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“Até aqui nos ajudou  o
Senhor”. 1 Samuel 7:12

Macuco inaugura reforma e
ampliação do Centro de Saúde

Foto:Elisangela de Paiva
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   Lançado em outubro
pelo Governo do Estado,
por meio do Detran.RJ, o
aplicativo Identidade Digi-
tal RJ chegou à marca de
165 mil downloads nesta
quinta-feira (30/12), último
dia útil de 2021. O serviço
permite baixar a versão
digital do documento e ter
a carteira de identidade
disponível no telefone ce-
lular.
   Esta semana, o Gover-
no do Estado lançou uma
campanha publicitária na
mídia para aumentar a di-
vulgação sobre a nova
identidade digital
disponibilizada pelo
Detran.RJ. O vídeo, que já
está sendo divulgado nas
emissoras de TV, destaca
o pioneirismo do Governo
do Estado ao lançar a
identidade no celular - o
“RG do RJ”, como diz a
peça.
   O filme lembra ainda ou-
tros lançamentos do
Detran este ano, como o
Posto Digital, que permite
aos usuários acessar o
site do Detran, usando
login e senha, para obter
documentos e fazer servi-
ços. “Criatividade,
tranquilidade, trabalho,
tudo isso está na nossa
identidade. Aqui a gente
não tem tempo a perder.
Depois de inovar com o
Posto Digital, o
licenciamento e a CNH di-
gital, o Governo do Esta-
do saiu na frente mais
uma vez com a Identida-
de Digital RJ. É a sua iden-
tidade no seu celular. É
para estudantes, trabalha-
dores, pra todo mundo. É
o RG do RJ. Detran e Go-
verno do Estado do Rio de
Janeiro. Sem tempo a per-
der”, diz o vídeo.
   Dos 165.244 downloads
do RG no celular, 103.436
foram feitos por homens
(62,6%) e 61.865 por mu-
lheres (37,4%). Foram
registrados 21,6% de

Identidade Digital
RJ completa

165 mil downloads
e ganha campanha

publicitária

acessos de usuários en-
tre 20 e 30 anos; 24,5%
de acessos entre 31 e 40
anos e 22% entre 41 e 50
anos.
   A carteira digital tam-
bém foi bem recebida
pelos jovens: 11,6% do
total de acessos foram
de pessoas com 18 e 19
anos. Nas demais faixas
etárias, 13,2% dos aces-
sos foram de pessoas
entre 51 e 60 anos; 6%
entre 61 e 70 anos; 1,0%
entre 71 e 80 anos e
0,1% acima de 80 anos.
   A versão digital está
disponível para ser bai-
xada nas principais pla-
taformas digitais - nas
lojas Android e IOS. A
Identidade Digital RJ tem
o mesmo valor jurídico
do documento impresso
e validade em todo o ter-
ritório nacional.
   Por enquanto, para
atender ao disposto na
Lei Geral de Proteção de
Dados, o aplicativo está
disponível apenas para
maiores de 18 anos. Em
futuro próximo, os pais
poderão autorizar a
emissão dos documen-
tos digitais de seus filhos.
O download não é obri-
gatório. Quem não qui-
ser tirar a carteira digital
poderá continuar a usar
apenas o documento fí-
sico, em papel.
   A identidade digital
pode ser baixada, de iní-
cio, por quem tem cartei-
ra impressa emitida a
partir de 5 de abril de
2019. Depois desta data,
todos os documentos de
identidade passaram a
ser entregues com um
QR Code na parte inter-
na. E é com este código
que o usuário poderá
baixar a versão digital.
Os que tiverem a cartei-
ra sem QR Code pode-
rão fazer a segunda via
do documento e, depois,
acessar o aplicativo.

Inscrições para Vestibular 2022
da Uerj terminam dia 12 de janeiro
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Obra é entregue em comemoração aos 26 anos de Emancipação Política Administrativa de Macuco, data
celebrada no dia 28 de dezembro.                                                                                                    Página 03.

Educação de Macuco premia
estudantes vencedores do SAEM

Em  Macuco, 15 alunos foram premiados com notebooks.                                                                                               Página 04

Seja produtivo em 2021! Confira
as dicas.

Página 02
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  PORTARIA BOM PREVI Nº 049/ 2021, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - BOM PREVI, no uso

de suas atribuições e de acordo com o Processo Administrativo n.º 211/2021, de 06 de

dezembro de 2021 – BOM PREVI

R E S O L V E:

APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, a servidora do Quadro

Estatutário do Poder Executivo Municipal, a senhora CATARINA DAS GRAÇAS DE SOUZA,

no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, Nível I, Padrão I, Matrícula 10/1766-SMS, com

base nos incisos I, II e III e parágrafo único do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 47/2005

C/C o art. 69 da Orientação Normativa SPS 02/2009, correspondentes às parcelas abaixo

discriminadas:

Vencimento base atribuído ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, Nível I, Padrão

I (Lei Complementar n.º 288, de 18/05/2021 = R$ 1.100,00)

1- Vencimentos integrais................................................................................. R$ 1.100,00

 E. Constitucional 47/2005, art. 3º, Incisos I, II, III e parágrafo único;

 Orientação Normativa 002/2009, art. 69;

 Lei Complementar n.º 288, de 18/05/2021.

2 – Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)

(30% sobre o item 1)..............................................R$ 330,00

 Lei Complementar nº 01, art. 67;

 Lei Complementar nº 01, art. 243;

 Lei Complementar nº 01, art. 87, parágrafo único.

3 – Adicional de Insalubridade

(15% incidindo sobre o item 1).................................................................R$ 165,00

 Lei Complementar 01, art. 68, 69 e 70;

 Lei Municipal 1.313/2011;

 Laudo MTE (médico).

4 - Sexta Parte - (Itens 01+02+03/6)..............................................................R$ 265,83

 Lei Orgânica Municipal, art. 160;

 Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.

5 - TOTAL DE PROVENTOS ...........................................................................R$ 1.860,83

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Bom Jardim/RJ, em 28 de dezembro de 2021.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE

  PORTARIA BOM PREVI Nº. 050/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM

PREVI, no uso de suas atribuições e tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos autos do

Processo TCE-RJ 220.639-5/21,

R E S O L V E:

Retificar o Ato Concessório de Pensão das Sras. DOLFIRA DAS GRAÇAS SILVA AYRES

E WANESSA SILVA AYRES, Portaria BOM PREVI nº. 017/21, concernente à

fundamentação constitucional, passando a constar o art. 40, § 7º, inciso II, da CRFB/

88, permanecendo inalteradas as demais disposições.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bom Jardim/RJ, 28 de dezembro de 2021.

IVANIR ELEDIR THULLER

DIRETOR PRESIDENTE
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5 dicas para que você seja
ultra-produtivo em 2022

    A chegada de um novo
ano renova esperanças
para sonhos e metas. Po-
rém, sem um planejamento
e mudanças de hábitos es-
pecíficos, a tendência é que
o novo ciclo repita o anteri-
or e os sonhos continuem
sendo apenas isto: sonhos.
Por isso, Jennifer de Paula,
que é diretora de marketing
e gestão da MF Press Glo-
bal, preparou uma lista com
5 conselhos para que 2022
seja um ano especialmente
produtivo.
   1 - Aprenda a dizer NÃO -
“É a melhor forma de não
sair do foco. Isso vale para
pedidos externos e dizer
não para si mesmo. Evite
frases como ‘vou ver se
posso’ e seja direto quando
o assunto for se negar a fa-
zer algo que não faz parte
ou atrapalhe seu objetivo no
momento”, pontua a espe-
cialista.

   2 - Organize suas metas
- Para Jennifer é essencial
ter os objetivos sempre à
mão e dar o ‘start’ diário de
forma organizada por or-
dem de prioridade. “Olhe
seu plano diário no início,
meio e final do dia. Assim
saberá se concluiu tudo ou
se o final da lista se tornará
a prioridade do dia seguin-
te”, explica.
    3 - Pare de verificar seu
email e whatsapp - A espe-
cialista defende que se or-
ganizar também quer dizer
estipular a quantidade de
vezes que você dá aquela
checada na caixa de entra-
da ou no grupo do
whatsapp. “Tente definir ho-
rários para verif icar as
mensagens, como uma vez
a cada 3 horas dependen-
do de sua demanda”, acon-
selha.
   4 - Cuidado com o termo

"multitarefas" - “Ter várias
tarefas diárias e concluir
todas com sucesso não
quer dizer que tenha que
fazer tudo ao mesmo tem-
po. Isso diminui sua produ-
tividade, pois está pulando
de tarefa em tarefa sem se
concentrar em nenhuma”.
   5 - Fique atento aos si-
nais de cansaço mental -
Fazer pausas saudáveis
para recuperar as energias
como uma caminhada pelo
escritório ou um breve alon-
gamento pode ser funda-
mental para preservar a
saúde mental. “Não se co-
bre tanto quando a neces-
sidade do descanso che-
gar. Forçar a barra trará
grandes chances de não
ser bem-sucedido na tare-
fa. Descanse e seja recom-
pensado ao se tornar ain-
da mais produtivo”, detalha
Jennifer de Paula.

Jennifer de Paula, diretora de marketing e gestão, dá conselhos para que todas as metas de
2022 sejam alcançadas com sucesso

Foto:divulgação

   Estão abertas até 12 de ja-
neiro as inscrições para o
Vestibular 2022 da Univer-
sidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), que oferece
5.736 vagas em 64 cursos
de graduação nas cidades
do Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, São Gonçalo, Nova
Friburgo, Petrópolis e
Resende. O edital e todas
as informações estão no site
https://www.vestibular.uerj.br.
   Devido ao impacto da
pandemia de Covid 19, o
Vestibular 2022 será realiza-
do em um único exame, no
dia 20 de março de 2022,
com questões de múltipla
escolha e redação.
A parte objetiva terá 60
questões das disciplinas Bi-
ologia, Física, Geografia,
História, Língua Portugue-
sa/Literatura, Língua Es-
trangeira (Espanhol, Fran-
cês e Inglês), Matemática e
Química. São indicados os
livros de literatura Sonetos,
de Luís de Camões, para a
prova de Língua Portugue-
sa/Literatura, e Uma janela

em Copacabana, de Luiz
Alfredo Garcia-Roza, para
a Redação.
As aulas dos aprovados
para o primeiro semestre
iniciam em 13 de junho. Os
classificados para o segun-
do semestre começam em
19 de outubro.
   Sistema de reserva de
vagas
   A Uerj oferece aos candi-
datos que vivem em condi-
ções de carência socioe-
conômica a possibilidade
de concorrer à reserva de
vagas no vestibular, desde
que atendam ao requisito
de ter renda per capita (por
pessoa da família) mensal
bruta igual ou inferior a R$
1.650,00. Distribuição das
vagas:
- 20% para estudantes ne-
gros, indígenas e oriundos
de comunidades quilom-
bolas;
- 20% para estudantes
oriundos do ensino médio
da rede pública de ensino;
- 5% para pessoas com

deficiência, filhos de polici-
ais civis e militares, de
bombeiros militares e de
inspetores de segurança e
administração penitenciária
mortos ou incapacitados
por motivo de serviço.
   O estudante que ingres-
sar na Universidade pelo
sistema de cotas recebe a
Bolsa-permanência, que
atualmente é de R$ 550,00,
até o tempo máximo do
currículo previsto para cada
curso. Essa ajuda de custo
tem o objetivo de garantir
a frequência nas disciplinas
e atividades.
   Com esse sistema de
vagas, no qual a Uerj é pi-
oneira, a Universidade pos-
sibilita que pessoas de ca-
madas sociais menos
favorecidas possam cursar
o ensino superior. Ele foi
implantado na gestão da
reitora Nilcea Freire e vem
sendo aperfeiçoado ao lon-
go dos anos. Atualmente, a
Uerj é a universidade mais
inclusiva do país.

Inscrições para Vestibular 2022
da Uerj terminam dia 12
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“Você pode dar
o melhor para o
seu filho. Lute

por isso.
Perseverança é

a palavra de
incentivo.”

                Liz Moraes

Macuco ganha um moderno
equipamento de saúde

Inaugurado o Laboratório de Análises Clínicas Maura Huguenin

   Ao comemorar seus 26
Anos de Emancipação Po-
lítica e Administrativa,
Macuco presenteou seus
munícipes inaugurando um
equipamento novo, moder-
no e que promete oferecer
melhores condições de tra-
balho aos profissionais,
minimizar custos e garan-
tir que a demanda tenha
uma boa fluência, se con-
vertendo em qualidade de
atendimento.
   Juntamente com a vice-
prefeita Michelle Bianchini,
a primeira dama Andreia
Boaretto, o secretário
Juninho da Saúde, verea-
dores e o deputado federal
Altineu Côrtes, o prefeito
Bruno Boaretto inaugurou o
Laboratório Municipal de

Análises Clínicas Maura
Barria Huguenin, que ho-
menageia a competente
profissional de enferma-
gem falecida recentemen-
te e que contribuiu sobre-
maneira com Macuco.
   Durante a solenidade, o
secretário Juninho disse
que o novo espaço será
essencial, já que funciona-
rá como eficiente e preciso
instrumento de diagnósti-
cos para identificar os pro-
blema na raiz e ainda se
transformar no ‘coração
pulsante’ do futuro Hospi-
tal de Macuco. Já a ex-se-
cretária de Saúde de Cor-
deiro, Vânia Huguenin, re-
presentante da família da
homenageada, declarou
que enfermagem significa

acolhimento e amor, algo
inerente à personalidade da
saudosa Maura.
   Prefeito e vice de Macuco
creem em avanços signifi-
cativos com o novo labora-
tório e disseram que Maura
Huguenin é patrimônio re-
gional pelos serviços pres-
tados. “Com esse investi-
mento, nossa gente não
precisará sair daqui para
fazer seus exames”, disse
Boaretto, que levou o depu-
tado Altineu para visitar as
dependências do futuro
hospital. O parlamentar
prometeu empenho para
acelerar as obras do com-
plexo de saúde. “Vamos
tentar desenrolar tudo com
o Governo do Estado”,
garantiu Côrtes.

         Por Ricardo Vieira
Fotos:Raphael Oliveira

Ao lado do prefeito Bruno Boaretto, Vânia
Huguenin, representante da família da
homenageada e familiares

  O prefeito Burno Boaretto, o deputado federal
Altineu Côrtes, subsecretária de saúde Marlise
Quintana e o secretário municipal Juninho da
Saúde.

Inaugurada Unidade Ampliada
de Saúde de Macuco

Centro de Saúde também é reformado e vai ampliar atendimentos

   Segundo palavras do
próprio prefeito Bruno
Boaretto, nada mais signi-
ficativo do que poder fechar
um dia intenso de inaugu-
rações entregando aos
macuquenses uma área
ampla, bem estruturada, to-
talmente modernizada e
com a capacidade de abri-
gar de agora em diante to-
das as especialidades clí-
nicas médicas para melhor
atender ao povo.
   Essa será a função da
Unidade Ampliada de Saú-
de Doutor Luiz Fabiano Oli-
veira e Silva, inaugurada
nesta terça-feira, dia 28 de
dezembro, como parte das
comemorações pelos 26
Anos de Emancipação Po-
lítica e Administrativa de
Macuco. O nome faz alu-
são e reconhece o trabalho

sério e abnegado de um
dos mais renomados médi-
cos do município, que em
vida sempre destinou cari-
nho e acolhimento a todos.
 Durante os discursos de
inauguração, foram muitos
os elogios às obras, que
também foram estendidas
ao Centro de Saúde. Os
vereadores Julio Badini,
Andinho da Reta e Marcelo
Mansur relembraram figu-
ras atuantes do segmento
da saúde local e expuse-
ram o comprometimento e
respeito do prefeito com a
população, enquanto o se-
cretário Juninho da Saúde
falou pela família do Dr.
Fabiano e ressaltou o
profissionalismo de sua
equipe, que segundo ele é
a ‘alma da saúde de
Macuco’. Já a vice-prefeita

Michelle foi enfática, desta-
cando o trabalho essencial
dos servidores.
  Expondo gratidão aos ser-
vidores da saúde, Bruno
Boaretto declarou ainda
que o médico Luiz Fabiano
faz muita falta, mas deixou
um legado importante. O
prefeito foi aplaudido ao di-
zer que sua meta é sempre
melhorar a qualidade de
vida de seu povo. “Se hou-
ver um por cento de chance
de conquistar algo, eu luto
para transformar em cem
por cento. Entregamos um
espaço com estrutura de
clínica particular”, ressaltou
antes de agradecer ao de-
putado Altineu Côrtes pelos
aportes à área de saúde,
dos quais R$ 500 mil foram
destinados à atual reforma
do Centro de Saúde.

Dia histórico marca comemorações
pela Emancipação de Macuco

Feriado de 28 de dezembro teve início com bênçãos, demonstrações de
civismo durante hasteamento das bandeiras e homenagem a Jalbi Rocha

   O dia 28 de dezembro de
2021 acabou sendo peque-
no para que a população
macuquense pudesse co-
memorar os 26 Anos de
Emancipação Política e Ad-
ministrativa de Macuco,
isso porque a Gestão Mu-
nicipal conseguiu promover
durante a data festiva uma
série de inaugurações que
serão convertidas em be-
nefício da própria comuni-
dade.
   Devidamente abençoa-
das após a Santa Missa em
Ação de Graças pelos 26
Anos do Município, cele-
brada pelo padre Fernando
Pacheco, na Igreja de São
João Batista, autoridades e
população se dirigiram à
Prefeitura de Macuco, onde

aconteceram o hastea-
mento das bandeiras e dis-
cursos, todos exaltando o
orgulho pela data
marcante.
   A entrou em cena com a
visitação à Sala Jalbi Ro-
cha de Almeida, com a pre-
sença de sua filha Márcia.
O espaço, além de home-
nagear um ícone da eman-
cipação e grande estudio-
so das questões dos limi-
tes do município, irá abri-
gar em breve a Delegacia
Online da Polícia Civil. Os
vereadores Alberto Herdy e
Carlos Alberto Oliveira re-
presentaram, respectiva-
mente, o Conselho Comu-
nitário de Segurança e Co-
missão de Segurança da

Câmara, enquanto Paulo
Sérgio Daflon falou pela
família.
   Vice-prefeita e secretária
de Administração, Michelle
Bianchini lembrou que o
local escolhido era o canti-
nho onde Jalbi gostava de
trabalhar e fazer suas pes-
quisas. Já o prefeito o defi-
niu com um ‘arquivo vivo’
do município. “Cabe aos
mais jovens aprenderem
com esse grande legado
que ele deixou. Aqui tere-
mos a Delegacia Online,
que será inaugurada com
a presença do delegado e
do secretário estadual de
Polícia Civil para implantar
um serviço pioneiro”, refor-
çou Bruno Boaretto.

A vice-prefeita Michelle Bianchini, a primeira dama Andréia Boaretto, o prefeitto Bruno Boaretto,
a filha do sr.Jalbi Rocha, Marcia Daflon e o seu esposo Paulo Sérgio Daflon.

Familiares de um dos homenageados: Dr Luiz Fabiano, funcionário do posto
de atendimentos e público presente ao evento de inauguração.

O prefeito Bruno Boaretto decerra a
placa do segundo piso junto aos
familiares do Dr.Luiz Fabiano.

O coral Flor do  Ipê em apresentação junto a primeira dama  Andréia Boaretto durante a inauguração.

O Coordenador do fundo municipal de
Saúde Júlio Sanches e funcionários
da nova sala de  coleta de exames.

A  mesa, o diretor do centro municipal  de Saúde Ewandro Oliveira e
funcionárias.

Parte do público presente durante a inauguração.

                  Por Ricardo Vieira

        Por Ricardo Vieira

Fotos:Elisangela de Paiva

Foto:Raphael Oliveira
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Alunos de Macuco ganham notebook pelo desempenho no SAEM
     Foi realizada na manhã do dia 28 de dezembro, no
salão da Câmara Municipal de Macuco, a cerimônia para
a entrega da premiação de 15 notebooks aos alunos do
5º Ano do Ensino Fundamental das escolas da rede
municipal que obtiveram melhor desempenho. O
rendimento escolar dos estudantes foi avaliado em
fevereiro pelo SAEM (Sistema de Avaliação das Escolas
Municipais).
      Para a secretária de Educação, Luciana Boaretto, a
educação é uma importante aliada ao relacionamento
entre escola e família. Além de promover a motivação e
integração. “A pandemia nos trouxe muitas dificuldades
para o ensino, mas a força de vontade de cada pai, mãe
e professor foi o que fez com que superássemos esse
período. Está sendo muito importante a realização desse
evento aqui; por dois anos de atividade remota, a
realização desse momento, também marca o retorno das
aulas presenciais em toda as nossas escolas e a
oportunidade em reconhecer os nossos alunos que muito
se dedicaram. A valorização e o reconhecimento da
família são os maiores valores o prêmio é apenas um
impulso para que eles possam cada vez fazer o melhor”,
afirmou.
    O vereador Alberto Herdy falou em nome dos
vereadores presentes e destacou que a educação é a
base de tudo. “Muito gratificante é a gente ver e
reconhecer o empenho dos professores e dos alunos.
Parabéns especial a secretária municipal de Educação
que realizou um trabalho brilhante” disse.

   As autoridades presentes enfatizaram a importância do
apoio da família, a vice-prefeita Michelle Bianchini
destacou que o carinho e força de vontade dos
professores e pais de alunos foram o pilar para o
resultado obtidos pelos alunos. “Parabenizo toda a equipe
da secretaria de Educação do município e também aos
pais – a família é a base de tudo; a educação é um
complemento...a maior dádiva é essa que proporcionou
esse resultado: o apoio familiar”, disse.
   Bruno Boaretto, prefeito de Macuco, acredita que o
resultado obtido por esses alunos com certeza gerará
estímulos para os estudantes em 2022. “Com certeza,
neste ano letivo de 2022, irá aumentar a dedicação das
nossas crianças com os estudos; este resultado gera mais
força de vontade, a dedicação aumenta e com certeza
ainda mais o estímulo para os pais, professores e alunos.
Nosso maior legado é esse, investir nas pessoas, no
futuro e em nossas crianças. Estou muito feliz com este
dia de hoje e o coração cheio de alegria e paz; só tenho
a agradecer a todos os professores, todas as equipes
das escolas municipais, secretaria de Educação,
enfim...todos que se engajam, principalmente a vocês -
familiares, que neste momento de pandemia e com toda
a dificuldade que vivemos foi fundamental a participação
e apoio, mais que nunca a atenção e dedicação de vocês.
A parceria entre família e escola sai dessa pandemia com
uma força surpreendente”, afirmou.
   Ao destacar a importância da premiação e reforçar a
motivação dos estudantes e a garantia de que eles

permaneçam participativos às aulas foram entregues os
prêmios pela direção e professores do 5º ano das escolas:
CIEP Municipalizado Honório Peçanha (bairro Reta),
Escola David Coelho (bairro Barreira) e Escola Sylvia
Bitencurtt Bath Rosas (bairro Volta do Umbigo). Além dos
alunos premiados pelo melhor desempenho também
foram contemplados os alunos que obtiveram a maior
nota na matéria de Língua Portuguesa,  Matemática e
categoria geral.

Confira a listagem com os premiados:

CIEP:
Beatriz Oliveira Aguiar e Letícia de Oliveira dos Santos
David Coelho dos Santos:
Pablo de Melo, Matheus Germano Valença, Suely Sofia
da Silva dos Santos, Samir Meireles Costa, Déborah
Souza de Oliveira Bastos e Annely Oliveira Ferreira de
Lima.
Sylvia Gonçalves Bitencourt Bath Rosas:
Fabi Nogueira Muniz Silva Machado, Isaque Costa
Oliveira, Emanoel Toda Nestor Soares e Isaac Moreira
Tiberto
Melhor Nota em Língua Portuguesa:
 Lorena Mansur
 Melhor Nota em Matemática:
  Alan Cerbino
 Melhor Nota Geral:
 Manuelle Pires Gomes
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Familiares, professores, diretores e autoridades municipais presentes à cerimônia. Alunos premiados  junto aos seus professores e autoridades municipais.

A secretária municipal de Educação, Luciana Boaretto agradece aos professores e
familiares pelo apoio e incentivo aos alunos.

O prefeito municipal Bruno Boaretto frisa o papel fudamental da interação entre escola e
família.

A vice-prefeita Michelle Bianchini enfatiza o trabalho dos professores e o  apoio familiar. O vereador Alberto Herdy parabeniza a secretaria de educação e alunos premiadospelo SAEM.


