
“CONVÉM COMPREENDER A PROPOSTA DO FUTURE-SE COMO EXPRES-
SÃO AGUDA DE UMA AGENDA POLÍTICA EM CURSO NO BRASIL DESDE A 
ADOÇÃO DA POLÍTICA DE AJUSTE FISCAL ÀS AVESSAS, DE 2014, PENA-
LIZANDO A EDUCAÇÃO COM CONTINGENCIAMENTOS BILIONÁRIOS,.”, 

“DURANTE O ENCONTRO, NO PERÍODO VESPERTINO, HOUVE UMA 
ASSEMBLEIA GERAL COM OS ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL 
PARA FALAR SOBRE A JORNADA DAS SEIS HORAS DE TRABALHO. ”, 

O PROJETO FUTURE-SE 
E O FUTURO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

SINTED REALIZA V ENCONTRO DOS
ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO
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SETEMBRO FOI UM MÊS PROVEITOSO, 
ESPERANÇOSO E ESPECIAL...

BRASIL EM TRANSE
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PROFESSORA MARIA  LAURA
PRESIDENTA SINTED
TRIÊNIO 2017 - 2020

PROVEITOSO pelo Congresso 
Estadual da FETEMS, realizado em 
Bonito – MS, onde pudemos analisar 
e debater a atual situação do cená-
rio da Educação em todo o Brasil. 
Tivemos também o V Encontro dos 
Administrativos, em Três Lagoas, 
com mais de 200 trabalhadores da 
educação reunidos com momentos 
únicos de aprendizado. 

ESPERANÇOSO, pois adquiri-
mos uma esperança nova de que 
tudo irá melhorar se nos unirmos, 
planejarmos e lutarmos em defesa 
de nossa classe. 

E ESPECIAL, por ser o mês de 
setembro amarelo em combate 
ao suicídio. Um assunto impor-
tante que deve ser debatido a todo 

o momento, em favor a vida. Em 
prol ao setembro amarelo, nosso 
SINTED realizou uma entrega de 
girassóis, no Congresso Estadual, e 
uma linda mensagem de compa-
nheirismo para os trabalhadores da 
educação, ressaltando a nossa força 
quando ajudamos uns aos outros. 

Outro momento histórico foi Três 
Lagoas ter sido eleita para sediar 
o próximo Congresso Estadual da 
Educação. Esperamos que este mês 
tenha sido um mês proveitoso, 
esperançoso e especial para você 
também. 

Boa leitura! 
Saudações sindicais, 
Professora Maria Laura.
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Professor Petrônio Filho
Geógrafo, historiador e bel. em Direito.

Estamos em uma encruzilhada! 
Olhando para um lado, os extre-
ma-direita; olhado para o lado 
oposto, os extrema-esquerda. 
O centro está meio que perdido 
mediante tantos desatinos. Nosso 
presidente, ao invés de apaziguar 
os ânimos mais exaltados, provoca 
mais ainda os extremos, levando 
o Brasil a uma situação de transe. 
Bolsonaro consegue colocar boa 
parte do mundo contra ele e, 
consequentemente, contra o nosso 
país. Atraca cientistas, artistas, 
estudantes, a imprensa (se bem 
que em parte tem razão) e países 
parceiros nossos de há tempos 
como a Alemanha e a França. 
Defende posições conservadoras e 
faz pouco da questão ambiental, 
colocando o mundo em estado de 

alerta. 
 Necessitamos urgente-

mente de um estadista que 
consiga unir o centro ideoló-
gico para que possamos sair 
deste caos político que vive-
mos. Precisamos de alguém que 
possa colocar “panos mornos” 
nos desencontros de ideias. A 

imprensa tem papel fundamen-
tal nessa verdadeira cruzada para 
colocarmos o Brasil nos trilhos da 
coerência. A mídia não pode colo-
car fogo em um país incendiário. 
As críticas devem ser feitas sem 
rancores. Não é hora de fi carmos 
procurando culpados, mas sim de 
encontrarmos pessoas que tenham 
trâmites entre os diferentes parti-
dos para sairmos desta situação. 

 Nossas instituições como 
o Congresso Nacional e todos os 
legislativos, o STF e toda justiça, 
procuradores, as chefi as policiais 
e o executivo tenham equilíbrio, 
deixando de lado suas questões 
ideológicas e passem a atuar 
dentro do que a lei lhes outorga, 
sem abusos. A mídia deve reali-
zar suas cobranças dentro deste 
aspecto, sem viés partidário. Por 
sua vez, nós, brasileiros, devemos 
ter em mente que as diferenças 
fazem parte do jogo democrático 
e que as paixões, neste momento, 
são prejudiciais para o país. 

 Equilíbrio é a palavra 
chave para sairmos do transe por 
que estamos passando. 



TRÊS LAGOAS IRÁ SEDIAR O PRÓXIMO
CONGRESSO DA EDUCAÇÃO EM 2022

A ATGLT, representada por Edimilson Cardoso e Paulinha 
Martinelly, e o Coletivo Resistência, representado por Rafael 
Borges e Sergio Almeida, junto com a ADLeste, represen-
tada pelo Fontoura Santos, estiveram no SINTED na manhã 
do dia 17 de setembro, junto com a nossa presidenta, Maria 
Laura Castro dos Santos, avaliando a execução e os impac-
tos da 1ª Jornada LGBTQIA+ de Três Lagoas e Região.

Além da avaliação positiva de todas as atividades e 
eventos desenvolvidos, destacou-se, na avaliação, a grande 
vitória de reunir os movimentos LGBTQIA+ e os sindicatos, 
já que a luta contra a LGBTfobia perpassa as questões de 
classe também.

Também foi defi nido o planejamento e a execução da 
próxima Jornada LGBTQIA+, no ano de 2020. Na reunião 
de outubro será divulgada a Carta da 1ª Jornada LGBTQIA+ 
com as reivindicações da comunidade LGBTQIA+ organi-
zada de nossa cidade.

ATGLT, COLETIVO RESISTÊNCIA, ADLESTE E SINTED AVALIAM A 1ª JORNADA 
LGBTQIA+ DE TRÊS LAGOAS

Nos dias 19 a 21 de setembro 
foi realizado o 27º Congresso 
Estadual da FETEMS “Professora 
Maria Ildonei de Lima Pedra” 
rumo ao Centenário Paulo Freire, 
no Centro de Convenções, 
em Bonito – MS. A delega-
ção do SINTED de Três Lagoas 
e Selvíria esteve presente no 
grande evento, que contou com 
a presença de 1200 delegados 
dos 74 SIMTED’s da Educação 
Pública de Mato Grosso do Sul.

No primeiro dia, houve o 
credenciamento às 9 horas da 
manhã, e mais tarde, a abertura 
ofi cial com a leitura e aprovação 
do Regimento do 27º Congresso 
Estadual. Também foi feita uma 
linda homenagem à professora 
Maria Ildonei de Lima Pedra, 

que deu nome ao Congresso 
este ano.

Já no segundo dia (20), no 
período matutino, foi composta 
uma mesa de debates sobre 
a Conjuntura Internacional, 
Nacional, Estadual, e os 
Desafios para a Democracia 
e para os Trabalhadores e as 
Trabalhadoras. Durante o evento 
houve palestras, apresenta-
ções de dança, homenagens e 
momentos de descontração e 
interação com músicas e danças.

Ainda no mesmo dia, as 
aposentadas do SINTED de Três 
Lagoas e Selvíria fi zeram uma 
linda apresentação das Mulheres 
que Brilham, abrindo o Painel 
“As Lutas dos (das) Funcionários 
(as) Administrativos(as) da 

Educação e dos Aposentados 
e das Aposentadas”, onde foi 
debatido propostas para a cons-
trução de um plano de luta dos 
administrativos e aposentados 
da educação.

O terceiro e último dia 
se encerrou com a análise 
e mudanças no Estatuto da 
FETEMS, debate sobre as 
moções e abaixo-assinados 
contra as medidas do governo 
de Reinaldo Azambuja. Também 
foram realizadas apresenta-
ções culturais e votação para a 
a próxima sede do Congresso, 
onde Três Lagoas foi eleita, com 
a maioria dos votos, para sediar 
o próximo evento, no ano de 
2022.

“Nosso Sindicato agradece 

a todos os participantes que 
votaram em nossa cidade para 
sediar este grande Congresso, 
que com certeza, entrará para 
a história de Três Lagoas. 
Parabenizamos, também, nossos 
delegados que se mantiveram 
fi rmes na luta nesses três dias 
de evento, participando inte-
gralmente de debates para a 
melhoria da classe trabalhadora 
da educação”, finaliza Maria 
Laura Castro dos Santos, presi-
denta do SINTED.

O SINTED de Três Lagoas 
e Selvíria, em prol ao mês do 
setembro amarelo em combate 
ao suicídio, realizou uma entrega 
de girassóis e uma linda mensa-
gem de companheirismo entre 
os trabalhadores da educação.

O Congresso Estadual da FETEMS é o maior encontro de educadores do Centro-Oeste, onde debate assuntos como 
a qualidade do ensino público sul-mato-grossense, a valorização dos trabalhadores em educação e a Conjuntura 

Sindical e Política em âmbito Estadual e Nacional.

ATGLT, COLETIVO RESISTÊNCIA, ADLESTE E SINTED AVALIAM A 1ª JORNADA 
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O MEC apresentou, nos últimos meses, 
uma proposta de reestruturação da gestão 
fi nanceira, patrimonial e didático-científi ca 
das Universidades e Institutos Federais. A 
proposta, denominada de Future-se, apre-
senta-se como um documento genérico, 
limitado do ponto de vista técnico admi-
nistrativo e profundamente agressivo ao 
disciplinamento constitucional formali-
zado no Artigo 207 (Constituição Federal 
de 1988), que garante a autonomia admi-
nistrativa, de gestão fi nanceira, patrimonial 
e didático-científi ca da Universidade. 

Convém compreender a proposta do 
Future-se como expressão aguda de uma 
agenda política em curso no Brasil desde a 
adoção da política de ajuste fi scal às aves-
sas, de 2014, penalizando a educação com 
contingenciamentos bilionários, situação 
que se agravou com a aprovação, em 2017, 
da denominada PEC do Teto de Gastos, 
congelando o investimento real em educa-
ção para os próximos 20 anos. Agenda 
agressiva que ganha contornos dramáti-
cos em 2019 com a chamada política de 
contingenciamento imposta pelo governo 
federal, inviabilizando a possibilidade real 
de gestão das Universidades e Institutos 
Federais. Cenário que parece justifi car a 
destituição da compreensão do princípio 
constitucional da Autonomia de Gestão 
Financeira da Universidade, passando a 
compreendê-la, a partir da proposta do 
Future-se, restritivamente, pelo conceito de 
Autonomia Financeira, que na prática busca 

responsabilizar as próprias instituições pela 
captação, no mercado, dos recursos deman-
dados pelo seu orçamento. 

Destaca-se que o contingenciamento 
não se restringe ao orçamento direto das 
Universidades, mas afeta aos demais minis-
térios e agências de fomento à cultura, 
ciência e tecnologia, inviabilizando proje-
tos de promoção cultural e de produção 
científi ca nas universidades - instância que 
concentra 90% da pesquisa desenvolvida 
no Brasil -, forçando certa seletividade 
mercadológica dos projetos que devem 
ser desenvolvidos nas Universidades, 
impactando de forma irreversível sobre 
a autonomia didático - científica da 
Universidade.

Soma-se, a isso, a possibilidade de 
penhora do patrimônio das Instituições 
como forma de garantia para captação 
de recursos no mercado fi nanceiro e a 
transferência integral da gestão, inclusive, 
da forma de contratação e avaliação da 
produção docente, para agentes privados 
denominados de OS - Organizações Sociais, 
desfi gurando as conquistas históricas dos 
Planos de Carreira docente, que muito 
contribuíram para elevar as Universidades 
Públicas brasileiras ao patamar das melhores 
instituições do mundo, e descaracterizando 
integralmente o princípio constitucional da 
Autonomia da Gestão Patrimonial.

Por fi m, compreende-se o Future-se como 
um ataque inconstitucional, mercadológico 
e irresponsável, que implicará, em termos 

práticos, numa proposta inviável do ponto 
de vista da gestão, na destituição do caráter 
científi co da Universidade, no reducionismo 
pedagógicos da Universidade à função do 
ensino, da completa instabilidade contra-
tual dos trabalhadores da educação a ela 
vinculados, no total desamparo público e 
democrático das formas de acesso e perma-
nência dos estudantes nas Universidades 
e Institutos Federais e na desobrigação do 
estado para com o orçamento universitário. 

Proposição que implicará no abandono, 
por parte das Universidades, especialmente 
daquelas comprometidas com a democra-
tização do acesso à formação superior no 
interior do país, dos indicadores de fomento 
para o empreendedorismo cultural, tecno-
lógico e científi co e o apego progressivo a 
indicadores  de fomento a um empreende-
dorismo de baixa complexidade.

Em tempo: o caráter irresponsável do 
projeto está no fato de que ele se justi-
fi ca pela afi rmativa de que esta proposta 
tornaria nossas universidades mais moder-
nas e próxima ao que acontece no mundo 
desenvolvido, afi rmando que nestes países 
a pesquisa e a Universidade são fi nanciadas, 
majoritariamente, por recursos privados. 
Mas, se analisarmos os Estados Unidos, por 
exemplo, 95% das pesquisas são fi nanciadas 
com recurso público. Se um país como os 
EUA não consegue, por que devemos crer 
que o Brasil conseguirá?

Desanimado chorei minhas amarguras
Bruscamente vi meu rosto desfi gurado
Tive que deixar de declamar as poesias
Por um tempo me silenciei desmotivado...

Com isso o tempo foi sarando as feridas
Ilustrando focos de alegria, tristeza e dor 
Deixando a cada poema rastros da Alma
Fortalecendo na arte os vínculos de amor...

Mas minha Arte Poética sempre a fl uir
Doravante consolando minha desolação

Mostrando a Alma acima da aparência 
Numa composição enlaçada à refl exão...

Na sabedoria aprendi com o meu silêncio
Redimensionei meu eu em cada versejar
Revendo os poemas que estão em curso 
Para os meus passos na escrita equilibrar...

Por isso deixo a minha face nesta poesia
Mesmo tendo este meu rosto desfi gurado
Meus versos não serão mais silenciados
Virão da Alma cada novo verso motivado.

Paulo Fioravante Giareta é Professor e Pesquisador sobre Políticas Educacionais.

O PROJETO FUTURE-SE 
E O FUTURO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

MINHA FACE E A POESIA
            UMA BREVE REFLEXÃO

Prof. Poeta 
Gabriel do Nascimento Carvalho

16/09/2019
Direitos reservados ao autor
sob a Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98
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No dia 5 de setembro, o SINTED 
(Sindicato dos Trabalhadores 
da Educação de Três Lagoas e 
Selvíria) realizou o V Encontro dos 
Administrativos, onde foi reunido 
mais de 200 servidores adminis-
trativos de escolas municipais 
e estaduais de Três Lagoas. O 
evento contou com presença de 
importantes palestrantes, além do 
presidente da FETEMS (Federação 
dos Trabalhadores da Educação de 
Mato Grosso do Sul), Jaime Teixeira, 
e o Secretário dos Funcionários 
Administrativos da FETEMS, Wilds 
Ovando.

Com início às 7h, duas palestras 
foram realizadas no período matu-
tino e vespertino, sendo “Análise 
de Conjuntura e os Impactos 
dos Cortes na Educação”, minis-
trada pelo Professor e Doutor 
em Educação, Antônio Carlos do 

Nascimento Osório, e “Autoestima 
– Como Agente Refreador de 
Confl itos Pessoais e Interpessoais”, 
ministrada pela Psicopedagoga, 
Escritora e Missionária, Márcia 
Alves Doneda Fagundes.

O Encontro abordou vários temas 
importantes, como a valorização 
dos administrativos, resgate histó-
rico de luta, além de tirar dúvidas 
em assuntos como a terceiriza-
ção, Reestruturação de Carreira, 
Concurso Público e política salarial.  
Jaime ainda ressaltou a força que 
os trabalhadores possuem quando 
estão unidos e vão para as ruas, 
participando das mobilizações e 
greves.

A presidenta do SINTED, Maria 
Laura Castro dos Santos, explica 
que a realização do evento é 
fundamental para o avanço dos 
administrativos. “O Encontro tem 

o intuito de valorizar e abrir um 
espaço para os trabalhadores admi-
nistrativos da educação para tirar 
dúvidas, orientar e ter um diálogo 
mais aberto com eles. Durante 
o evento, fizemos análises dos 
retrocessos que estamos vivendo, 
contribuindo com o conhecimento, 
que, na atual conjuntura, é nossa 
principal arma de luta”, fi naliza.

ASSEMBLEIA GERAL

Durante o Encontro, no período 
vespertino, houve uma Assembleia 
Geral com os administrativos da 
Rede Municipal para falar sobre a 
jornada das seis horas de trabalho. 
Foi deliberado, por unanimidade, 
a entrega de uma carta, em nome 
dos administrativos, para o prefeito 
da cidade, Ângelo Guerreiro.

Logo após, foi formada uma 

Comissão para a entrega em 
mãos na prefeitura. Infelizmente 
o prefeito pediu para que avisasse 
que não poderia atender ao 
Sindicato e a comissão, porém a 
Secretária de Educação, Heliety 
Antiqueira, estava de saída e 
encontrou os trabalhadores na 
recepção da prefeitura. Heliety diz 
defender a jornada das seis horas, 
mas, somente para as administra-
tivas atendentes, e ainda ressaltou 
que “o respeito e diálogo abrem as 
portas das oportunidades”.

A presidente Maria Laura pediu 
para que uma reunião fosse 
marcada, urgentemente, com o 
prefeito para falar sobre a jornada.  

Juntos somos mais fortes! O 
SINTED agradece e parabeniza 
todos os participantes desse 
grande e importante Encontro.

SINTED REALIZA V ENCONTRO DOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

Durante o evento, foi realizada uma Assembleia Geral com os administrativos 
da Rede Municipal
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No dia 6 de setembro, aconteceu o primeiro evento da Jornada 
LGBTQIA+ de Três Lagoas, com a palestrante Frida Pascio Monteiro, 
com o tema “Desvelando a Transexualidade”, na 1ª Conferência Livre 
e 1º Seminário Sindical Popular LGBTQIA+ de Três Lagoas. Durante 
a noite, ocorreu também o Sarau LGBT no SINTED. 

Reunião com os representantes sindicais da Rede Estadual realizada na 
manhã do dia 13 de setembro, sobre as eleições para diretores da Rede 
Estadual e Processo Seletivo para professores. 

Reunião com os Diretores, 
Diretores Adjuntos, Colegiados 
Escolares, APMs e Grêmios 
Estudantis de unidades escolares 
da Rede Estadual, realizada na 
manhã do dia 16 de setembro, 
sobre as eleições para Diretores 
da Rede Estadual.

Reunião da nossa Diretoria com Secretaria da Educação, realizada 
na manhã do dia 27 de setembro, na SEMEC, sobre as Eleições 
para Diretores da Rede Municipal e Processo Seletivo.

No dia 9 de setembro, o 
Conselho dos Direitos do Negro, 
representado pela Comissão do 
Movimento da Mulher Negra, 
esteve presente no SINTED 
para organizar as ações sobre 
a Roda de Conversa da Mulher 
Negra que será realizada em 
novembro. Em breve mais 
informações.

Ensaio com as “Mulheres que Brilham”, realizado no dia 10 de 
setembro, com camiseta amarela em apoio ao mês de setembro de 
combate ao suicídio.

Nossas aposentadas brilharam na Exposição e Happy Hour 
Professor Pepe. 

Exposição e Happy Hour Professor Pepe, realizada no dia 12 
de setembro, no SINTED.

Acontecimentos



O Trabalhador da Educação Básica da 
Rede Municipal de Ensino (REME) que 
se encontra investido nas funções do 
cargo de Secretário Escolar, tem direito 
ao percebimento da gratifi cação prevista 
no artigo 57 da Lei Municipal 2.425/2010 
(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
dos Trabalhadores da Educação Básica da 
Rede Municipal de Ensino), cuja vantagem 

fi nanceira corresponde ao percentual equivalente a 50% (cinquenta 
por cento) sobre o vencimento base, independentemente da natu-
reza do cargo que ostenta junto à municipalidade (se efetivo ou 
comissionado).

Com base no entendimento fi rmado pelo TJMS, servidores que 
não ostentam o cargo efetivo, mas que se encontram investidos 
nas funções de Secretário Escolar no âmbito da REME, têm alcan-
çado judicialmente o direito ao percebimento da respectiva verba, 
prevista na legislação municipal, impondo-se à municipalidade o 

dever de suportá-la.

Desde outubro de 2016, a municipalidade suprimiu o direito ao 
percebimento da gratifi cação de todos os trabalhadores que não 
ostentam o cargo de provimento efetivo de Secretário Escolar, a 
pretexto de que somente fariam jus ao percebimento da referida 
vantagem os servidores que forem, concomitantemente, titula-
res do cargo efetivo de Secretário Escolar e que se encontrar em 
efetivo exercício da função.

Ocorre, porém, que a Justiça Estadual tem reconhecido o direito 
à percepção da gratifi cação de função a todos aqueles que se 
encontrar em efetivo exercício, independentemente da natureza 
do vínculo que ostentam.

Portanto, acaso o trabalhador, embora investido na função de 
Secretário Escolar não esteja percebendo a respectiva gratifi cação 
inerente à função, basta procurar a Assessoria Jurídica do Sindicato 
para salvaguardar o seu direito ao percebimento da referida vanta-
gem pecuniária.

O TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REME QUE SE ENCONTRA EM EFETIVO EXERCÍCIO DA FUN-
ÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR FAZ JUS À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, PREVISTA NA LEI 2425/2010, 
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS.

por Murilo Tosta Stort
Advogado - Assessor Jurídico do SINTED e do SSPM

ESCOLA MUNICIPAL NELSON DUARTE ROCHA REALIZA PROJETO DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Desenvolvido pela professora de Movimento, Samantha Jéssica Dantas Vieira, com os alunos 
do pré da Escola Municipal Nelson Duarte Rocha de Selvíria, o projeto de conscientização do 
trânsito foi realizado nos dias 18 a 25 de setembro, em alusão ao Dia Nacional do Trânsito.

Com o apoio do Detran local, representado pelo Adriano Chastel Lima, foram apresentadas 
palestras com brincadeiras e vídeos de conscientização para as crianças. “Nós ensinamos em 
como andar nas ruas, olhar para os dois lados, a questão do meio ambiente sobre não jogar 
o lixo nas ruas e o signifi cado das cores do semáforo. É um projeto que não é só importante 
para os alunos, mas também para os pais que puderam receber o material através das crian-
ças.”, explica o coordenador, Bruno Galetti.

Parabéns aos idealizadores do projeto, que teve a participação das professoras Samantha 
Jéssica e Mailda Mah, Margéri Azambuja Cagliari do núcleo pedagógico, Bruno Galetti da 

coordenação, e Roberto Prado da direção da escola.

PROJETO “LEITURA E ARTE” É REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAMARGO

No dia 12 de setembro, nosso Departamento de Divulgação e Imprensa esteve em Selvíria para 
falar sobre os futuros projetos das escolas, um deles é o projeto Leitura e Arte, organizado pela 
Escola Municipal Joaquim Camargo de Selvíria, pelos professores de Arte e Língua Portuguesa, 
Odair Gregório e Izabel Jardim da Silva.  

O Projeto conta com a participação dos alunos do pré ao 9º ano, dos períodos matutino e 
vespertino, e tem como principal objetivo trabalhar a interdisciplinaridade, a leitura como forma de 
aquisição de conhecimento, além de pesquisas, refl exões, questionamentos e produções aplicadas 
por cada professor em sala de aula.

Uma das partes do projeto é o “Cantinho da Leitura”, que ainda está em desenvolvimento, onde 
os alunos e professores fi zeram uma reciclagem com os caixotes de merenda escolar, confeccio-
nando estantes coloridas para um cantinho de leitura mais acessível e confortável. Vários livros 
estão sendo doados por professores e pais de alunos para o novo espaço de leitura. Em questão 
ao meio ambiente, um puff  de garrafa pet também está sendo produzido. 

Parabéns aos professores, coordenação, pelo incrível projeto!
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