
www.pmf.sc.gov.br/educaBoletim nº 122 – Florianópolis, 15 de Dezembro de 2009

Acontece nesta quinta-feira, 
dia 17, a solenidade de entre-
ga dos certificados aos alunos 
da 8ª série da EBM Almirante 
Carvalhal, Coqueiros.

O evento acontece às 
19h30min, no salão paroquial 
da Igreja Nossa Senhora dos 
Navegantes, no bairro Abrãao.

Formatura
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O Coral das Escolas Mu-
nicipais, projeto desenvolvi-
do pela SME, está fazendo 
apresentações natalinas com 
o espetáculo “Mané Noel, Um 
Sonho de Natal”, formado por 
45 crianças. 

As próximas apresentações 
acontecem de 14 a 18 de de-
zembro, às 18h, na Fundação 
Cultural Badesc, no dia 16, às 
20h, no Centro Administrativo 
do Governo do Estado, e no 
dia 22, às 18h, junto à árvore 
construída na Beira-mar Norte.

Coral

Começou no último dia 7 e 
se estenderá até o dia 16, em 
Copenhague, na Dinamarca, a 
15ª conferência da ONU sobre 
Mudanças no Clima (COP 15).

Durante as duas semanas, 
espera-se mais de 15 mil 
participantes, dentre eles os 
líderes das principais nações 
mundias, que discutirão a 
atual situação e as previsões 
futuras para o meio ambiente. 
A SME fez o seu papel com 
a realização do IV Ecofestival, 
nos dias 8 e 9, com o tema 
“Responsabilidade com o Pla-
neta e com a Vida”. 

Clima

No dia 11, foi inaugurada a 
reforma da Creche Hermenegil-
da Carolina Jacques, localiza-
da em Ratones. A creche ga-
nhou quatro salas de aula com 
banheiros conjugados, entre 
outros. 

No dia 14, foi a vez da assi-
natura da ordem de serviço do 
NEI Orisvaldina Silva, Lagoa 
da Conceição, que ganhará 

uma reforma geral, com am-
pliação da cozinha e depósito.

No próximo dia 17, às 9h, 
será a inauguração da am-
pliação e reforma da Creche 
Anna Spyrios Dimatos, Tapera. 
O prédio foi ampliado, com 
a construção de mais quatro 
salas de aula com banheiros 
conjugados. Ao todo, serão 
investidos quase R$ 2 milhões.

Inauguração de obras
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As ganhadoras do prêmio Professores do Brasil 2009: a diretora Helay-
ne Maltez Costa e as professoras Patrícia Machado de Freitas, Georgia 
Loren Flores e Sílvia Rodrigues Montiel, do NEI Maria Salomé, no Sam-

baqui, com o secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, em Brasília

O aluno Gabriel Gomes Cou-
to, 13 anos, da 8ª série da Es-
cola Básica Municipal Henri-
que Veras, localizada na 
Lagoa da Conceição, 
ganhou o primeiro 
lugar do concurso 
para Promotor Mirim. 
Foram escolhidos os 
três discursos mais 
originais relativos ao 
tema “O que você tem a 
ver com a corrupção?”.  

O concurso era destinado a 
estudantes de escolas públicas 
e privadas e entidades filantrópi-

cas da Grande Florianópolis. 
O objetivo do projeto é estimu-

lar as crianças a amenizar 
a impunidade, inclusive 

nos atos rotineiros, tra-
balhando com a ética 
e a moral. O trabalho 
teve a supervisão da 
professora Esther Oli-

veira e do diretor Odi-
lon Xavier da Rosa Filho. 

O discurso, na íntegra, 
está disponível no http://www.
pmf.sc.gov.br/portal/noticias/
comunicacao/?acao=listar&id_
noticia=6265.

Promotor Mirim

Um novo ano se aproxima e com ele as expectativas e 
os desafios de novos sonhos e realizações, tanto na vida 

pessoal quanto na profissional.
Uma reflexão mais profunda nos remete ao passado, 
às metas alcançadas, aos projetos realizados, num 

misto de saudade, sentindo a areia do tempo escorrer 
entre os dedos, enquanto o coração pulsa e vibra com a 

esperança de um futuro melhor.
E é neste momento de reflexão, de solidariedade, 

de rever atitudes, de expressar carinho e amor, que 
queremos agradecer a todos e a todas vocês que vibram 
na sintonia positiva de uma educação de qualidade, pelo 

trabalho dedicado e competente, que resulta em uma 
rede de excelência, orgulho para o nosso município.

Feliz Natal e um Ano Novo rico em realizações, 
propiciando a cada um de vocês a aventura de 
experimentar momentos cada vez mais felizes. 

Saudações natalinas,
Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz

Equipe da SME

Feliz Natal!
Feliz 2010

Saúde e Paz a todos da RME


