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O Secretário Municipal de 
Educação e Presidente da 
Undime-SC, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, esteve em 
reunião com o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Michel 
Temer, e demais integrantes da 
Diretoria da Undime Nacional. 
O encontro, que ocorreu em 
Brasília, teve como objetivo 
solicitar a aprovação da PEC que 
revoga a DRU (Desvinculação 
das Receitas da União) para a 
Educação.

Ele também participou do 
seminário promovido pela Unesco 
e MEC, com vistas à mobilização 
social pela educação, e o 
Seminário Internacional Profissão 
Professor.

Undime

Os problemas com a voz 
fazem com que os professores 
da Educação Básica do país 
faltem às aulas cinco dias por 
ano. 

É o que mostra a pesquisa 
feita pelo Centro de Estudos 
da Voz, pelo Sinpro-SP 
(Sindicato dos Professores 
da Rede Particular) e pela 
Universidade de Utah (EUA) 
com 3.265 pessoas. Nas 
demais profissões, a média 
não chega a um dia.

E é pensando em preservar 
o principal instrumento de 
trabalho dos funcionários da 
rede municipal de ensino que 

a SME, por meio do Programa 
Saúde e Bem Estar dos 
Servidores (Prosabes), realiza 
a Campanha de Saúde Vocal.

No primeiro semestre 
deste ano, foram realizadas 
reuniões pedagógicas, 
distribuídas cinco mil garrafas 
d’água, distribuídos cartazes 
e adquiridos equipamentos de 
amplificação vocal.

Além disso, foram 
promovidos dois encontros 
“Como vai a sua voz?” nos 
meses de abril e maio, 
com a participação de 
aproximadamente 100 
servidores.

A SME, em parceria com 
a Guarda Municipal, realiza 
o 4º Concurso de Desenho 
e Redação sobre Trânsito e 
Meio Ambiente.

Participam alunos de 1º 
ano à 4ª série, matriculados 
nas escolas de Ensino 
Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de 
Florianópolis. 

Os trabalhos serão 
avaliados por uma comissão 
julgadora formada por 

professores da rede e 
guardas municipais. Os 
vencedores serão premiados 
no dia 9 de outubro, em 
evento realizado na sede 
da Guarda Municipal. 
Os prêmios serão um 
play station 2, bicicleta e 
aparelho celular ou mp4, 
respectivamente, para o 
1º, 2º e 3º colocados, além 
de um kit escolar que será 
distribuído para todos os 
premiados.

Cidadãos conscientes

O professor Charles Schnorr, 
responsável pelas atividades 
de prevenção e atendimento de 
emergências da Secretaria de 
Municipal de Educação da Prefei-
tura de Florianó-
polis, recebeu 
uma ho-
menagem 
do BOPE 
por acom-
panhar e 
avaliar fi-
sicamente os 
policiais militares e federais, além 
de prestar atendimento pré-hos-
pitalar juntamente com os oficiais 
bombeiros militares.

O educador e Bombeiro Comu-
nitário Charles também é respon-
sável pela formação continuada 
de Educação Física da SME.  

Homenagem
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Guarda Municipal orienta alunos sobre o trânsito.

Saúde Vocal
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Professores receberam garrafas d’água para cuidar da voz.

Conselho Municipal
O Prefeito Dário Berger, 

deu posse no último dia 26 
aos novos membros do Con-
selho Municipal de Educação 
de Florianópolis - CME, para 
o período de 2009-2011. 
Tomaram posse um total de 
30 conselheiros entre titu-
lares e suplentes do CME. 
Na Presidência ficou Clarita 

Chaves, representante das 
Organizações Não Governa-
mentais, enquanto na Primei-
ra Vice-Presidência assumiu 
José André Peres Angotti, da 
UFSC. 

O Segundo Vice-Presidente 
é Henrique França, represen-
tante dos profissionais das 
escolas particulares.

A PMF já iniciou as obras de 
uma nova Escola Básica em Ca-
nasvieiras. 

Com custo estimado em mais 
de 3 milhões de reais, a escola, 
que terá capacidade média para 
700 alunos, contará com 12 salas 
de aula, laboratório de ciência e 

informática, auditório, biblioteca 
e quadra de esportes coberta. 

Inicialmente, o término das 
obras está previsto para o segun-
do semestre de 2010. Já existe 
uma escola municipal em Ca-
nasvieiras, a Osmar Cunha, que 
atende 1.062 estudantes.

Nova escola
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• Exposição - O Departamento de Logística da Secretaria Mu-
nicipal de Educação possibilitou o transporte de 1000 alunos 
do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens Adultos 
para participarem da exposição francesa “Matemáticas Experi-
mentais”, que ocorreu em agosto, no Floripa Shopping.

Conheça o blog da 

assessoria de comunicação 

da SME:

assessoriasme.blogspot.com


