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Escola Padre Anchieta caminha para o centenário
Diretor afirma que tudo lá agora está em ordem
Eduardo Cedeño Martellotta
Com 50 anos de
idade completados
dia 16 de janeiro
último, Valdecir
Oliveira dos Anjos
dirige há quase cinco
a Escola Estadual
Padre Anchieta, no
Brás. Em entrevista
ao Jornal do Brás,
Valdecir diz que
colocou a escola em ordem. “A escola
estava abandonada. Eu levei dois anos
para deixar a escola no rumo, recuperando
a credibilidade”, explica. “Era comum, no
final do ano, os alunos atirarem carteiras
pelas janelas. E não havia banheiro para os
alunos, quando eu cheguei”, completa ele.
Este paulista de Alto Alegre lembra que,
antes de assumir a direção da escola, em
junho de 2003, nove diretores assumiram
o posto só naquele ano. Valdecir acumula
28 anos na Educação.
Vindo da cidade de Marília, onde dirigiu
uma escola rural com 149 alunos, Valdecir
ficou surpreso ao chegar no Brás e
encontrar cerca de 3.000 alunos e 150

professores. Ele quase desistiu. “Trabalho
também com os alunos da Febem (Complexo
Brás), que são mais 2.000”, explica Valdecir,
que logo encontrou muitos desafios, como a
necessidade de reforma, implantação de
cursos e regularização de bolivianos. “Foi um
trabalho árduo. Mas ainda tem muita coisa
para fazer”, pondera.

TRADIÇÃO E MODERNIDADE
CAMINHAM JUNTOS
A Padre Anchieta conta hoje com 2.800
alunos, 50% dos quais, bolivianos. “Eu acolho
a todos como meus filhos”, diz Valdecir, que
chama os alunos de “filhos”. Ele acrescenta
que o Governo Estadual tem dado suporte,
mas faltam algumas coisas. “Material a gente
tem. Faltam funcionários para poderem dar
atendimento aos alunos”.
Entre as conquistas de Valdecir, estão a
informatização da escola, com os boletins dos
alunos acessados por meio de um site, as
reformas do pátio e do jardim, os professores
com mestrado, em sua maioria, e o Data Show
(aparelho para passar filmes). “Coisas que às
vezes, uma escola particular não tem”, diz,
completando que a escola conserva o vínculo

Brás Society
A pedagoga Kenia Mota homenageia o
governador, professor José Serra
O governador reestrutura a educação, com a
contratação de 20 mil
funcionários para atuarem na
Secretaria da Educação,
exercendo os cargos de
agente de organização

ROTARY: CLUBE PARCEIRO
Recentemente, os Rotarys Club Brás e Leste
percorreram a Padre Anchieta com o Projeto
Rumo, pelo qual foram dadas palestras aos
estudantes nas áreas de direito, comércio,

C

om a regulamentação da Lei nº 14.459, em decreto nº 49.148, publicado na
edição de 22 de janeiro do Diário Oficial da Cidade, em todas as novas
edificações, residenciais ou não, deverá ser instalado ou preparado Sistema
de Aquecimento Solar (SAS), composto por coletor solar, reservatório térmico,
aquecimento auxiliar, acessórios e interligações hidráulicas que funcionam por circulação
natural ou forçada.
O sistema deverá atender pelo menos 40% da demanda anual de água aquecida
necessária para o abastecimento dos usuários. Apenas estão desobrigados do cumprimento
da lei os imóveis em que for comprovada a impossibilidade de implantação do sistema de
captação de energia solar. A implantação do sistema na cidade é uma iniciativa do
SindusCon, presidido por João Cláudio Robusti.
Detalhes: 3334-5600 - www.sindusconsp.com.br

Quem trabalha
no Brás

Movimento Poético
terá nova Diretoria
A
eleição
será dia
15 de
março
na sede
própria
d
o
MPN à

O brasense Marco Perutti faz a
comunicação visual e decora as vitrines da
região. Seu atelier fica na rua Bresser, 1.067
sobreloja sala 3, fone 6618-3652.

ONG Danyann oferece cursos gratuitos
A Associação franco-brasileira Danyann: Aprender e Evoluir, anuncia que estão abertas
as inscrições de cursos gratuitos profissionalizantes de auxiliar administrativo, informática e
serigrafia para os adolescentes de baixa renda da cidade de São Paulo. Cada curso terá
duração de três meses. Somente poderão inscrever-se os adolescentes que tenham a partir
de 16 anos de idade e que estejam matriculados em escola pública no ensino básico ou
fundamental. O período de matrículas foi prorrogado e vai de 7 até 15 de fevereiro. A
Associação Danyann: Aprender e Evoluir fica na rua Chá de Frade, 124-Mooca. Mais
informações pelo fone 3791-6387.

25 de Janeiro também é

Dia do Carteiro
A data de sua entrada nos Correios ele guarda até hoje: 22
de julho de 1981. Natural de Igarapava-SP, Luiz Antonio de
Paula, 52 anos, é carteiro há 27 anos e faz entrega há 5 nas
ruas João Boemer, Virgílio do Nascimento e Padre Lima.
Luiz afirma que é gratificante a profissão de carteiro, pois
além de cultivar várias
amizades, como a que tem
com o Antão da João Boemer, a empresa lhe dá benefícios. “Os
carteiros não falham nunca. Teve um dia que choveu muito, e eu
não molhei nenhuma carta”, lembra ele, na foto com o Antão
durante visita ao Jornal do Brás.
Outro carteiro da região é o Antenor Correia de Farias, que não
aparenta ter 50 anos conforme informou. “É que eu não fumo e
nem bebo. Isso vem de família”, disse ele, há 31 anos nos Correios,
e 27 na região Brás/Pari. Como o Luiz, Antenor, que entrega as
cartas ao Jornal, se recorda a data que entrou nos Correios: foi em
12 de dezembro de 1976.

MERCADINHO
BELENZINHO
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* Grande Variedade e Produtos
* Feirinha Diária e Açougue

Pães, Bolos e os Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self Service ou Prato Sugerido
ASSADOS DE 6ª A DOMINGO

Rua Catumbi, 494 - Belenzinho
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No melhor e mais simpático ponto do Brás
ACEITAMOS
CARTÕES E TICKETS

Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa
CONSERTOS E MANUTENÇÃO
de Carrinho Hidráulico e Industrial

Rua Rio Bonito, 194
Telefax: 6694-7477

Aceitamos
todos os
Ticktes sem
desconto

( 6292-5144 - 6291-8049

( 6291-8049 - 6292-5144

RODÍZIOS E
CARRINHOS

informática, mercado imobiliário,
carreira militar, entre outros.
O Rotary se prontificou a doar
ventiladores para as salas de aula,
informa ainda o diretor.
Valdecir só lamenta que o
comércio ao redor da escola não
participa muito. “Eles se esquecem
que aqui tem um celeiro da educação.
O comércio também é educador”.
Ele finaliza a entrevista afirmando
estar hoje apaixonado pelo Brás.
“Trabalhar no Anchieta é uma
experiência ímpar. Eu me apaixonei e
vou me aposentar por aqui”, orgulhase Valdecir.
A escola fica na
rua Visconde de Abaeté, 154.
Outras informações
nos fones 6693-2120
ou 6096-6699 (sala do diretor).

A Comunidade Educativa do Instituto N.S
Auxiliadora vai promover dia 11 de fevereiro, a
celebração eucarística de abertura das
comemorações dos 90 anos da escola.
O evento será às 20h à rua Passos, 36 esquina
com a av. Celso Garcia, no Belenzinho.

Panificadora e Restaurante

Rua Catumbi, 470

Ana Pereira é um exemplo de zeladora, tal
o desenvolvimento da missão

INSA comemora
90 anos de ensino

escolar e agente de serviços escolares, atendendo
assim as escolas que
estavam desprovidas.
Quem ganha com isso,
é a comunidade, as famílias
e a criança, com ensino de melhor qualidade.

Aquecimento Solar agora é lei

rua dos Bogaris, 183.
Walter Argento, o querido presidente da
atual gestão (na foto com a cantora lírica
Celeste Manzini), deverá ser reeleito, tal a
postura com que vem conduzindo o prestigiado
Movimento Poético Nacional, com o aplauso
de todos os seus admiradores.

familiar, a disciplina e o conteúdo. “Os ex-alunos,
de duas ou três décadas atrás, colocam os filhos
aqui. Outro detalhe é muitos alunos vêm para cá e
depois saem. Eles acham que é muito forte o ensino
daqui. O professor pouco falta. Porque eu exijo
que o professor dê aula”, explica Valdecir.
A maioria dos estudantes mora na Zona Leste,
conta o diretor. A exceção é para os filhos de
bolivianos que trabalham em confecções têxteis do
Brás e moram no bairro.
Atualmente a escola oferece Ensino
Fundamental (de 5ª a 8ª série) e Ensino Médio
(Geral). No mais antigo dos dois prédios está a
Secretaria Estadual da Educação, que utiliza o
espaço com a Oficina Cultural Amácio Mazzaropi.

√ Servimos Café da Manhã c/ deliciosos
Lanches e Salgados após às 6h da manhã

Aberto de 2ª a Sábado
das 7:30 às 20h
Domingos e Feriados:
aberto das 8h às 13:30h

√ Se você exige
Higiene e Qualidade,
venha nos fazer uma visita

Av. Carlos de Campos, 230 - Pari

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO

( 6291-8956 - 6692-3091
Fax: 6693-4367

( (11) 6693-6489 / 6693-5490
Rua Casemiro de Abreu, 352

