
 

 

 

 

 

 

 

ALUNO (A): Vitor Gabriel de Freitas Neri 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): Railma da Silva Anunciação  

ESCOLA: Escola Municipal Maria Rita Alves de Jesus 

ANO: 7º  

TURNO: Matutino 

1º LUGAR / NOTÍCIA 

 

QUEIMADA DE LIXO CAUSA PREJUÍZOS NA CIDADE DE ANGUERA 

 

 No dia 25 de março deste ano, alguns moradores de Anguera, queimaram, 

por volta das 18 horas, uma grande quantidade de lixo. O fogo se alastrou e atingiu 

a roça do Senhor Fernando, provocando grandes perdas como milho, feijão, 

mandioca e outros. 

 

 Estes acontecimentos são frequentes, porque os moradores não sabem o 

que fazer com o lixo e o queimam. Por isso, acontecem essas queimadas. 

  

 De acordo com o Senhor Fernando, ele perdeu 20% da lavoura.  

 

 A prefeitura já foi acionada na rádio e no jornal, tendo se pronunciado de 

que iria mandar pessoas para ajudarem na recuperação da lavoura. Em nota, disse, 

também que alem de mandar pessoas ajudar, vai mandar também sementes, 

maquinas e madeiras, para os moradores fazerem as cercas que foram destruídas 

pelo fogo. 

  

Segundo informações da Prefeitura, o início da recuperação da lavoura será 

no próximo dia 30 de maio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO (A): Verena Moreira Ferreira  

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): Ana Cláudia Castor Antunes   

ESCOLA: Centro Educacional Prof. Áureo de Oliveira Filho 

ANO: 7º - B 

TURNO: Matutino 

2º LUGAR / NOTÍCIA 

 

ALUNOS DO 7º Ano “B” DO CEPAOF, COM A PARCEIRIA DA PREFEITURA, SE 

MOBILIZAM PARA SALVAR A LAGOA 

 

 Na manhã desta sexta-feira, em Anguera, alunos de todas as escolas Do 

município se mobilizaram para salvar a lagoa de Armando, a lagoa mais famosa e 

poluída da cidade. 

 

 Com a parceria da Secretaria de Educação e da Prefeitura, alunos e 

professores fizeram uma caminhada pelas ruas da cidade com faixa e cartazes, 

alertando e conscientizando a população a não poluir a lagoa e preservar o meio 

ambiente. 

 

 Segundo maiores informações, a prefeitura disponibilizará uma verba para 

a limpeza da lagoa. O assessor de gabinete do prefeito Fernando Bispo diz que a 

permissão para o começo da limpeza será no segundo semestre do ano. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALUNO (A): Mariana Santos Boaventura  

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): Adriana do Nascimento Moreira  

ESCOLA: Escola Municipal Maria Rita Alves de Jesus 

ANO: 6º - B 

TURNO: Vespertino 

3º LUGAR / NOTÍCIA 

 

 

PESCADORES SE JUNTAM PARA SALVAR ANIMAIS. 

 

 Aconteceu no dia 20 de maio de 2018, mortes de diversos animais, 

principalmente peixes, em uma lagoa, no município de Santo Estevão. Alguns 

pescadores encontraram na Lagoa Funda, localizada naquele município, muitos 

peixes mortos por causa da seca. 

 

 A lagoa havia secado, pois não chovia na região há bastante tempo. Eles se 

juntaram e compraram um caminhão de água para colocar na lagoa, para que os 

peixes que sobreviveram continuassem com vida, sabendo que esta atividade não 

ia ser capaz de resolver o problema, apenas amenizar a situação. 

 

 As pessoas, todas tristes com o ocorrido, decidiram informar ás autoridades 

para que lhes ajudassem. Também resolveram plantar árvores ao redor da lagoa 

para que a chuva fosse mais frequente. Estas atitudes foram muito legais, pois 

mostraram que eles estavam preocupados com a vida dos animais.  


