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O Complexo Esportivo Educacional João Salvarani, nesta 
terça-feira (10) foi palco da cerimônia que marcou o encer-
ramento da participação dos alunos de 5º anos no Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). 
Aplicado em parceria com a Polícia Militar e a Prefeitura de Ita-
pevi, o programa tem como principal objetivo educar e orientar 
em seu meio natural, ou seja, na escola, as crianças e os ado-
lescentes quanto aos perigos do uso das drogas. 

As crianças foram recebidas pelo Prefeito e demais auto-
ridades do município que as parabenizaram pela participação 
no Programa, frisando a importância de se colocar em prática 
todo o ensinamento que foi passado durante as aulas. De acor-
do com a Secretaria de Educação, ao longo do trimestre leti-
vo, os alunos participaram de aulas ministradas por policiais 
militares, que auxiliados pela cartilha PROERD, mostraram às 
crianças os efeitos nocivos das drogas, ensinando ainda as ha-
bilidades necessárias para se manterem longe delas. 

Durante a cerimônia, em meio a muita animação e des-
contração, os alunos cantaram, dançaram e homenagearam 
os formadores que estiveram com eles neste período. Entoa-
dos numa única voz, as crianças ainda fizeram o juramento do 
PROERD, prometendo ficar longe das drogas. 

Neste semestre participaram do Programa os alunos dos 
CEMEBs: Dr. Antonio Manoel de Oliveira, Cândido Portinari, 
Dona Floriza Nunes de Camargo, Padre Giovanni Cornaro, Prof. 
Irany Toledo de Moraes, Profa. Magali Trevisan Proença de Al-
meida, Prof. Paulo Freire, Prof. Paulo Mariano de Arruda, Tarsi-
la do Amaral, Dra. Zilda Arns Neumann, Cecília Meireles, Prof. 
Dimarães Antonio Sandei, Prof. Florestan Fernandes, Maestro 
Gilberto de Pinho, Manuel Bandeira, Maria Roncagli Michelot-
ti, Profa. Neusa Marques Lobato e Maestro Heitor Villa Lobos.  

Solenidade de formatura marca o encerramento 
da participação dos alunos no PROERD

O Centro de Formação Musical, vinculado à Secretaria de 
Cultura, Juventude e Turismo está com inscrições abertas para 
os cursos de instrumentos de sopros (tuba, eufônio, saxofone, 
clarinete, trombone, flauta transversal e trompa), de cordas 
(contrabaixo acústico erudito), canto coral (erudito e popular), 
musicalização e violão popular.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho e para 
participar, os candidatos deverão apresentar o RG ou Certidão 
de Nascimento no ato da inscrição. A idade mínima para inte-
grar os cursos de instrumentos é de 9 anos e o curso de musi-
calização é aberto à crianças de 7 e 8 anos de idade. Os inte-
ressados devem comparecer ao Centro de Formação Musical, 
localizado à avenida Rubens Caramez, 1.000, Parque Suburba-
no, nas dependências do CEMIP.

Prefeitura está com inscrições abertas 
para cursos de formação musical


