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Porto e você

editorial

que levaria um dos programas de
maior audiência da televisão brasileira
a apresentar uma matéria sobre a
Unidade do Colégio emValinhos/SP?
A produção do programa Mais Você,
da apresentadora Ana Maria Braga,
Rede Globo de Televisão, passou um
dia emValinhos, registrando cenas que
serão veículadas em novembro.
O foco não foi a qualidade do ensino
do Colégio, mas as ações solidárias
desenvolvidas pelos alunos responsáveis
que doaram, através de
campanhas ou projetos,
toneladas de alimentos,
roupas, agasalhos,
materiais escolares,
15 cadeiras de roda e um
playground. A equipe
formada pelo repórter Michael
Keller; cinegrafista Marcelo Checchia;
operadores de som e luz Johan Carlos
Soares Santos e Cleber Leitão
não só filmou alunos e professores em
diversas atividades no Colégio, como
também os internos do Lar dosVelhinhos
e Centro Infantil Tia Nair.
O repórter Michael Keller ficou
admirado com o Porto Seguro e, em
especial, com o Campeonato de Pontes
de Macarrão.“Nunca vi nada igual.
É uma idéia muito criativa”,
enfatizou o profissional da Globo.

“ainda iremos muito longe”
Nos últimos dias do mês de outubro
e primeiros de novembro, vivemos,
sem dúvida, momentos
de muita emoção
e alegria aqui, no Colégio.
Tivemos uma seleção concorrida
para as vagas de 2002 com
candidatos até do Rio de Janeiro.
Durante uma semana, alunos do
Ensino Fundamental aumentaram
bastante o conhecimento
de Ciências com a Exposição de
Fontes de Energia Alternativa.
Paralelamente, cresceram como
cidadãos conscientes da importância
de se preservar o meio onde vivem,
principalmente, em tempos de apagão.
Houve apresentações de teatro infantil,
música de excelente qualidade e
campanhas educacionais solidárias que
aconteceram no decorrer do ano.
Por fim, após ter sido o primeiro colo-

cado entre os melhores colégios de
São Paulo, na pesquisa da revista Veja,
a Unidade Valinhos mereceu atenção
da equipe de reportagem do Programa
Mais Você, da Rede Globo de Televisão.
Dessa forma, nosso trabalho projeta-se
além dos muros do Colégio, hoje e no
futuro, garantindo benefícios a todos os
envolvidos, especialmente, aos alunos.
Desejamos a todos um Feliz Natal e Paz
no ano de 2002.
Carlos W. Dorlass
Diretor

NR: Colégio terá novo endereço.
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:
Artigo 1º - Passa a denominar-se Visconde de Porto Seguro o
trecho da rodovia estadual, SP 332, compreendido entre os
municípios de Campinas, rodovia General Milton Tavares de
Souza e Valinhos, rodovia Vereador Geraldo Dias (estrada
estadual Valinhos à Campinas).
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
O Projeto de Lei nº 696, de 2001 é de autoria da deputada do
PSDB, Célia Leão.
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