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Sábado é dia de coleta de doações
para a Natal Sem Fome em Cianorte

Nesta semana, os moradores
dos bairros Cianortinho, Seis Conjuntos, Jardim São Francisco, Universidade I e II, Santa Mônica I e II;
e demais setores da região, bem como
a comunidade do distrito de São
Lourenço, tiveram as “sacolinhas” da
campanha Natal Sem Fome fixadas
em seus portões, acompanhadas dos
panfletos que informam as datas de
recolhimento das doações. Isto porque, neste sábado (10), a partir das
13h, será realizada a primeira coleta de alimentos para a mobilização
que, promovida pelo Provopar, com
o apoio da Prefeitura, Tiro de Guerra, Banco do Brasil e Cianorte Trail
Clube, visa proporcionar um final de
ano abastado para as pessoas atendidas pelas entidades assistenciais e as
famílias carentes.
“Esta é a oportunidade perfeita para
quem tem a felicidade de poder contribuir para o bem estar do próximo.
Contamos com cada colaboração
que, por menor que seja, faz a diferença e é muito especial”, afirma a primeira-dama e presidente de honra do
Provopar, Fátima Bongiorno. Nesse
sentido, a coordenadora da entidade,
Neide Ferreira, lembra que, além dos

alimentos convencionais, como arroz,
feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar e farinha, outras variedades também são
aceitas. “Um refrigerante, um pacote
de bolacha, doces, leite em pó, achocolatado, café e outros, também são produtos valiosos para presentear nossos
semelhantes menos favorecidos, neste
período”, sugere.
Marcada pela mensagem bíblica de
Atos 20:35, “É mais feliz quem dá do
que quem recebe”, esta é a 28ª edição
da campanha e, entre os cuidados com
a destinação dos alimentos, o presidente do Provopar, Ed Wilson, destaca
que “no momento da doação, é muito
importante conferir se a embalagem
está lacrada, bem como assegurar que
a data de vencimento não esteja próxima, pois os produtos serão repassados
aos beneficiários entre o final de novembro e o começo de dezembro”, alerta. Além da coleta nas residências, os
cianortenses podem fazer suas doações
nas sedes dos organizadores ou nos
pontos identificados distribuídos pela
cidade. A segunda etapa de arrecadação em moradias, que abrange outras
localidades, será realizada no dia 24 de
novembro.

Rematrículas nas
escolas municipais
de Cianorte vão até
sexta-feira Cianorte

Em Cianorte, os pais ou responsáveis por crianças que já são estudantes
de uma das 15 escolas municipais e que
desejam manter a vaga para o ano letivo
de 2019 têm até esta sexta-feira (09) para
comparecer à instituição de ensino e efetuar a rematrícula do aluno. O horário de
atendimento é das 7h30 às 11h30 e das
13h30 às 17h30. É preciso apresentar a via
original e entregar uma cópia do comprovante de residência (fatura da Copel recente), bem como da carteirinha do SUS,
e o atestado de vacina (com as doses em
dia) emitido pela UBS.
“A rematrícula confirma e garante a continuidade do aluno na instituição
de ensino em que já se encontra. Por isso,
alertamos aos pais ou responsáveis para
que a efetivem o quanto antes, assegurando a vaga e evitando uma série de transtornos, inclusive filas”, orienta a secretária
municipal de Educação e Cultura, Maria
Neuza Casassa. “Vale ressaltar que estes
prazos são apenas para as rematrículas
nas escolas. O período para os CMEIS
segue até o dia 14 de novembro. Já as matrículas novas e transferências têm outras
datas”, explica a diretora da pasta, Zilda de
Assis.
Os alunos de 5º ano que, para
2019, devem se matricular na rede estadual de ensino, serão direcionados por
fluxo, ou seja, cada escola municipal tem
um colégio estadual correspondente, com
exceção das escolas Castro Alves e Vicente
Machado, cujos alunos receberão, individualmente, a carta-matrícula (documento
que indica a instituição de ensino na qual
devem se matricular, de acordo com a
proximidade de sua residência, a disponibilidade de vagas, entre outros critérios).
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