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Vem aí a 1ª Festa Brega do CEPE
No próximo dia 21 de novembro,
acontece a 1ª Festa Brega do CEPE.
O evento, que será realizado na sede
social da instituição, terá início às
22h. Para animar a festa, haverá
apresentações musicais do grupo
Cinzeiro de Motel e de Messias Paraguai e Banda.
Quem quiser garantir lugar na
festa deve adquirir as entradas antecipadamente na secretaria do Clube
dos Empregados da Petrobras, em
Nova Parnamirim. As senhas individuais custam R$ 20,00 para os associados e R$ 25,00 para quem não
é sócio do clube. A outra maneira
de participar da Festa Brega é ad-

quirindo uma mesa, que comporta
quatro lugares. Não-sócios pagam

R$ 100,00; já os associados pagam
R$ 75,00.

J ovenssãobeneficiadoscomprojetodaPetrobrasnoClube
Nove anos após o início do projeto, o “Programa de Criança Petrobras” continua beneficiando jovens de Nova Parnamirim em situação de vulnerabilidade social. O
projeto é desenvolvido no Clube
em convênio com a Petrobras e tem
o objetivo de fazer o resgate de
crianças e adolescentes provindas
de famílias de baixa renda e que estão em situação de risco.
Nesta edição, que teve início no
começo de agosto, são atendidos
oitenta jovens de 7 a 16 anos e 11
meses, originários de quatro escolas da comunidade. São elas as Escolas Municipais Poeta Luís Carlos, Brigadeiro Eduardo Gomes,
Sadi Mendes e Maria Francinete.

Curtas

Estão envolvidos no projeto 6
professores, além da coordenação
pedagógica e a coordenação geral
do programa. Os encontros aconte-

cem no Clube às terças e quartas,
sempre no horário inverso no qual
os jovens estão matriculados. Os
alunos tem direito a transporte, alimentação e praticam esporte na
instituição. Além disso, os estudantes aprendem informática, matemática, língua portuguesa e tem
acesso a aulas de arte e cultura.
“Nosso intuito é fazer um resgate
dessas crianças que estão em situação de risco e conter a questão da
evasão escolar e da dificuldade de
aprendizagem pelos alunos. Importante também é o trabalho desenvolvido em parceria com o Proerd, para auxiliar no combate às drogas”,
destaca a coordenadora pedagógica
do projeto, Cláudia Azevedo.

Neste domingo (2), não haverá apresentação musical no Clube devido ao feriado de Finados.
Sócios e não-sócios devem ficar atentos às mudanças no sistema de reserva de mesas nos eventos
organizados pelo Clube. Procure a Secretaria do CEPE e se informe (3208.1845)

