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Moradores do Geraldo
Veloso participam de cursos
de corte e costura
20 alunos, divididos em duas turmas,
fazem o curso para iniciantes no Cedesc
Desde abril deste ano,
está em execução o Trabalho Técnico Social no
conjunto habitacional Geraldo Veloso. Voltado para
os moradores do bairro,
esse trabalho visa à formação desse público no
âmbito do empreendedorismo, capacitação profissional e associativismo.
De acordo com a Prefeitura, os moradores estão tendo a oportunidade
de participar de oficinas

de corte e costura para
iniciantes e estão recebendo formação gerencial para a consolidação de
uma associação ou cooperativa de costura. Atualmente, 20 alunos, divididos em duas turmas, fazem o curso de corte e
costura para iniciantes no
Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário Geraldo Veloso (CEDESC).
O Trabalho Técnico So-

cial é uma das etapas que
devem ser desenvolvidas
nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida e, no território
Geraldo Veloso, o serviço
é desenvolvido de forma
indireta pela empresa Civitas Consultoria e Planejamento LTDA, empresa
credenciada da Caixa
Econômica Federal, sob
acompanhamento do
Grupo Institucional do
Poder Público (GIPP).

Curso visa à formação dos participantes no âmbito do empreendedorismo,
capacitação profissional e associativismo
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Ovarioteran
Político carrancudo em
Formiga não é coisa corriqueira. Ninico Resende,
por exemplo, foi um grande gozador.
Quem não sabe como
funcionam os bastidores
da vida pública imagina
que a vida dos protagonistas é desanimada e chata,
o que não é verdade.
Na verdade, Ninico era
muito escrachado. Se juntasse gente, ele era o que
contava piadas em tom
mais alto. Se pegava no pé
de alguém...
Quando foi eleito prefeito, em 1976, Ninico se esbaldou. Quem achava que
encontraria no gabinete
principal do Poder Executivo uma pessoa de cara fe-

chada, se surpreendeu. Ele,
de imediato, adotou sua
maneira simples e popular.
Para seu assessor, contratou o conhecido marceneiro Jordelino de Oliveira
Campos, o Nego da Liquinha.
Nego era do tipo que fazia de tudo. Bom motorista,
estava sempre levando Ninico pra lá e pra cá. Como
grande admirador do político, ouvia atentamente os
conselhos e procurava cumprir à risca as orientações.
Era uma segunda-feira de
manhã, e Nego chegou reclamando que tinha ido a um
churrasco no domingo, e
que a carne tinha feito mal.
Ele estava com uma danada de uma diarréia. Dando
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uma de médico, Ninico
contou que havia um remédio novo chamado
Ovarioteran, e que era só
tomar uma colher de hora
em hora que o problema
passaria. Era tiro e queda.
Acreditando na receita,
Nego foi à Drogaria Santa
Maria, comprou o remédio
e o colocou em cima de
sua mesa para não esquecer. De hora em hora, ele
tomava o medicamento.
Fazia rodinha para ver.
Só no outro dia é que ele
ficou sabendo que Ovarioteran era um remédio
para cólicas menstruais.
As rodinhas se formavam
porque Ninico convocou a
Prefeitura inteira para presenciar a maldade.
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Prefeitura retorna com o
transporte escolar
A Prefeitura de Pains, por meio das secretarias de Transporte e
de Educação, está retomando o ser viço de
transporte escolar
para alunos da Rede
Municipal e Rede Estadual de Ensino, de
acordo com a programação de aula das escolas.
Recentemente, os
motoristas e monitores

da Educação receberam
treinamento com orientações dos protocolos de
segurança contra a covid-19.
O retorno seguro dos
alunos à oferta de ensino é fundamental. O
transporte escolar está
funcionando dentro do
protocolo sanitário para
que os estudantes possam utilizá-lo com total
segurança.

O transporte escolar está funcionando
dentro do protocolo sanitário

As escolas retomaram as aulas presenciais por um sistema de
revezamento entre os
alunos. É garantido aos
estudantes, enquanto
permanecer o estado de
calamidade pública em
decorrência da covid19, o direito de optarem
pelo ensino online, em
caráter complementar
ou alternativo às atividades presenciais.

