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Saúde aldeense
 reúne mães de crianças com microcefalia

A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, reuniu, no Cen-
tro de Reabilitação, dez 
mães de crianças com 
microcefalia. O encon-
tro teve como objetivo 
discutir o acompanha-
mento e a evolução 
dos casos, visando 
fortalecer as ações de 
apoio por parte do Po-
der Público Municipal. 

Participaram do encon-
tro a secretária de Saú-
de, Francislene Case-
miro, assessores da 
Saúde e os vereadores 
da Comissão de Saúde 
da Câmara Municipal, 
Ediel Teles, Mislene 
Conceição e Cláudia 
Batista, além da verea-
dora Beatriz Leite.

A Secretaria de 
Saúde acompanha os 

casos de microcefalia 
na cidade desde o nas-
cimento destas crian-
ças, por meio do setor 
de Vigilância em Saúde 
e da Atenção Básica. 
Ao todo, 12 mães rece-
bem esse acompanha-
mento. Ao longo do en-
contro, cada uma das 
presentes expôs seus 
principais desafios e 
experiências, de forma 
particular e coletiva.

Espetáculo de fim de ano 
da Escola de Artes foi um sucesso em 

São Pedro da Aldeia

O espetáculo de 
encerramento da Es-
cola de Artes Municipal 
encantou a plateia na 
noite dessa terça-feira 
(4), no Teatro Munici-
pal Dr. Átila Costa, no 
bairro Nova São Pedro. 
Apresentações teatrais 
e musicais fizeram par-
te da programação de 
fim de ano da unidade. 
Ao todo, 103 alunos 
participaram da noite 
especial.

A diretora da Esco-
la de Artes, Luiza Leal, 

disse que as apresen-
tações foram magnífi-
cas e foram revelados 
muitos talentos dos 
alunos dentro do mun-
do artístico. Foram 
apresentadas três es-
quetes, nas categorias 
infantil, juvenil e adul-
to. No infantil, a peça 
foi “Floresta do Raio 
Negro”, com texto de 
Jomar Magalhães, que 
abordou a proteção da 
natureza e toda ques-
tão ambiental. Já no 
juvenil, “O retrocesso 

da humanidade”, tex-
to autoral de um aluno 
da Escola de Artes que 
traçou desde a pré-his-
tória até os dias atuais 
com as questões da so-
ciedade. E na categoria 
adulta, o espetáculo 
“Vozes silenciadas” 
levou aos palcos um 
roteiro com temáticas 
atuais, que os próprios 
alunos queriam dar 
voz. Nayara Gomes e 
Anna Fernanda Soares 
são as instrutoras de 
teatro.  
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