4-A

MANTIQUEIRA/POÇOS DE CALDAS, DOMINGO, 17 DE JUNHO DE 2018

GERAL
TRABALHE CONOSCO
Para o Sesc em Minas, promover a inclusão é valorizar a
diversidade, compartilhar experiências e promover o
desenvolvimento. Temos oportunidades para profissionais
com deficiência e reabilitados do INSS.
Se você tem interesse em trabalhar conosco, envie seu
currículo com o laudo médico para inclusao@sescmg.com.br
ou entregue em envelope lacrado em uma das unidades do
Sesc em Minas.

www.sescmg.com.br

Make Music Brasil tem workshop
gratuito de roda de viola
DIVULGAÇÃO

Poços de Caldas, MG - A
cidade vai participar do
Make Music Brasil com
um workshop gratuito
dias 20 e 23 na praça
do Museu Histórico e
Geográfico, a partir das
18h30. O evento “Roda de
Viola na Praça do Museu”
terá apresentações de
Wanderson Lima, Orquestra Filarmônica de Viola
Caipira, Instituo Semear
e Secult Poços de Caldas.
Evento mundial, idealizado a partir da “Fête de
la Musique”, na França,
o Make Music está este

ano no Brasil, na Semana
Nacional da Música, iniciativa da Anafima, com
apoio NAMM Foundation
e cooperação do escritório da Unesco no Brasil. O
evento acontece em mais
de 800 cidades em 120
países. No Brasil, o Make
Music será realizado durante toda uma semana,
de 18 a 24 de junho.
O objetivo da ação é
aumentar o interesse por
esse aprendizado e demonstrar a importância
dela para crianças, jovens
e adultos. Os organizadores esperam mobilizar
800 horas de aulas de
música durante a semana
em todo o país.
Todas as atividades
contam com o engajamento de músicos profissionais e amadores
voluntários. As inscrições
para quem quiser aderir
à campanha e participar,
ensinando ou aprendendo, estão abertas no site
www.makemusicbrasil.
com.br

WANDERSON Lima é um dos músicos do workshop

Reforma dos banheiros do
ginásio Luiz Sodré é finalizada
FOTOS: RENAN MUNIZ / CALDENSE

RENAN MUNIZ
A.A.Caldense
Poços de Caldas, MG - O
Ginásio Luiz Sodré Ayres
é muito utilizado para a
prática do vôlei e realização de bailes/eventos em
geral. Pensando nisso, a
diretoria da Caldense promoveu uma reforma completa em seus sanitários,
tanto no masculino, quanto no feminino. Além de
construir uma cabine especial para deficientes físicos. Os banheiros agora
estão espaçosos e contam
com mais pias e privadas.
Foram instalados novos
espelhos, divisórias, iluminação, piso e azulejos.
Toda a parte estrutural
foi remodelada e os assessórios foram trocados. Na

piscina térmica, foi feita a
troca da areia contida nos
filtros, para que a água
fique com uma qualidade
ainda melhor. “Estamos
promovendo uma série
de melhorias no clube
para atender sócios e vi-

sitantes. Diversos setores
estão passando ou irão
passar por reformas para
que tudo esteja sempre
moderno e em perfeitas
condições de uso” – disse o
vice- presidente do clube,
Rovilson Ribeiro.

TODA a parte estrutural foi remodelada e os assessórios foram trocados

