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CHEILA BARBOSA GOMES MARINS fale-
ceu aos 62 anos de idade. era casada com 
o sr. João Batista Marins e deixa as filhas: 
Patricia e Priscila. Seu sepultamento deu-
se no dia  23/8/2019, às 16h, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz 
para o mesmo cemitério.

MIRIAN ZIMBRA COELHO faleceu no dia 
22/8/2019, aos 30 anos de idade. Seu se-
pultamento será hoje,  24/8/2019, às 9h, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

Veiculam nesta coluna notas 
de falecimento enviadas pelas 

funerárias até as 17h de segunda 
a sexta-feira e até as 11h aos 

sábados. Notas enviadas depois 
desses horários e aos domingos 
e feriados veiculam na edição 

seguinte. O conteúdo das 
notas de falecimento é de total 
responsabilidade das funerárias

mortes

A criançada da escola mu-
nicipal de ensino infantil Bela 
Adormecida, na Vila Maceno, 
conheceu a “Fita Verde”, nes-
ta sexta-feira, 23.

A história da personagem 
de João Guimarães Rosa foi 
contada de forma adaptada 
pelo escritor João Paulo Vani, 
que visitou a escola no encer-
ramento da penúltima semana 
da campanha “Doe seu tempo 
e seu conhecimento”, parte do 
projeto Diário da Gratidão.

João Paulo começou dizen-
do que “Fita Verde” era uma 
menina que morava em uma 
aldeia e que iria visitar sua avó 
do outro lado do bosque.

A reação da galerinha foi 
dizer que a história se trata-
va do clássico “Chapeuzinho 
Vermelho”, mas o escritor logo 
tratou de explicar que essa era 
a “Fita Verde”, dizendo que 
não havia nem lobo mau e nem 
caçador no conto.

O escritor seguiu com a his-
tória até a personagem chegar 
à casa de sua avó e encontrá-la 
na cama descansando. Nesse 
momento, João Paulo ques-
tionou os meninos e meninas 
como eles tratavam seus avós.

“Eu gosto muito da minha 
avó. Gosto de visitar minha avó. 
Eu amo minha avó”, foram algu-
mas respostas dos pequenos.

João Paulo encerrou o conto 
ensinando que as crianças devem 
cuidar dos avôs e avós com cuida-
do, carinho, abraços e beijos.

Em seguida, o escritor distri-
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buiu uma ilustração do livro de 
João Guimarães Rosa e as crian-
ças coloriram a página onde se 
encontrava a “Fita Verde”. Por 
fim, todos ganharam uma fita 
verde e um bombom. 

“Achei muito interessan-
te os questionamentos sobre a 
história. E eles se confundem 
mesmo, porque conhecem a 
história de “Chapeuzinho Ver-

melho”. Isso mostra conheci-
mento de literatura. E também 
mostra que eles sentem, ficam 
sensibilizados com moral de 
cuidar de seus avós. A literatu-
ra é isso. É para todo mundo”, 
concluiu João Paulo.

Programação
Na próxima segunda-feira, 

26, a programação da última se-

mana da campanha “Doe seu 
tempo e seu conhecimento” se-
gue com o jornalista Harlen Fé-
lix, que vai até a escola Peter Pan; 
a professora Letícia Flores, que 
se apresenta na Bela Adormeci-
da; o fotógrafo Santiago Garcia, 
que visita a Joãozinho e Maria, e 
o artista plástico Jocelino Soares, 
que estará com a turminha da 
Anna Mantovani de Andrade.

Fechando as atividades 
desta sexta-feira, 23, da cam-
panha “Doe seu tempo e seu 
conhecimento, as escolas Pe-
ter Pan, Joãozinho e Maria e 
Anna Mantovani de Andrade 
receberam as visitas do cartu-
nista Lézio Júnior; da técnica 
de futebol e auxiliar-técnica 
da Seleção Brasileira Sub-20, 
Jéssica de Lima; e Carolina 
Talon, musicista do projeto 
Guri, respectivamente.

“Foi bem legal. A turmi-
nha é muito bacana e intera-
giu bastante. Eles consegui-
ram fazer os desenhos. Usei 
o método de utilizar as mãos 
e os números para fazer o 
desenho e foi muito bom”, 
afirmou Lézio, que esteve 
na escola Peter Pan.

“Foi show de bola. A 
criançada ficou louca. Tinha 

bastante espaço, então deu 
para aproveitar bem, apesar 
do frio. E quando termina-
mos de fazer as atividades 
alguns falaram: ‘acabou? 
Não vamos mais jogar?’. Foi 
muito legal”, disse Jéssica 
sobre a visita para os alunos 
da escola Joãozinho e Maria.

“Fizemos a dinâmica de 
paraquedas para trabalhar 
a integração e sincronia em 
grupo. Também fizemos a 
banda elástica, trabalhan-
do sentimento de preenchi-
mento, identidade, ritmo e 
integração. E fechamos ou-
vindo a música Siebenschritt 
(música alemã dos 7 passos) 
e uma história sonorizada”, 
finalizou a musicista do pro-
jeto Guri Carolina Talon, que 
se apresentou na escola Anna 
Mantovani de Andrade. (MS)

Desenhos, futebol e música

Jéssica de Lima com a galerinha 
da Joãozinho e Maria
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As equipes de robótica Sesi 
Robotronic, de José Bonifácio, 
e Sesi Robotic Generation, de 
Rio Preto, confirmaram suas 
vagas para a disputa do mun-
dial de robótica, o World Ro-
bot Olympiad (WRO), que 
será realizado na Hungria, de 
9 a 10 de novembro.

Os times da região conquis-
taram a classificação na etapa 
estadual do WRO na categoria 
Regular para alunos do ensino 
fundamental de 11 a 14 anos. A 
equipe de José Bonifácio ficou 
com o primeiro lugar e o time 
rio-pretense com a segunda po-
sição na competição que aconte-
ceu na última quarta-feira, 21, 
em Presidente Epitácio. 

Campeã da etapa estadual, a 
equipe Sesi Robotronic, de José 
Bonifácio, treinada por Rafael 
Fernando Perez e formada pelos 
alunos Gabriel Araújo, 14 anos, 
Heitor Orsi, 13 anos, e Luis Gus-
tavo, 14 anos, comemorou a con-
quista da vaga para o mundial.  

“Na etapa estadual, nós 
conseguimos concluir a missão 
que era fazer um robô capaz de 
substituir as lâmpadas antigas 
pelas lâmpadas inteligentes. 
Conseguimos atingir 190 pon-
tos, dos 200 possíveis. Estamos 
muito felizes. Conquistar a vaga 
é uma realização pessoal e pro-
fissional”, disse o treinador.

Para a disputa do mundial, 
o desafio do time é deixar o 
robô mais veloz.

“O grande desafio é man-
ter a pontuação e melhorar o 
tempo do robô. Na competição 
mundial, vamos disputar com 
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as outras equipes e, além dos 
pontos, precisamos melhorar o 
tempo”, explicou Rafael.

Segunda colocada na etapa 
classificatória para o mundial, a 
equipe Sesi Robotic Generation, 
de Rio Preto, comandada pelo 
técnico Paulo Henrique Paim 
dos Santos, e formada por Maria 
Eduarda, 14 anos, Cauã Henri-
que, 14 anos, e Rafael Brambilla, 
14 anos, também festejou a classi-
ficação para a Hungria.

“A equipe estava confiante. 

Temos membros que já partici-
param de mundiais de robótica e 
um pequeno probleminha nos ti-
rou o primeiro lugar. Mas ficamos 
contentes pela vaga conquistada 
no mundial”, disse o técnico.

Segundo Paulo, assim 
como o time de José Bonifácio, 
a ideia é melhorar o robô para 
o mundial da Hungria. 

“Temos que deixá-lo mais 
rápido, melhorar a estrutura e a 
execução para chegarmos bem 
no mundial”, concluiu.


