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Uchoa no programa
‘Redescobrindo o Interior”
prata de agradecimento e reconhecimento pela valiosidade do programa em prol das crianças paulistanas.
Em seu discurso o prefeito Miguel elogiou o traba
lho da secretaria dizendo que o povo da cidade gosta e
aceita a visita das crianças, honrando-os com a sua
presença. No final as crianças cantaram estes versos
ao secretário e ao prefeito?
"Uchoa, Uchoa não enjoa,
E tudo muito simples
Mas tem muita
Gente Boa"..

Em cima: o se
cretário rece
bendo a placa
de prata.
Em baixo: o
secretário
cumprimentan
do a todas as
crianças.

Uchoa foi a cidade da região que recebeu mais
crianças da capital num total de 79, provenientes do
bairro da Penha em São Paulo. Durante a estada
destas crianças em Uchoa, foi criado um extenso pro
grama de diversão e conhecimento com visitas ao sí
tio, a indústria Cargill, às Termas de Ibirá e outros
tantos lugares cuidadosamente elaborados pela 1dama da Lila.
0 secretário após cumprimentar a todas as crian
ças, apertando a todas as mãozinhas carinhosamente,
recebeu das mãos do garotinho Luciano uma placa de

O prefeito Mi
guel e sua es
posa dna. Lila
junto ao se
cretário Uebe.

O prefeito e
o
secretário
reunidos com
as crianças da
capital,
de
fronte ao pré
dio da prefei
tura.

Redescobrindo a Região
Baseando-se no programa da secretaria do interior
com o programa redescobrindo o interior e futura
mente redescobrindo o Brasil, algumas prefeituras es
tão levando as suas crianças para conhecerem a região
de seu município, nos pontos mais pitorescos. E o caso
de Urupês que neste ano pela primeira vez, o prefeito
Ravagnani levou as crianças de seu município (quase
100 crianças) para conhecerem a cidade das crianças
em Rio Preto. Foi uma bela festa. Vai ái a sugestão
desta coluna secretário Uebe: Programa Redescobrindo
a Região, onde os prefeitos levam as suas crianças para
conhecerem os pontos turísticos e históricos da região.

