
 
 

 

  

 

 

 

Informativo sobre a Dengue 

em Goiás 

A dengue é uma doença grave e 

que pode matar. Alguns 

sintomas são: Febre alta, dor de 

cabeça e dor atrás dos olhos. 

Explore o Site da Dengue e 

aprenda tudo sobre a epidemia 

e como fazer a prevenção 

É transmitida pelo mosquito 

Aedes Aegypti infectado. O 

mosquito se reproduz em água 

parada e para prevenir não 

podemos deixar água 

acumular.  

Em anexo se encontra o Boletim 

Semanal com informações 

sobre o avanço da dengue em 

Goiás. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Boletim N° 12                15/04/2015 
                                 Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis 

                                                 GABINETE 
 

No final do encontro foi servido um café, com 

gostosuras e chocolate quente (que desperta 

o sentimento de felicidade), promovendo um 

momento de desconcentração entre os 

presentes, fechando uma noite de "muita 

felicidade". 

 
 

 
 

 

 
 

II Café Filosófico do Colégio da Polícia Militar 

Polivalente Gabriel Issa  
 

No dia 15/04, alunos, professores e algumas 

autoridades da cidade de Anápolis puderam 

desfrutar de um momento de reflexão sobre a 

Felicidade, em nosso II Café filosófico. Instruídos 

pelo Professor Dr. Lúcio Packter, fundador da 

Filosofia Clínica no Brasil, os participantes 

apreenderam dez passos que nos conduzem à 

formação filosófica do Conceito de Felicidade. 

O público bastante diversificado, contou com a 

presença do representante do Deputado Estadual 

Carlos Antônio, Subsecretária Regional de Educação 

Sonja Maria Lacerda, Dr. Tarcísio Machado, oficiais 

da Polícia Militar de Goiás e também do Corpo de 

Bombeiros Militar de Goiás (representando o 3° 

Comando Regional e 3° Batalhão de Bombeiros da 

cidade de Anápolis). 

A professora de filosofia Magna Moreira, 

juntamente com a Vice-Diretora Eny Ramos e o 

Chefe da Divisão de Ensino Capitão Sirismar 

Fernandes, foram os idealizadores do evento e 

participantes da execução. A palestra do Professor 

Packter foi desenvolvida de forma interativa levando 

os participantes a exercitar o pensamento/sentido 

da Filosofia Clínica e sua aplicação no cotidiano. 

Após a exposição, algumas pessoas foram 

homenageadas pelo Comandante e Diretor do 

CPMG-PGI, Ten. Cel. Elisboa Moreira Belo, com o 

Diploma de Honra ao Mérito e Colaborador 

Benemérito do colégio. Foram contemplados com o 

Diploma de Honra ao Mérito: Vice-Diretora Eny 

Ramos e Professora Magna Moreira. Colaborador 

Benemérito o Deputado Estadual Carlos Antônio, na 

pessoa de seu assessor Rocha, Dr. Baltazar José dos 

Santos, Profa. Sonja Maria Lacerda e o Sr. Tarcizo. 

 

http://www.dengue.org.br/dengue.html
http://www.dengue.org.br/dengue_sintomas.html
http://www.dengue.org.br/dengue_prevenir.html
http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html
http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html
http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html


  

Concurso de Redação do Senado Federal e Projeto 

Jovem Senador 

 

Prezados Gestores, 

 

Solicitamos de Vossa Senhoria a divulgação 

do Concurso de Redação do Senado Federal e 

Projeto Jovem Senador, partes integrantes do 

Programa Senado Jovem Brasileiro, que tem por 

objetivo proporcionar aos estudantes do Ensino Médio 

conhecimentos acerca da estrutura e do funcionamento 

do poder legislativo, bem como estimular um 

relacionamento permanente dos jovens com o Senado 

Federal. 

 

Para participar do Programa os estudantes devem 

elaborar uma redação dissertativa argumentativa com o 

tema "Participação Política: no parlamento, nas ruas 

e nas redes sociais". Poderão participar alunos com no 

máximo 19 anos completos até o dia 30 de setembro de 

2015. 

Cada Unidade Escolar deverá selecionar uma redação e 

encaminhá-la para a SRE, até o dia 12/08/2015. 

 

Todas as escolas públicas de Ensino Médio com alunos 

de até 19 anos podem pegar o kit de participação que 

está no pedagógico da subsecretaria. 

 

Quem não receber o kit, poderão obter o material 

diretamente no site do Jovem 

Senador  http://www.senado.gov.br/jovemsenador  

 

Responsável: Edjane Almeida Oliveira 

 

Subcoordenadora de Ensino Médio, ProEMI/JF e EJA 

Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis 

edjane.oliveira@seduc.go.gov.br 

(62) 3321 0408 

 

 

 

  

 

 
 

 

Programa Parlamento Jovem Brasileiro 

 

Oportunidade de ser deputado por cinco dias. 

A Câmara dos Deputados abre mais uma vez as 

portas à juventude do país com o Parlamento 

Jovem Brasileiro (PJB) 2015. O programa é uma 

oportunidade para que jovens cidadãos 

brasileiros possam conhecer e experimentar, 

durante cinco dias, a jornada de trabalho dos 

deputados federais. Instituído pela Câmara dos 

Deputados em parceria com o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED), Secretarias 

Estaduais de Educação e coordenado pelo Centro de 

Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, cujas 

inscrições estão abertas até 12 de junho de 2015. 

É voltado para estudantes do Ensino Médio de 

escolas públicas e privadas, visa uma educação para 

a democracia e possibilita aos jovens estudantes 

selecionados, a oportunidade de vivenciarem a 

experiência parlamentar por uma semana na Câmara 

dos Deputados, a simulação de trabalhos federais, 

elaborando projetos de leis e debatendo temas de 

grande importância para nosso país. 

Critérios para participação: 

- Idade entre 16 e 22 anos. 

- Estar regularmente matriculado e frequentando 

o Ensino Médio Regular (2° e 3° ano), Educação 

de Jovens e Adultos ou Ensino Técnico Integrado 

ao Ensino Médio (2°, 3° ou 4° ano). 

Para participar os jovens deverão elaborar um 

projeto de lei sobre qualquer tema de seu 

interesse, preencher a ficha de inscrição e o termo 

de ciência e autorização assinado pelos pais ou 

responsável legal, disponíveis no endereço 

eletrônico: 

www.camara.leg.br/pjb 

O projeto de lei juntamente com a ficha de inscrição 

e demais documentos devem ser encaminhados 

para o email: goias.pjb2015@seduc.go.gov.br 

Informações: (62) 3201-3220 – Ione 

                      (62) 3201-3216 – Nelcimone. 

Conheça e curta nossa página! 

www.facebook.com/parlamento.jovembrasileiro  

Participe do Parlamento Jovem Brasileiro 2015. 

Aqui você representa muito e pode fazer história! 

 

http://www.senado.gov.br/jovemsenador
mailto:edjane.oliveira@seduc.go.gov.br
http://www.camara.leg.br/pjb
http://www.facebook.com/parlamento.jovembrasileiro


 

 

 

Solicitação de Livros 

 

Solicitamos das Unidades Educacionais que tiverem 

disponíveis livros para os alunos do Colégio Estadual 

José Résio – Goianápolis. As escolas que tiverem 

possibilidade de colaborar, podem entrar em contato 

através do email: 52032841@seduc.go.gov.br ou 

pelo telefone (62) 3341-1343.  

Desde já agradecemos pela colaboração e parceria 

de sempre. 

Em anexa, se encontra listagem dos livros. 

 

 

 

Departamento da Merenda Escolar 

 

Prezados Gestores, 

 

Estamos aguardando das Unidades Educacionais abaixo, 

a entrega das prestações de contas do período: 

20/01/2015 a 30/04/2015. 

Esperamos que todos cumpram com seu compromisso 

e responsabilidade URGENTE, para que sua situação seja 

regularizada junto à Subsecretaria. 

 

Responsável: Eni Araújo Resende 

 

 

UNIDADE EDUCACIONAL FNDE TE ETI 

ANÁPOLIS 
01 C.E. ADOLPHO BATISTA    
02 C.E. PROF. FAUSTINO    
03 C.E HERTA LAYSER    
04 C.E. CEL. ACHILES DE PINA    
05 C.E. JOÃO GOMES    
  13/04/

2015 
Falta 

TE  
COCALZINHO DE GOIÁS 

06 C.E. VER. WALDIR JOSÉ REZENDE    
NERÓPOLIS 

07 C.E. DR. NEGREIROS    
08 C.E. MARTINIANO DE CARVALHO    
09 C.E. MAURO BORGES TEIXEIRA    

PIRENÓPOLIS 

10 E.E. JOSÉ GALDINO 22/05/

2015 

Falta 

TE 

 

11 E.E. BENEDITA CIPRIANO GOMES    

 

 

 

 

 

 

Palestras para: Docentes, Discentes e suas 

Famílias. 

 

O serviço de Capelania Escolar é um trabalho 

voluntário onde tem-se colhido frutos de Paz, que 

enobrecem a comunidade escolar. 

Ele não resolve todos os problemas disciplinares nas 

Escolas Públicas onde atua, porém tem sido 

adjuvante no combate à violência, evasão escolar, 

baixo rendimento e déficit de aprendizagem, entre 

outros problemas. 

As Unidades Educacionais que interessarem em 

convidar a palestrante, pode entrar em contato 

através do email elisabete@capelaniabrasileira.com.br . 

Maiores informações no endereço: 

www.capelaniabrasileira.com.br 

 

mailto:52032841@seduc.go.gov.br
mailto:elisabete@capelaniabrasileira.com.br
http://www.capelaniabrasileira.com.br/

