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 A Campanha “16 dias 
de ativismo pelo fim da vio-
lência contra as mulheres” 
destaca neste ano o tema: 
“Uma vida sem violência é 
um direito das mulheres”. O 
evento, realizado pela Prefei-
tura de Florianópolis, apre-
senta até o dia 10 de dezem-
bro palestras, mobilizações, 

workshops, oficinas e deba-
tes sobre violência e aplica-
ção da Lei Maria da Penha.
 A Campanha existe 
há 20 anos, e atualmente é 
realizada em 159 países, no 
período de 25 de novem-
bro a 10 de dezembro.  Mais 
informações no www.pmf.
sc.gov.br/entidades/semas/ 
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Aventura noturna

Cristhian interpretou o 
astro Justin Bieber

As crianças da Creche Franklin Cascaes tiveram uma noite diferente

Prefeitura realiza evento para 
combater violência feminina

A última formação realizada pela 
Diretoria de Educação Infantil serviu 

de motivação para os profissionais 
e crianças do NEI Anísio Teixeira 

prestarem mais atenção na natureza. 
Privilegiadas pela encosta da Costei-

ra do Pirajubaé, as crianças que ficam 
até as 19h contemplaram um belo pôr 

do sol de novembro. “Elas se emo-
cionaram e se alegraram ao ver tanta 

beleza,” comenta a auxiliar de sala 
Rosângela Machado.

Bela paisagem
 Enquanto algumas unida-
des educacionais no estado sofrem 
processo gradativo de deterioração 
e esvaziamento, entidades do po-
der público e da iniciativa privada 
se mobilizam para recuperar uma 
das mais antigas escolas públicas 
de Florianópolis. Na segunda-feira 
(21/11), a Prefeitura da Capital e a 
empresa Akzonobel – fabricante 
das Tintas Coral – assinaram o ter-
mo de cooperação para viabilizar a 
pintura da Escola Básica Silveira de 
Souza, no Centro.
 O projeto de revitaliza-

ção conta também com o apoio 
da Capitania dos Portos de Santa 
Catarina, Escola de Aprendizes-
-Marinheiros, empresa Blocaus, 
Ipuf e Floram. Os trabalhos de 
recuperação ambiental e visual, 
assim como a proposta educa-
cional para ocupação do espaço, 
estão sob coordenação da Fun-
dação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes (FCFFC) e Se-
cretaria Municipal de Educação 
(SME), que atualmente adminis-
tra o imóvel cedido pelo Gover-
no do Estado.

Rede de parcerias vai revitalizar 
prédio histórico em Florianópolis

 Lençol, travesseiro, edre-
dom, ursinho, sapinho e o prin-
cipal, a lanterna, instrumento ne-
cessário para brincar no escuro. 
Estes acessórios fizeram parte da 

Noite do Pija-
ma da Creche 
Franklin Cas-
caes,  Ponta 
das Canas. A 
brincadeira 
aconteceu 
na noite de 
18 de no-
v e m b r o 
com as 
crianças 
de cin-

co a seis 

anos. 
 Os pequenos brincaram de 
caça ao tesouro, desfile de pijamas 
e guerra de travesseiros. A hora de 
dormir foi anunciada após a apre-
sentação de Cristhian Schmidt, 
de seis anos, com uma paródia 
do cantor norte-americano Justin 
Bieber.
 De acordo com a profes-
sora Priscila Simici, a experiência 
serviu para as crianças vencerem 
seus medos e demonstrarem au-
tonomia. “Os pais, cada um com 
sua recomendação sobre seu fi-
lho, deixaram vários números de 
telefone. Outros não conseguiram 
nem conter as lágrimas por conta 
da separação”. 
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