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Cordeirenses realizam
visita técnica ao

Instituto Vital Brazil

   Uma comitiva de Cordeiro
realizou visita técnica ao Ins-
tituto Vital Brazil, no dia 07 de
julho. O local atende ao setor
público com a produção de
soros antiofídicos e medica-
mentos de uso humano para
acidentes com animais
peçonhentos. No Insti tuto
também são realizados estu-
dos e pesquisas no campo
farmacêutico, biológico, eco-
nômico e social.
   Na visita, 21 professores da
rede pública municipal de
Cordeiro, representantes da
Secretaria de Meio Ambiente
(Rhaquel Feijó e Fernanda
Maia) e da ONG Ser da Terra
(Luiz Rogério Bernardes), as-
sistiram palestras e serão
multiplicadores dos conheci-
mentos para os alunos das
escolas municipais.
   O objetivo é capacitar os

Comitiva cordeirense foi liderada por equipe da Secretaria de Meio Ambiente
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A Equipe da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jardim  participou de
seminário na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro - UFRJ, Campus Praia Vermelha. O evento voltado à área da Educação foi
realizada no final de junho.
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professores com informações
sobre os animais mais predo-
minantes em nossa região,
para que eles informem aos
alunos sobre a importância
desses animais na produção
do soro antiofídico e noções
de primeiros socorros.
   Os palestrantes Benedito
Rodrigues e Tyelli Ramos ex-
plicaram os tipos de serpen-
tes que são venenosas e os
primeiros socorros para pes-
soas picadas por elas. Os par-
ticipantes acompanharam, na
prática, a retirada do veneno
da cobra e quais os materiais
usados para essa ação. O
palestrante Robson Teixeira,
responsável pelos aracní-
deos, demonstrou como é re-
alizada a retirada do veneno
do escorpião e quais são os
tipos de aranhas mais vene-
nosas.

 Lucas Nogueira

Marcos Vinícius

 *O jovem Marcos Vinícius completa no dia 19 de julho, 15
anos de vida! O nosso craque estuda no Colégo Vasco da
Gama!! Sucesso, parabéns!!

  * O macuquense Lucas Nogueira celebra seu aniversário
no dia 20 de  de julho. Desejamos muitas felicidades e muitos
anos de vida. Parabéns!!!

“Eu tentei 99 vezes e falhei. Mas na
 centésima tentativa eu consegui. Nunca
Desista de seus objetivos, mesmo que
eles pareçam impossíveis. A próxima
 tentativa pode ser a vitoriosa.”
(Albert Einstein)


