiar a população
por meio de instituições de
serviços públicos de saúde
e educação, e tornar a iluminação pública das cidades mais eficiente, está em
linha com nosso propósito
de Usar a nossa energia
para cuidar sempre melhor. Conseguiremos con-

tribuir diretamente para
a utilização segura e racional da energia elétrica
através dos projetos contemplados, e, consequentemente, para a redução de
gastos com energia e um
melhor uso dos recursos
naturais”, afirma o gestor
da EDP, Roberto Miranda.
A Chamada Pública de
Projetos do Programa de
Eficiência Energética da
EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL. Para
mais informações acesse:
edpsp.gestaocpp.com.br
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Santa Casa e Residencial
Maricá recebem
emenda parlamentar

Na manhã desta segunda
feira (3), a Santa Casa de
Misericórdia de Pindamonhangaba recebeu a confirmação do envio de uma
emenda parlamentar do
Deputado Estadual Márcio da Farmácia (PODEMOS).
O anúncio foi realizado
no auditório da entidade
com a presença do deputado, prefeito Isael Domingues, secretária de Saúde
Valéria dos Santos, dos
vereadores Julinho Car,
Rogério Ramos e Felipe Guimarães, além de
lideranças do partido
como Rodrigo Godoy e o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley Miotto.
As autoridades foram recepcionadas pelo provedor da entidade, Décio
Prates da Fonseca, e representantes da Mesa Provedora e dos funcionários.
A emenda repassará dos
cofres do Governo do Estado a importância de R$
2.520.000,00 que serão investidos no custeio das atividades de saúde da Santa
Casa.
“Quero agradecer o apoio
da Prefeitura e a presença do Deputado Márcio
da Farmácia, que tem se
demonstrado um grande

amigo da Santa Casa de
Pindamonhangaba”, ressaltou o provedor.
Em sua fala, o prefeito Isael Domingues enalteceu a
boa gestão da Santa Casa
e o comprometimento do
deputado Márcio da Farmácia em ajudar o município. O deputado Márcio
da Farmácia agradeceu a
recepção e afirmou que o
momento exige prioridade
total para a saúde e continuará trabalhando por
novos recursos para essa
área.
Emenda de emenda R$ 1
milhÃ£o Ã© liberada para
projeto esportivo no Residencial MaricÃ¡Emenda
de emenda R$ 1 milhão é
liberada para projeto esportivo no Residencial
Maricá (Foto : Divulgação)Também na manhã
desta segunda-feira (3), o
Deputado Márcio da Farmácia esteve no gabinete
do prefeito Isael Domingues e anunciou o repasse de R$ 1 milhão para a
construção de um Centro
de Treinamento de Artes
Marciais no bairro Residencial Maricá.
O bairro do Maricá abriga
o projeto social Rayane,
que trabalha a modalidade de artes marciais com a
comunidade e com os no-

vos investimentos poderá
expandir suas atividades
num moderno centro esportivo, projetado para ser
construído na Av. Tupinambá, numa área de 621
metros quadrados.
“Quero agradecer mais
uma vez essa importante
emenda do deputado Márcio da Farmácia que vem
se mostrando muito presente na cidade com seu
trabalho, não somente em
ano eleitoral. Certamente o fortalecimento dessa
parceria trará ainda mais
conquistas para a cidade e
nós só temos a agradecer”,
afirmou Isael.
O deputado aproveitou a
oportunidade para confirmar também que em breve retornará ao município
para trazer outra boa notícia, que será a liberação
de uma emenda de R$ 1
milhão que será revertida
para melhorias de urbanização, lazer e social para
uma área no bairro do Araretama.
“São demandas que colhemos junto aos nossos vereadores do PODEMOS,
que são representantes da
população e por isso estamos sempre conversando
para trazer recursos para
Pindamonhangaba”, finalizou o deputado.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a reabertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
014/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Confecção e Fornecimento de Prótese Dentária. Data para recebimento de proposta: das 13h00min do dia 05/05/2021, até às 13h00min
do dia 17/05/2021; data da abertura de propostas: das 13h00min às
14h00min do dia 17/05/2021; data de início da sessão pública: às
14h00min do dia 17/05/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores
informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021
– TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - A comissão de licitações
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE REPAROS NA UBS DR. JOSÉ B. R. VALADÃO,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E
SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia
20/05/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 20/05/2021.
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim,
ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

Unifatea realiza seminário colaborativo
sobre “Design como estratégia para o
desenvolvimento de soluções”
O Unifatea em Lorena,
em parceria com a Universidade da Região de
Joinville/SC - UNIVILLE
e o Parque Tecnológico
de São José dos Campos,
irão realizar um seminário
colaborativo com o tema
“Design como estratégia
para o desenvolvimento
de soluções”. O seminário
acontecerá nos dias 06 e
27 de maio, com transmissão online pelo canal

TV UNIFATEA às 11h. As
inscrições são gratuitas e
estão abertas até o primeiro dia de evento, qualquer
um pode se inscrever. No
formato de palestras, o
evento promete rodadas de
inovação, transferência de
conhecimento e tecnologia
por meio da realização de
seminários colaborativos.
Palestras de diversas vertentes serão abordadas,
sendo elas: Modelos de

Interação: Universidade,
Empresa e Governo; Panorama do Design: Graduação e Pós-Graduação Brasileira; Design Thinking:
Fundamentos e Conceitos
e Design Thinking como
ferramenta para Resolução de Problemas.
A inscrição para garantir
o certificado, pode ser feita através do link: https://
www.even3.com.br/dcepodds2021/.

Festa clandestina é encerrada em
chácara de São José dos Campos

Na noite deste domingo
(2), a prefeitura de São
José dos Campos, encerrou uma festa clandestina
com mais de 80 pessoas
em chácara na Vila São
Bento.
As denúncias foram feitas pela população, e o
trabalho foi realizado pelos GCM (Guardas Civis
Municipais) e agentes do
DFPM (Departamento de
Fiscalização de Posturas
Municipais). Durante a
ação fiscal, foram apreendidas bebidas alcoólicas,
mesas e cadeiras.
O organizador da festa foi
multado em R$ 11.056 e
o proprietário da chácara,

em R$ 7.250, por descumprimento das regras determinadas pelo Plano São
Paulo.
Festa clandestina Ã© encerrada em chÃ¡cara de
SÃ£o JosÃ© dos CamposFesta clandestina é encerrada em chácara de São
José dos Campos (Foto :
Divulgação)
No último final de semana,
outros estabelecimentos
comerciais foram interditados e mais de 30 multas
foram aplicadas.
A Prefeitura e as forças de
segurança,
dispersaram
logo no início, aglomerações no Campo dos Alemães, no Dom Pedro 1º

(sul), Urbanova (oeste) e
SetVille Altos de São José
(leste).
As irregularidades constatadas foram lotação acima
do limite definido nos decretos estaduais e municipais contra a covid-19,
funcionamento além do
horário permitido, música
ao vivo sem autorização,
aglomerações e pessoas
sem máscara.
As ações preventiva de
combate às aglomerações,
são realizadas através do
programa São José contam com a participação da
GCM, DFPM, Polícia Militar e agentes de Mobilidade Urbana.
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S. José dos Campos:
Projeto Circulação traz mais
de 20 apresentações neste mês
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Homem é preso em Lorena com
371 microtubos de cocaína
Um homem foi preso em
flagrante neste fim de semana em Lorena acusado
de tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi
abordado durante um patrulhamento pelo bairro
Cidade Industrial. O ho-

mem, em condições suspeitas, foi encontrado com
7 microtubos de cocaína e
R$20. Ele confessou que
realizava tráfico no local
e que as drogas ficavam
armazenadas em sua residência.
Segundo a PM, na casa

do suspeito foram encontrados 364 microtubos de
cocaína, totalizando 371,
prontos para comercialização, além de R$210, provenientes do tráfico.
As drogas e o dinheiro foram apreendidos e o homem preso em flagrante.

Aluna de São José dos Campos
descobre asteroide para a NASA

O Projeto Circulação, coordenado pela Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, traz 21 apresentações
culturais gratuitas neste
mês de maio, entre exposição, teatro, música, cultura popular e dança.
Em razão da pandemia, as
apresentações estão acontecendo em formato virtual.
Para assistir aos espetáculos, basta acessar o You-

Tube da Fundação Cultural Cassiano Ricardo
(youtube.com/fccrsjc) no
dia e horário indicados.
Apenas a exposição “Patrimônios Históricos de São
José dos Campos” acontece na página no Behance
da Fundação (behance.net/
fccrsjc).
Projeto Circulação
O Projeto Circulação visa
fomentar a produção artística local e levar apresen-

tações artísticas e gratuitas
para a população. Os grupos e artistas envolvidos
são escolhidos por meio
de edital da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
O projeto prevê apresentações de música, dança,
teatro, circo, exposições
de artes plásticas e interartes (mistura de estilos da
arte).
Confira a programação
completa:

Estudante de São José dos
Campos, descobre um asteroide antes da NASA,
enquanto participava do
projeto de ciência cidadã
“Caça Asteroides”, promovido pelo IASC (International Astronomic Search Collaboration), parte da
agência espacial norte-americana.
Micaele Gomes, 17 anos,
nascida e criada em pequenas cidades do interior
de Pernambuco, se mudou
para São José dos Campos
em 2017 e passou a estudar
em uma escola estadual
que proporcionou seu primeiro contato com a OBA
(Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica), na qual conquistou a
medalha de ouro.
A estudante conta que antes da OBA não conhecia
muito sobre ciências ou
entendia sobre o impacto
das olimpíadas na formação de um aluno.
“A OBA foi uma grande
oportunidade para mudar
completamente a rota da
minha vida. A partir dela,
participei de um evento
chamado Jornada Espacial, que me permitiu entender como funciona a
ciência aeroespacial no
Brasil. Então, a partir da
prática, comecei a me interessar cada vez mais
pela área. Me impressiono com o impacto que ela
pode gerar não só na vida
das pessoas, mas no mundo. Agora, muitos sonhos,
antes distantes, começam
a se aproximar da minha
realidade”.
Micaele relata que conheceu o projeto Caça Asteroides, do IASC, acompanhando o Instagram do
Observatório da Unesp.
Mesmo tendo realizado a
iniciativa de maneira remota, por conta da pandemia, conta que a expe-

riência foi transformadora
e única do ponto de vista
do aprendizado e de colaboração.
“Eu e meus colegas recebemos um treinamento
teórico on-line e, durante
alguns meses, aplicamos
nosso conhecimento trabalhando com imagens de
testes. Devido à quarentena e às diferentes localizações dos participantes
do grupo, foi tudo feito de
forma remota, o que não
interferiu em nada na experiência positiva. O fato
de ser digital me possibilitou ter mais tempo para
me dedicar às análises e de
estar presente em todos os
encontros”, conta.
Agora, a estudante tem
ainda mais certeza de seus
sonhos de trazer novos tipos de conhecimento para
a Ciência. “Tenho como
metas terminar minha pesquisa em Astrobiologia
e publicar o meu artigo.
Além disso, espero continuar incentivando mais
mulheres a ingressarem
na área através das aulas
de Astronomia que dou.
Quanto à faculdade, ainda
estou no processo de autoconhecimento, mas tenho
um grande desejo de seguir
na pesquisa científica para
contribuir com a sociedade por meio de inovações
relevantes, sempre usando
os meus conhecimentos
para impactar a vida das
pessoas através da ciência
e da educação”, afirma.
O Poliedro Colégio, de
São José dos Campos, em
função do grande empenho de Micaele, concedeu
uma bolsa para a estudante
concluir o Ensino Médio
e continuar se preparando
para o seu sonho de ser
pesquisadora na área de
Astrofísica.
“Quando soubemos que
uma estudante de São José

dos Campos havia descoberto um novo asteroide,
quisemos conhecê-la! Notamos toda a dedicação
que a Micaele tem empenhado ao longo dos anos
e seu enorme potencial.
Queremos ajudá-la para
que alcance tudo o que almeja e gere inúmeros impactos positivos na nossa
sociedade. Temos certeza
de que terá muitas conquistas pela frente e queremos oferecer uma educação de excelência para
que a estudante alcance
seu máximo potencial”,
diz Andrea Godinho, coordenadora do Ensino Médio do Poliedro.
A aluna conta que conhece a instituição desde o 9°
ano e sempre teve vontade
de fazer parte. “O Poliedro
sempre foi minha referência de colégio em todas as
coisas que eu gostava ou
queria fazer. Então, quando recebi a informação de
que poderia terminar meu
Ensino Médio lá, foi incrível. Eu e minha mãe não
acreditávamos até eu ir pegar meu uniforme!”.
Agora, Micaele diz que
sente que está sendo preparada para o futuro, assim como todos os outros
estudantes do colégio.
“Além do ensino excelente, desde minha primeira
semana na escola a orientadora tem me ajudado
muito a tomar decisões
mais conscientes em relação aos meus estudos,
me orientando na busca
do meu grande sonho ou
simplesmente me ouvindo
quando preciso. Todas as
ferramentas que o colégio
oferece e o apoio da equipe são sensacionais. É uma
ponte entre o estudante e o
seu sonho.
A cada dia você aprende
algo novo, acho isso incrível”, conclui.

