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A Coordenadoria Munici-
pal de Promoção Social e o 
Cartório de Registro Civil e 
Tabelionato de Notas de Ira-

-

dos casais que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de social no município. tentasse resistir a aborda-

gem, mas sem sucesso.

Medida vale para casais que morem na cidade e que se encontrem em situação de vulnerabilidade social

Pág. 4 Pág. 3

-
rante mega mutirão contra 
a dengue, promovido pela 
Secretaria de Saúde de mo-

entre funcionários públicos 
e voluntários. No total, fo-
ram visitados 1396 locais 

Todos contra a Dengue
entre terrenos e residências. 
Destes total de imóveis, 797 
foram vistoriados e 589 es-
tavam fechados

O
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Olá, amigo leitor(a) sou 
Rita Camargo, Pedagoga, 
Pós-Graduação Educação 
Especial e Inclusiva Libras 
e Contadora de Histórias, 
quero compartilhar a mi-
nha bagagem no universo 
infantil através das 
experiências em sala 
de aula e também 
da Arte de Contar 
Encantar com as His-
tórias. Neste espaço 
trocaremos conhe-
cimentos referente 
ao tema Leitura em 
várias fases do de-
senvolvimento cog-
nitivo do ser huma-
no, sendo o foco a evolução 
do ato de ler da criança. 
Antes de continuarmos essa 
preciosa conversa, quero 
compartilhar o que sempre 
transmito em minhas ofi-
cinas: abolir as seguintes 
falas: vou contar uma his-

torinha! Vou comprar um 
livrinho! Não temos que 
diminuir o Universo Infantil 
não nos cabe!!! Mesmo, que 
muitas propagandas en-
contramos essa abordagem 
ao referir as crianças. Será 

traçada uma li-
nha do tempo, 
leitura no ventre, 
banho, fraldas, 
educação infan-
til, ensino funda-
mental, forma-
ção acadêmica 
e melhor idade. 
Indicações de 
gêneros literá-
rios, teatros, es-

critores. Para que juntos, 
possamos contagiar a todos 
ao nosso redor com uma 
boa leitura, do qual emanará 
frutos que serão colhidos ao 
longo da vida. Conto com 
Você na próxima edição! 

Rita Camargo, Pedagoga

Rua Fortunata Demarchi, 
145, Alcides Modenez
Iracemápolis -SP

ÁRIES  (21/3 - 20/4)
-

mente. Evite fazer qualquer pressão junto à 
pessoa amada, para que tudo saia conforme 
os seus desejos. 

LEÃO (24/7 - 23/8)
Notáveis probabilidades de sucesso em 
questões relacionadas com vocação, ciência, 
concurso, testes, empregos, aumento de 
vencimentos e rendimento. 

SAGITÁRIO (23/11 - 21/12)
Período em que terá forte magnetismo pes-
soal, o que contribuirá para o seu sucesso, 
junto as mais altas personalidades de nossa 
sociedade. Sucesso no trabalho. 

GÊMEOS (22/5 - 20/6)
O período será um tanto ou quanto com-
plicado para você. Mas, nos próximos dias, 
tudo deve melhorar sensivelmente. Conse-
guirá progredir no trabalho. Boa saúde. 

LIBRA (24/9 - 23/10)
Muita harmonia familiar, conjugal e na vida 
sentimental e amorosa está prevista para 
você neste período. Muito favorável tam-
bém, aos negócios. 

AQUÁRIO (21/1 - 19/2)
Fase em que se não precaver, facilmente 
poderá ver-se envolvido em escândalos 
e discussões. Procure não se envolver em 
questões que não lhe digam respeito. 

TOURO (21/4 - 21/5) 

questões pessoais, íntimas e familiares por 
que o signo atual o eleva em quase todos os 
sentidos. Pense mais em seu lar. 

VIRGEM (24/8 - 23/9)
Lute com tenacidade e perseverança, por 
tudo que pretenda realizar nesta fase, pois, 
esforçando-se, conseguirá resultados sur-
preendentes. Bom no amor.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/1)
Fase em que terá muito sucesso ao tratar 
com autoridades civis e na solução de seus 

-
soais. Êxito pessoal.

CÂNCER (21/6 - 23/7)

setor amoroso, a ajuda dos amigos, paren-
tes e religiosos para elevar seu estado de 
espírito e será bem sucedido.

ESCORPIÃO (24/10 - 22/11)
Muito bom período para fazer novas experi-

-
tura de contratos e as diversões, prazer e a 
vida sentimental e amorosa. 

PEIXES (20/2 - 20/3)
Período dos mais felizes ao casamento e as 
coisas que estão ligadas ao seu coração. Bons 
lucros devido aos contatos com o sexo oposto 

de Omar Cardoso

Diretora Comercial
Rita de Cássia F. Villela - |19| 99796-3700
comercial@tribunadeiracemapolis.com.br

Diretor Responsável
Henry Villela
contato@tribunadeiracemapolis.com.br

www.tribunadeiracemapolis.com.br
www.facebook/tribunadeiracemapolis

Contar Encantar

anapaula_ _rosa@hotmail.com

CARNAVAL
Iracemápolis descartou o 

Carnaval para adultos nes-
te ano. A cidade oferecerá 
apenas a folia dedicada às 
crianças, durante os 
dias 7 e 9 (domingo e 
segunda-feira) deste 
mês, das 14h às 18h, 

ALEGAÇÃO
A assessoria de 

imprensa da Prefei-
tura de Iracemápolis 
explicou nas redes 
sociais que, “diante da crise e 
do atual cenário econômico, 
o prefeito Valmir Almeida 

e manter somente as mati-
nês”

AOS POUCOS
Mas, o descarte do car-

naval para os adultos não 

começou agora. No ano pas-
sado, outros motivos além 

para o início do fim desta 
festa noturna na cidade. Em 

apenas uma noite de festa

CULPA 
DO EFETIVO

O motivo ale-
gado no último 
carnaval para a di-
minuição dos dias 
de festa à noite foi 
a superlotação de 
foliões que a cida-
de receberia. Nes-
se caso, haveria a 

necessidade de aumento do 
efetivo para segurança, o que 
é compreensível, conside-
rando o tamanho da cidade. 
A dengue também assolava o 
Estado de São Paulo inteiro, 
como continua em várias 

chegassem a cancelar o car-

naval todo

DE QUALQUER 
FORMA

Crianças, separem a fan-
tasia! A animação da ban-
da “Musical Cosa Nostra”, 
brinquedos e premiação para 
as melhores fantasias terão 
briho especial. Vale a pena 
não perder as datas

FALANDO EM 
DENGUE

Mutirão da Dengue em 
Iracemápolis é uma boa 
iniciativa para enfrentar a 
epidemia que está em todo 
o País, inclusive com a apa-
rição de casos do Zika Vírus 
em alguns cantos do País

EM CASA

torna muito importante para 
somar às atitudes da Prefei-
tura de Limeira. Nunca dei-
xar água parada é essencial 
para a segurança própria e 
dos que moram próximos 

    “Fomos informa-
dos que a SP 151 
tem grande movi-
mento de veículos 
e tem a autorização 
para ser duplicada. 
Temos agora que 
ir atrás do Governo 
de São Paulo.”

Juquinha do Ponto

FRASE

Delícias da 
Cozinha

Bolo de Farinha de Milho

Ingredientes

1 Copo de açucar
2 Copos de farinha de 
milho
2 Copos de leite
3 Ovos
1 Colher de fermento
1 Pacote de queijo ralado
1 Pacote coco ralado
Meio copo de oleo

Modo de Preparo

-
dor e assar em forno médio

                                  
Sônia Fernandes

Henry Villela

henry_villela@terra.com.br

Rodovia
Depois muitos acidentes e 

-
mente entendeu que a sina-

SP-151, próximo 
ao Bacinelo estava 
ineficiente. Nesta 
semana a via rece-

solo alertando os 
motoristas sobre a 
faixa correta a se-
guir. Faltam ainda 
as placas de sinali-

alertar sobre o limites de 
velocidade. Essas últimas 

-
ladas após uma próxima 
tragédia.

Dengue
Iracemápolis está muito 
empenhada na luta con-
tra a Dengue. Agora as 

Limeira também precisam 

que, caso vier a ter uma 
nova epidemia o risco de 
migração de casos é muito 
grande.

Legislativo
O tom das discussões na 
primeira sessão do Legis-
lativo está ficando mais 
ácido. Tudo por conta do 
ano eleitoral. Agora tem 
vereador até engrossando 

na tribuna.

Eleições
Neste ano, em-
bora  ex is tam 
muitos pré-can-
didatos, as elei-
ções devem ser 

apenas três no-
mes. Não mais 

que isso. Quais são ? Só 
o tempo, que não é longo, 
e as articulações políticas 

Pista
Iracemápolis deverá ter 
uma pista de teste de Mer-

na Cetesb uma requisição 
de licença ambiental à 
Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental 
(Cetesb) para construção 
de uma pista.

Crescimento
O plano de Diretor que de-
verá ser colocado em práti-
ca este ano em Iracemápo-
lis prevê que dentro de 15 
anos Iracemápolis passe 

outras medidas sua princi-

atuação do poder público 
e da iniciativa privada na 
construção dos espaços 
urbano e rural na oferta 
dos serviços públicos es-
senciais, visando assegurar 
melhores condições de 
vida para a população.

Sinalização

feitas na ruas da cidade 
-

entanto, a única ressalva 
é a volta de mão dupla 

na região do bairro Bela 

já presenciei crianças por 
muito pouco não sendo 

-
xo de veículos na via, que 
além de estreita permite 
estacionamento em um dos 
lados. Caminhões também 

Rodovia Dep. Laércio Cor-
te, 4500  - Limeira - SP
Fone: (19) 3449-4400
shoppingnacoeslimeira.
com.br

Programação válida para 
4 a 10/2/2016

SALA 1
Os 10 Mandamentos
Nacional - 13h15 - 15h45 - 
18h15 - 20h45 

SALA 2
Os 10 Mandamentos
Nacional - 14h - 16h30 - 19h - 21h30 

SALA 3
Caçadores de Emoção - 
Além do Limite - 3D
Dublado -  21h45
O bom dinossauro - 3D
Dublado -  15h30 - 19h30
Snoopy e Charlie Brown - 
Peanuts, O Filme - 3D
Dublado - 13h30 - 17h30

SALA 4
A 5ª onda
Dublado -  18h45 - 21h15
Pai em dose dupla
Dublado - 14h30 - 16h40

SALA 1
O Regresso
Dublado - 15h - 18h
Legendado - 21h

SALA 2
Os 10 Mandamentos
Nacional - 14h20 - 16h40 - 
19h - 21h20

SALA 5
O Regresso
Legendado - 20h15
Dublado - 13h45 - 17h

Limeira/SP
Fone: (19) 3442-2711

www.patiolimeira.com.br

SALA 1
Os 10 Mandamentos
Nacional - 14h - 16h30 - 
19h - 21h30 

SALA 2
O Regresso
Legendado - 15h50 - 18h55 
- 22h
Snoopy e Charlie Brown - 
Peanuts, O Filme
Dublado - 13h50

SALA 3
Caçadores de Emoção - 
Além do Limite
Legendado - 16h50 - 21h40
Pai em Dose Dupla
Dublado - 14h30
Legendado - 19h20

SALA 4
O Bom Dinossauro
Dublado -  14h20
A 5ª onda
Dublado -  16h40 - 19h10
Legendado - 21h50

Rua Carlos Kuntz Busch, 800
Limeira-SP - Fone: (19) 4062-9827

www.centerplex.com.br

Os cinemas reservam o direito 
de alterar a programação sem 
prévio aviso.

SALA 3
A 5ª onda
Dublado -  16h40 - 19h
Legendado - 21h20
O Bom Dinossauro
Dublado - 14h30

SALA 4
Caçadores de Emoção
Dublado - 16h50 - 19h10 - 
21h30
Snoopy e Charlie Brown - 
Peanuts, O Filme 
Dublado - 13h20 - 15h05
Quarta-feira- 14h20

SALA 5
Pai em Dose Dupla
Dublado - 13h30 - 15h30 - 
17h30 - 1930
Quarta-feira - 15h - 17h - 
19h - 21h
Reza a Lenda
Nacional -  21h30
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I
casamentos na cidade

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

A Coordenadoria Muni-
cipal de Promoção Social e 
o Cartório de Registro Civil 
e Tabelionato de Notas de 

a união dos casais que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social no 
município.

 
-

trimônio poderão alcançar 
benefícios como o plano 
médico de convênio nas 
empresas onde trabalham, 
praticidade burocrática na 
pensão em caso de morte, 
entre outros.

 De acordo com a coor-
denadora da Promoção 
Social, Vanessa Curadô, 

casamentos por mês, sendo 
uma cerimônia por sema-
na. “Estamos todos muito 

já que a Promoção Social 
constatou uma demanda de 
casais em um considerável 
período de tempo de união 
estável e sem condições 

união”, destacou.
 Vanessa explicou ainda 

que não se trata de casa-
mento comunitário. “É uma 

-
-

próprio cartório”, ressaltou.
 Os casais interessados 

devem comparecer na sede 
da Coordenadoria de Pro-

Centro, e retirar a relação 
de documentos que deverão 
providenciar e tomar conhe-
cimento dos procedimentos 
burocráticos necessários 

-
trimônio.

 Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne 3456-1287.

Os casais poderão alcançar benefícios como o plano médico 

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

A partir deste ano, o CEAC 
(Centro de Educação, Artes 
e Cultura) de Iracemápolis 

cidade. Trata-se do curso de 
“Bolsas Artesanais” que será 
oferecido a partir deste mês.
 Além do curso novo, o 
CEAC oferece vagas para 
outros quatro cursos: corte 
e costura, costura industrial, 
lingerie e informática. Os 

sua inscrição nos dias 17, 
18 e 19 deste mês, das 8h 
às 12h e das 13h às 19h. É 
preciso levar RG e compro-

“Estamos todos 

essa parceira já 
que a Promoção 
Social constatou 
uma demanda de 
casais”

Divulgação

vante de residência.
 As aulas dos cinco cursos 
terão início no dia 22 de 

Ceac inicia aulas de 2016 com 

mosquito da dengue

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

Mais um caso de adoles-
cente com drogas foi registra-
do em Iracemápolis. A equipe 
da Guarda Civil Municipal 

fevereiro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 3456-2578.

Ramos Zanchetta e de seus 
alunos Marcos Antônio 

Pelegrini, Adriana Fortes e 
Cleusa Bianchi Cavinatto. 
As obras, reunidas sob o 
tema “A Arte de Viver”, 
poderão ser apreciadas até 
o dia 29 de fevereiro, no 
Espaço Cultural.
 Os artistas interessados em 
expor no campus devem 

entrar em contato, pelo

-
posições, as professoras de

Cleonice Mercuri Quitério.
 O campus do Colégio Novo
Acadêmico – COC Limei-
ra e do ISCA Faculdades

Laércio Corte (Limeira-Pi-

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

O campus do Colégio Novo 
Acadêmico – COC Limei-
ra e do ISCA Faculdades 
abriu a nova temporada 
de exposições de obras de 
arte. A primeira mostra de 

artista plástica Andréa Dias 

Os interessados devem fazer a inscrição no CEAC

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

Os alunos dos cursos de 
violão, percussão e canto/
coral do projeto Guri retor-
naram às atividades. O Guri 
está com inscrições abertas 
para os interessados em cur-

sar algum desses três cursos 
neste primeiro semestre. 
Para participar é preciso ter 
entre 8 e 18 anos.

 Os interessados de-

CEAC que fica na Rua 
Duque de Caxias, 145, 
Centro. O atendimento 
é de segunda à sexta das 

13h às 17h. Às quartas 
e sextas o atendimento 
também ocorre pela ma-
nhã das 8h às 11h.

 Outras informações 
podem ser obtidas com a 
coordenadora do Guri em 
Iracemápolis, Ana Cláu-

3456-1187.

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

A Secretaria de Saúde 

análise da água parada às 
margens da SP 151, que 
liga Iracemápolis à Limeira. 
Essa é a segunda análise 
feita no local e, mais uma 

-
dice larvário, ou seja, não 
há foco do mosquito da 
dengue.

 O local, que está apre-
sentando um mau cheiro 
característico em virtude 
da lama e do lodo, recebeu, 
nesta tarde, uma remessa de 

-
ma. “Apesar de se tratar de 
uma área que é de respon-
sabilidade do DER nós en-

tendemos que essa ação vai 
diminuir o odor e combater 
qualquer outro inseto que Renato Alves Pereira

Essa é a segunda análise feita no local

Divulgação

quando avistou três adoles-
centes, um deles já conhecido 
nos meios policiais, em atitu-
des suspeitas.

 A guarda se aproximou e 

dos menores jogou um objeto 
para longe dele. Os menores 
foram abordados e um ado-
lescente de 13 anos, foi ques-

tionado sobre o objeto que ele 
havia jogado e ele informou 
que eram porções de maconha 
que tinham sido adquiridas 
na cidade de Limeira. Além 
dos oito papelotes de cocaína, 

em dinheiro que, teria sido 
adquirido com a venda do 
entorpecente.

 Os outros menores tam-
bém foram questionados, 
mas, informaram que não 
sabiam que o colega estava 
com drogas. Diante do caso, 
o adolescente. foi levado à 
delegacia e encaminhado 
ao setor de custódia da Vara 

Limeira.
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redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

-
rante mega mutirão contra 
a dengue, promovido pela 
Secretaria de Saúde de Ira-
cemápolis no último sábado, 
mostrou que 2% dos locais 
visitados estavam com cria-
douros do mosquito aedes 
aegypti.

 A equipe foi composta por 
-

rios públicos e voluntários. 
No total, foram visitados 
1396 locais entre terrenos 
e residências. Destes, 797 
foram vistoriados e 589 es-
tavam fechados. Durante 
a ação, a equipe também 

orientou sobre os perigos dos 
criadouros e distribuiu mais 

de três mil folhetos educa-
tivos.

 De acordo com o secre-

Alves Pereira, o que chamou 
atenção foram os criadouros 
encontrados. “Apesar de 

-
tenso diariamente alertando 
a população sobre o combate 
ao aedes aegypti nós encon-
tramos moradores que esta-
vam com criadouros dentro 
de casa. Em um dos terrenos 
havia larva do mosquito, in-

 O prefeito Valmir Gonçal-
ves de Almeida acompanhou 
a ação e, na noite de ontem, 
durante o uso da tribuna livre 

-
giou a equipe e os moradores 
e adiantou que outras duas 
grandes ações como esta se-
rão feitas no decorrer do ano. 

“Nós conversamos com mui-

lição de causa e que entendeu 

combater este mosquito que 
transmite não só a dengue, 

ressaltou.
 Um novo mutirão já está 

agendado para ocorrer no 
dia 13 de fevereiro, das 8h 
às 11h, quando é celebrado o 
Dia Nacional de Combate ao 
Aedes Aegypti.

A equipe foi composta por mais 110 pessoas

Valmir acompanhou a 
equipe, que foi composta 

Divulgação

Divulgação

Uma força tarefa for-
mada por equipes da Se-
cretaria de Saúde, Guarda 
Civil Municipal, Pelotão 
Ambiental, Defesa Civil 

na tarde desta quarta-feira 
uma intervenção contra a 
dengue em uma empresa 

Pavan.

depois que as agentes de 
saúde e vetores, durante 

-

ro, detectaram que uma 
caixa d´água da empresa 
estava sem tampa. De 
acordo com informações 

As equipes da prefeitura retiraram esvaziaram as caixas d´água

no local funcionava uma 
fábrica de jóias. A empre-
sa está abandonada há 

mais de dois anos e o 
proprietário está fora 
do Brasil.

 Para entrar no local, 
a Secretaria de Saúde 

da Polícia Civil. Dois 
policiais acompanharam 
a ação desta quarta-feira. 
No local foram encontra-
das três caixas d´água, 
uma delas destampada, 
que estava com larvas do 
mosquito da dengue.

 As equipes da prefeitura 

caixas d´água e aplica-
ram larvicida para matar 
as larvas do mosquito da 
dengue. O mesmo veneno 
também foi aplicado nos 
vasos sanitários da em-
presa.

redacao@tribunadeiracemapolis.com.br

A equipe da Guarda 

patrulhamento de rotina 
pelo Centro de Iracemá-
polis quando avistou um 
adolescente de 16 anos, 
em atitudes suspeitas. 

 O menor já é conhe-
cido nos meios policiais 
pela prática de tráfico de 
drogas e por furto. No 
momento da abordagem 
ele apresentou resistên-
cia e, de acordo com a 
equipe da guarda,  foi 

preciso usar força física 
moderada para  conter 

aos  pol ic ia is  que não 
queria ser preso pois “já 
imaginava o que poderia 
acontecer”.

 As palavras do ado-
lescente foram para se 
referir ao fato de ele ter 
sido, dias antes, flagrado 
furtando uma motoci-
cleta. Diante do fato, o 
menor foi encaminhado 
à delegacia e a bicicleta 
que estava com ele foi 
apreendida por não ter 
s ido apresentada nota 
fiscal.

Com 83% dos lotes co-

Verde se consolida como um 
dos grandes investimentos 
na região de Iracemápolis. 
O empreendimento oferece 
infraestrutura de ponta, qua-
lidade de vida e excelente 

-
sidencial Cidade Nova. O 
Campo Verde é uma realida-
de e seus atributos asseguram 

A FTA Desenvolvimento 
Imobiliário S.A. entrega 
ao município de Iracemá-
polis um empreendimento 
diferenciado construído em 
uma região com grande de-
senvolvimento econômico, 
expansão de empresas e 
indústrias. Trata-se de uma 

Construa já no Residencial 

oportunidade excepcional 

atrair investidores brasileiros 
e até de outros países, que já 
adquiriram terrenos no resi-
dencial. 

Além de excelente opor-
tunidade para quem quer in-
vestir, o Residencial Campo 
Verde é um bairro estrutu-
rado com oferta de diversos 
serviços, situado próximo a 
escolas, a supermercados e 
atendido pela rede pública 
de transporte, especialmente 
planejado para tornar reali-
dade o sonho da casa própria.

Com a crescente ocupação 
dos moradores e suas cons-
truções residenciais, a cada 
dia, o Campo Verde ganha 
contornos de bairro moder-
no, propiciando conforto em 
uma localidade privilegiada 
em termos de recursos na-

SAIBA MAIS

Vendas
-

volvimento Imobiliário 
S.A., em Limeira, na Rua 

22, telefone (19) 3442-
4844 e no estande que 
funciona no próprio local 
em Iracemápolis ou pelo 
telefone 3456-2280. 

Cerca de 83% dos lotes já foram comercializados

Divulgação

Inform
e Publicitário

turais. O novo bairro tem 31
mil metros quadrados de área
verde, que compõem o total

As obras de infraestrutura
estão concluídas. Os desta-
ques são o reservatório, com

altura, que permitirá que as
cerca de duas mil pessoas que
ocuparão os 382 lotes tenham
assegurado o abastecimento

elétrica, iluminação pública e
demarcação dos lotes. 

-
jeto fortalece a história de
sucesso, respeito e gratidão
da FTA para com o município
de Iracemápolis, iniciada em
1999 com o lançamento do
Residencial Cidade Nova.

Adquira seu terreno (lotes
a partir de 175m²) na melhor

-
bilidade nas condições de pa-
gamento, como parcelamento

a loteadora e até 12 anos para
pagar. 
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O Colégio Novo Acadê-
mico – COC Limeira será 
a única escola da região de 
Campinas – e uma das três 
do Brasil – a participar da 

Ciência e Tecnologia, que 
tem como objetivo buscar 
jovens talentos nas áreas 
de Tecnologia, Engenha-
ria, Ciência e Matemática. 
Convênio nesse sentido foi 

-
da Chamber of Commerce 
(BFCC) e com o Kennedy 
Space Center International 
Academy (KSCIA), onde 
está a base de lançamen-
to de veículos espaciais 

Space Coast, Flórida, nos 

Estados Unidos.
 O anúncio foi feito na 

quinta-feira (28), em en-
contro com os pais dos 
alunos do colégio, que 
assistiram a uma palestra 

-
mento Filho, gerente de 
Projetos Brasil da KSCIA. 

Internacional de Ciência e 
Tecnologia é um programa 
altamente seletivo, que 
premia escolas academica-
mente de alto padrão, além 
de estudantes de ótimo 
desempenho com potencial 
para as carreiras das áreas 
que os norte-americanos 
denominam STEM (Scien-
ce, Technology, Enginee-
ring and Maths).

 De acordo com Nas-
cimento, o KSCIA vem 

área educacional em busca 
de novos talentos em todo 
o mundo. “Trouxe repre-
sentantes da NASA para 
o Brasil, visitamos várias 
escolas públicas e particu-
lares, e o Novo Acadêmico 

atendeu todos os requisitos 
exigidos”, explicou. “As-
sim, será o único colégio 
da região de Campinas a 

-
ternacional de Ciência e 
Tecnologia”.

 

Escola estará na Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, nos EUA


