Entrega do cheque para compra de material e uniforme escolar marca volta às aulas em Votorantim
Seg, 08 de Fevereiro de 2010 13:27

Um dia para rever os amiguinhos e comprar o material escolar. É com esse espírito que os
alunos encararam a volta às aulas nesta segunda-feira (08), na rede municipal de Votorantim.
O retorno à escola aos cerca de 12 mil alunos foi marcado pela entrega dos cheques da edição
2010 do programa Bolsa Material e Uniforme de Verão desenvolvido pela Prefeitura de
Votorantim por meio da Secretaria de Educação.

Na Escola Municipal “Helena Pereira de Moraes”, somente na parte da manhã, os cerca de 230
alunos estavam bastante animados. Alegria essa que aumentou às 10 horas, quando as mães
compareceram à unidade para receber o cheque de R$ 42,00. Na parte da tarde a escola
mantém mais 200 alunos.

A pequena Nicole, 9 anos, estava bastante ansiosa para ir as compras. A mãe Juliana
Gasparina Pereira Vaz, de 33, moradora do Bairro da Chave, disse que iria com a filha nesta
segunda-feira mesmo às compras. “Já comprei um caderno, agora vou escolher o restante do
meu material e o uniforme”, disse a menina. A mãe Juliana disse que o cheque tem ajudado
em muito no orçamento doméstico. “Todos os anos fico despreocupada, pois sei que o material
escolar e o uniforme estará garantido”, disse.

“Hoje é dia de muitas compras”, disse o pequeno Abílio Júnior, de 08 anos, aluno do 4º ano,
após acompanhar a mãe na retirada do cheque. Animado o garoto que estava com a mãe
Solange Aparecida Jorge Ferreira, de 39, disse que pretendia ir ainda hoje comprar o material.
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Solange Ferreira comentou que tem recebido o cheque desde que o filho estava no ensino de
Educação Infantil. “Esse benefício é muito bom e tem nos ajudado muito em casa”, disse.

Na última quinta-feira (04), o chefe do executivo participou da solenidade de lançamento desta
edição 2010 do programa, que ocorreu no auditório municipal “Francisco Beranger”. Naquela
oportunidade, alguns pais com os respectivos filhos foram convidados a participar da
solenidade e receberam os cheques.

O Bolsa Material e Uniforme Escolar tem como meta auxiliar a família na compra dos materiais
de volta às aulas, assim dando um grande incentivo à Educação. Outra meta do governo
municipal com esse programa é fazer com que esses valores impulsionem o comércio na
cidade. “São mais de R$ 500 mil, injetados no comércio com esse programa”, destacou o chefe
do executivo.

Durante a entrega dos cheques que ocorre nesta segunda-feira (08), os pais estão recebendo
um folheto de orientação que contém ainda os estabelecimentos comerciais devidamente
credenciados junto a Prefeitura Municipal e com isso estão aptos a emitirem notas fiscais.
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