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 Subprefeitura Perus abre inscrições para 
o 2º Eco Desafi o Adventure de Pedestre

A Subprefeitura Perus, por intermédio da 
Supervisão de Esportes, Recreação e 

Lazer, está com as inscrições abertas para 2º 
Eco Desafio Adventure de Pedestre, evento 
esportivo que envolve três categorias: speedys 
masculino e feminino e caminhada livre. Os 
interessados em participar devem se inscrever 
pelo site <eventosperus@prefeitura.sp.gov.
br> ou pelo telefone 3396-8655, informan-
do o nome completo e os números do RG 
e CPF, a data de nascimento e um telefone 
para contato.

A largada será às 9h30 do dia 21 de 
novembro, na Estrada de Perus, 1.000, den-
tro no Parque Anhangüera. O término será 
quando o último participante cruzar a linha 
de chegada.

Ao todo, mil atletas participarão do evento. 
Os caminhantes farão um percurso de 2,5 qui-
lômetros e os corredores, de 10 quilômetros. 

A Supervisão de Cultura da Subprefeitura e o Centro 
de Memória e Convívio da Lapa Cecília Meirelles iniciam 
hoje o curso de Desenho e Pintura. O curso é gratuito 
e aberto a todos os interessados.

“O desenho e a pintura auxiliam na criação de uma 
experiência espacial e sensorial por parte do aluno, 
além de ser um conhecimento que poderá se tornar 
uma fonte de renda, no mercado de artes ou em seus 
vários segmentos, como ilustração, arquitetura, site 
specif, storyboard, entre outros”, explica a professora 
Tati Móes, formada em técnicas tradicionais de desenho 
pela Escola de Belas Artes, que ministrará o curso.

De acordo com a professora, o curso contribui tam-
bém para o fortalecimento da auto-estima dos alunos, 

Amanhã, o CEU Azul da Cor do Mar, 
na Zona Leste, vai se tornar um pouquinho 
francês. O projeto Mundo no CEU convi-
dou representantes do consulado francês 
para uma visita que mostrará um pouco da 
cultura do país europeu aos alunos de 7º e 
8º anos do Ensino Fundamental. 

Cerca de 200 estudantes acompa-

A Coordenadoria de Gestão do Conhecimento e Capa-
citação (Cogec), da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, por meio da Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal Álvaro Liberato Alonso Guerra, 
realizou nos dias 18 e 19 de outubro o curso de Excel–Básico, 
destinado ao servidor público municipal.

Texto: Débora Santos
dfsantos@prefeitura.sp.gov.br

Os esportistas terão de levar um quilo 
de alimento não-perecível no dia da prova. 
O material arrecadado será doado às insti-
tuições assistenciais que procuram diminuir 
as carências sociais das famílias atendidas. 
Na oportunidade, os participantes também 
deverão pegar o kit corrida, das 7h às 9h, 
no Parque Anhangüera.

Os cinco primeiros competidores de 
cada modalidade da corrida ganharão 
troféu, mas todos os participantes do Eco 
Desafio receberão medalha de participa-
ção.

O evento tem por objetivo promover a 
integração entre o homem e a natureza, 
estimular a prática da atividade esportiva 
para uma vida mais saudável e incentivar 
a solidariedade. No local haverá serviços 
de assistência médica para emergências e 
fiscais para orientar os participantes. 

Centro de Memória e Convívio da Lapa oferece cursos de desenho e pintura
Texto: Arthur Secco

asecco@prefeitura.sp.gov.br
a partir de situações que propiciam o conhecimento de 
técnicas do desenho e pintura, para que sejam capazes 
tanto no domínio de técnicas tradicionais como de 
achar uma poética pessoal.

O curso prossegue até 16 de dezembro, das 14h 
às 17h, no Centro de Memória e Convívio da Lapa 
(rua Araçatuba, 522 - Lapa). As inscrições podem ser 
feitas pelo telefone 3834-0004, com Célia. As vagas 
são limitadas.

Serviço:
Curso de Desenho e Pintura
Data: 21/10 a 16/12
Horário: das 14h às 17h
Local: Centro de Convívio Cecília Meireles (antiga 
Biblioteca Cecília Meireles) - Rua Araçatuba, 522 
- Lapa
Informações e inscrições: 3834-0004, com Célia 
- Vagas limitadas. 

Centro de Memória e Convívio da Lapa oferece cursos de desenho e pintura
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Projeto leva a França para o CEU Azul da Cor do Mar, na Zona Leste
Texto: Humberto Deveza 

jassola@prefeitura.sp.gov.br
nharão uma palestra dos cônsules Serge 
Nokoué e Philippe Thibault sobre o espaço 
geográfico e o meio ambiente na França e 
no Brasil. Também haverá uma atividade 
interativa, em que 60 jovens apresentarão 
dúvidas da classe para ser discutidas com 
os dois cônsules. Eles conhecerão ainda a 
Rádio CEU e gravarão saudações para o 
programa.

O encontro tem como objetivo possi-
bilitar a troca de conhecimentos entre os 
alunos e os cônsules. “Para os estudantes, 

é uma oportunidade única de despertar a 
curiosidade sobre a cultura do estrangeiro 
e, para os cônsules, é uma chance de con-
ferir o lado bom da periferia, a infra-estru-
tura e os projetos do CEU, desmistificando 
a visão que outros países possam ter de 
São Paulo”, explica Thaís Tavares, que 
organiza o projeto na Secretaria Municipal 
de Educação.  

O Mundo no CEU ocorre há mais de 
um ano e já trouxe consulados do Méxi-
co, Cuba e China, dentre outros, para os 

Escola do Servidor Municipal capacita 60 alunos no curso de Excel-Básico
Texto: Cristiano Filiciano da Silva
cfiliciano@prefeitura.sp.gov.br

A iniciativa teve como objetivo capacitar os alunos no uso 
das ferramentas básicas do Excel. Os 60 servidores inscritos 
no curso aprenderam conceitos de planilhas e células, bem 
como suas principais funções, operações aritméticas básicas, 
criações de gráficos e formatação e impressão de planilhas.

Carlos Santana, 54 anos, assistente administrativo 
da Secretaria Municipal de Serviços, foi um dos alunos 
inscritos. Para ele, os cursos promovidos pela Escola do 
Servidor contribuem para a melhoria da capacidade 
de trabalho. “Acho uma ótima iniciativa, pois, assim, 

posso adquirir novos conhecimentos”, afirma Carlos.
As aulas foram ministradas por Vicente Manoel Almeida 

Prado, que há um ano contribui como instrutor voluntário na 
escola. “Os alunos são dedicados, prestam muita atenção e 
sempre contribuem com o meu trabalho”, conta Vicente. 

O curso de Excel-Básico foi realizado na própria sede da 
Escola do Servidor, localizada na rua Zaki Narchi, 536, bairro 
do Carandiru, Zona Norte. Os alunos que tiveram 100% de 
freqüência e aproveitamento considerado bom receberam 
certificado de conclusão. 

Centros Educacionais Unificados de São 
Paulo. O projeto é uma parceria entre a 
Secretaria de Educação e a de Relações 
Internacionais. 

Serviço:
Projeto Mundo no CEU
Data: 22/10/2010
Local: CEU Azul da Cor do Mar
Endereço: rua Ernesto de Souza Cruz, 
2.171 – Cidade A.E.Carvalho
Horário:10h


