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de Educação
vai atender
todos os alunos
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A RESPOSTA À PREOCUPAÇÃO
Salmo 89.9

“PREOCUPAÇÃO”, é como sentar-se numa cadeira de
balanço. Dá alguma coisa para você fazer, mas não o leva a
lugar algum”. A preocupação e a ansiedade têm perseguido a
raça humana desde o começo dos tempos, e o homem moderno,
com todas as suas inovações, ainda não encontrou a cura
para a praga da preocupação.
Médicos nos dizem que 70% de todas as enfermidades são
imaginárias, tendo como causa a agonia mental ou preocupação,
que já foi alistada pelos cardiologistas como a causa número
um para os problemas de coração. Os psiquiatras nos dizem
que a preocupação produz colapsos nervosos e desordens
mentais, faz mais linha no rosto do que o tempo, é desastrosa
para a saúde, rouba o entusiasmo pela vida, bloqueia o
pensamento construtivo e criativo e incapacita a alma.
Qual a resposta para a preocupação? “Paz, perfeita paz
neste mundo escuro de pecado, o sangue de Jesus sussura
pela paz interior”.
O mar estava batendo contra aa rochas em ondas enormes
e bravias. Os relâmpagos riscavam o céu, a tempestade rugia,
o vento soprava; mas o passarinho estava dormindo na fenda
da rocha, com a cabeça serenamente debaixo da asa,
profundamente adormecido. Isso é paz – poder dormir na
tormenta! Em Cristo, estamos descansados e em paz no meio
das confusões, surpresas e perplexidades desta vida. A
tormenta ruge, mas nossos corações descansam. Encontramos
a paz – por fim!

“A Coordenadoria
Regional de Educação
vai suprir todas as
necessidades que
surgirem para que
aluno nenhum fique
sem aula”. Esta
afirmação é de Juni
Campos
Martins,
Coordenadora
Regional de Educação
Interina, em entrevista
ao jornal Revisão dois
dias antes do início do
ano letivo das escolas
estaduais.
Segundo ela, as
vagas ainda estavam
sendo preenchidas e,
por isso, não havia
como precisar o
número exato disponível em cada escola: “Como nossas escolas estão
(Extraído do livro:Meditações Diárias – Devocional de Billy Graham)
em processo de matrícula e transferência não há como ter o número
de vagas. O que se sabe é que os pais ou responsáveis devem procurar
diretamente a escolas para realizar a matricula”.
A grande procura por vagas esse ano obrigou algumas escolas a aumentarem o
número de séries para atender a demanda de alunos. Foi o caso do Prudente de
Morais e Albatroz que tiveram que ampliar as séries iniciais e finais do Ensino
Fundamental, das escolas CIEP, General Osório e Cônego Pedro que acrescentaram
O secretário da Agricultura e
mais primeiros anos do Ensino Fundamental, e da Rural que aumentou o número
Pecuária, Marcos Bolzan, está
de primeiros anos do Ensino Médio. “Isso se deu, principalmente, em função das convidando os criadores de
escolas estarem implantando o sistema de nove anos de Ensino Fundamental”, Cavalos Crioulos para participar
esclarece Juni.
da 2ª exposição morfológica da
A Coordenadora de Educação declarou que o quadro de professores ainda estava cidade de Osório que será
sendo ajustado junto às escolas, e que se caso faltar professor de alguma disciplina, realizada no dia 31 de março de
se procurará remanejar esse profissional de outra escola. “Na excepcionalidade de 2007, paralelo ao 27° Rodeio
não haver recurso humano, caberá a Secretaria Estadual de Educação tomar a Crioulo Internacional de Osório.
melhor providência, seja através da contratação ou nomeação do profissional. O
A exposição será aberta a
que não vai acontecer é faltar professor”.
todas as categorias.

Em 120 parcelas, com seguro prestamista
e seguro quebra de garantia.
As parcelas podem ser antecipadas com
ordem direta ou indireta.
ACOMPANHE: Sorteio ao vivo, via satélite
Dia 14.03.2007

GRUPOS DE VEÍCULOS E TRATORES:
Parcelas a partir de R$430,00

CONTEMPLAÇÕES: Poderão ser feitas por
lance ou sorteio.
Assembléias ao vivo, via TV por satélite
(parabólica)

– MAIS QUE PRODUTOS:
SOLUÇÕES

A principal novidade no lançamento da linha 2007
de caminhões e ônibus AGRALE, é que todos os
modelos já estão preparados para utilizar o
biodiesel B5(diesel com adição de 5% de óleos de
origem vegetal), antecipando-se assim em três anos
às futuras normas nacionais.

Estão abertas inscrições para
Exposição do Cavalo Crioulo

Comunicado da Justiça
Eleitoral de Osório:

“A Justiça Eleitoral informa que no dia 26 de abril de 2007 encerra o
prazo para o eleitor que não votou e não justificou nas três últimas eleições
consecutivas, comparecer ao Cartório Eleitoral para regularizar sua situação,
sendo que o não-comparecimento implicará o cancelamento automático
da inscrição. A relação com os nomes dos referidos eleitores está disponível
no Cartório”.

PROGRAMAÇÃO:

8h - entrada e admissão dos
animais
9:30h - inicio do julgamento morfológico

As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de março de 2007 (quarta-feira) até as
17 h pelo telefone 3663.1229 ou pelo e-mail sindosorio@terra.com.br.
Obs: O pagamento das inscrições será efetuado na hora de receber o babeiro na
admissão.
Valor das inscrições:
Categoria incentivo (macho e fêmea) – R$ 15,00
Categoria animais galpão – R$ 20,00

Maiores informações com Tiago Peretto, fone 92545441 ou 36632421.

