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R$ 1,44 MILHÃO

PREFEITO
ASSINA
CONVÊNIOS
PARA A
ÁREA DA
SAÚDE
PÁGINA 10

ALISTAMENTO MILITAR

Prazo
segue até
30 de junho
PÁGINA 8

IPERÓ - 53 ANOS

EDUCAÇÃO

Iperó Fest 2018
tem atrações
definidas
PÁGINA 9

Projetos
educacionais
retornam
no dia 22
PÁGINA 10
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DECRETO Nº 1.773, DE 7 DE
MARÇO DE 2018.
“Dispõe sobre a Homologação do
Processo Seletivo Simplificado nº
001/2.018.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Processo Seletivo Público para contratação
temporária de docentes para classes e/
ou vagas, ou para substituições de professores afastados e Projetos Educacionais para os empregos de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS, PROFESSOR
DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHAREL, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA, PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - HISTORIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
II - INGLÊS, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA e
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS, cujas provas foram realizadas no dia 18 de fevereiro de 2.018, nos termos do Edital de
Processo Seletivo Público n° 001/2.018.

Art. 2º. A Classificação Final, publicada
no “Jornal de Iperó”, páginas 2 à 6 da
edição 579, datada de 28 de fevereiro
de 2.018, fica da mesma forma HOMOLOGADA e em condição de uso.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
7 DE MARÇO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 7 de
março de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto nº 1629/
2016 (e suas alterações posteriores),
CONVOCA todos os seus membros
para REUNIÃO ORDINÁRIA que acontecerá no dia 27/03/2018, às 14h, na
Casa dos Conselhos, localizada na Praça Pedro Albieri, s/n, Centro.
Iperó, 6 de março de 2018.
Luíza Monise dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho dos
Direitos do Idoso
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DECRETO Nº 1.772, DE
15 DE FEVEREIRO DE 2018.

órgãos técnicos da Prefeitura
Municipal de Iperó;

b) Área institucionais, com
15.815,06 m² (5,84%);

“Aprova o projeto do
Conjunto Residencial de
Interesse Social
‘JARDIM NOVA
BACAETAVA’ e dá outras
providências.”.

Considerando que a gleba
onde será implantado o “CONJUNTO RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL - JARDIM
NOVA BACAETAVA” para a
implantação do PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA
- PMCMV, está localizada em
Zona de Expansão Urbana do
município e que os arruamentos, tamanhos dos lotes, áreas
verdes e institucionais, estão de
acordo com as diretrizes municipais conforme Lei Orgânica do Município;

c) Áreas verdes/APP, com
97.997,07 m² (36,22%).

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando que trata de loteamento de caráter residencial de interesse social e comercial denominado “JARDIM
NOVA BACAETAVA” projetado para ser implantado no imóvel com área de 270.582,14 m²
(duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e dois metros e catorze decímetros quadrados), objeto da Matrícula
nº 4.809 do Cartório de Registro de Imóveis de Boituva - SP,
para o uso exclusivo para a
implantação do Empreendimento Habitacional - Programa
Minha Casa Minha Vida PMCMV;
Considerando que o referido
projeto trata do parcelamento
de solo em 585 (quinhentos
e oitenta e cinco) lotes de diversas dimensões com área total em lotes de 99.023,10 m²
correspondendo a 36,60% da
gleba, áreas públicas que somam 171.599,04 m², correspondendo a 63,40% da gleba,
sendo sistema viário com
57.746,91 m², correspondendo a 21,34% da gleba; áreas
institucionais destinadas a equipamentos urbanos e comunitários com 15.815,06 m², correspondendo a 5,84% da gleba; áreas verdes/APP com
97.997,07 m² a 36,22% da
gleba, conforme projeto analisado nesta Prefeitura;
Considerando que o empreendimento em questão obedece
à Certidão de Diretrizes da Prefeitura Municipal de Iperó e
foi devidamente aprovado no
GRAPROHAB - Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais da Secretaria de Estado da Habitação do Governo de São
Paulo, sob nº 404/2016, expedindo em 18 de outubro
de 2016, atendendo, ainda às
exigências da Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de
1979, bem como, da Lei Complementar Municipal nº 3, de
17 de outubro de 2001, conforme análise realizada pelos

Considerando, que a empresa
ECOVITA INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA, firmou nesta data, o compromisso de execução, no loteamento, de todos os melhoramentos urbanos previsto, perante
a Prefeitura Municipal e a Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP;
DECRETA
Art. 1º. Fica aprovado o projeto do Loteamento denominado “LOTEAMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - JARDIM NOVA BACAETAVA”, com área total de
270.582,14 m² (duzentos e
setenta mil, quinhentos e oitenta e dois metros e catorze decímetros quadrados), objeto da
Matrícula nº 4.809 do Cartório de Registro de Imóveis de
Boituva - SP, de propriedade de
ANTONIO DE LIMA, MÁRCIO FLÁVIO LIMA e sua cônjuge MARIA APARECIDA
MARCELLINO LIMA e LUCIANA LIMA GALVÃO e seu
cônjuge IRINEU GALVÃO JUNIOR, de conformidade com
as plantas, projetos e memoriais descritivos constantes do
Processo Administrativo nº
5.881/2016.
§1º. O Loteamento “DE INTERESSE SOCIAL – JARDIM
NOVA BACAETAVA” está localizado em Zona de Expansão
Urbana, de caráter exclusivamente RESIDENCIAL e COMERCIAL de cunho social, com as
seguintes características:
I - Área de lotes (585 unidades),
com 99.023,10 m² (36,60%);
II - Áreas públicas, com
171.599,04 m² (63,40%), sendo:
a) Área de sistema viário com
57.746,91 m² (21,34%);

II - Sistema de Galeria de águas
pluviais (com galerias subterrâneas), em 150 dias.
III - Guias, sarjetas, em 420 dias;

§2º. As áreas destinadas às vias
públicas, áreas institucionais e
áreas verdes/APP constantes da
planta aprovada do referido
loteamento, passam automaticamente à posse e domínio da
Prefeitura Municipal de Iperó,
com as respectivas inscrições
no Cartório de Registro de Imóveis de Boituva-SP.

IV - Rede coletora e de afastamento de esgoto, em 210 dias;

Art. 2º. A aprovação do Loteamento “JARDIM NOVA BACAETAVA” fica condicionada
ao atendimento, pelo loteador,
das seguintes exigências:

VII - Rede de distribuição de
energia elétrica e iluminação
pública, em 390 dias;

I - Formalização da competente escritura pública de constituição de contrato de prestação de fiança, devidamente
registrada, ou contrato particular de prestação de fiança entre as partes ou terceiro interessado em favor da Prefeitura
Municipal de Iperó, em garantia pela execução dos melhoramentos públicos previstos
para o empreendimento, com
o custo estimado de R$
3.760.000,00 (três milhões,
setecentos e sessenta mil
reais), cuja garantia fica estabelecida no referido contrato
de prestação de fiança.
II - Registro do loteamento no
Cartório de Registro de Imóveis
de Boituva, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, na forma da legislação federal em
vigor.
§1º. As despesas para cumprimento do que trata o inciso I
deste artigo, inclusive encargos
tributários, correrão às expensas únicas e exclusivas dos proprietários do loteamento, sem
quaisquer ônus à municipalidade.
§2º. O não cumprimento do
disposto no inciso II, deste artigo, acarretará a revogação
deste Decreto.
Art. 3º. Ficam estabelecidos
como melhoramentos obrigatórios a serem executados pelo
proprietário, os seguintes empreendimentos nos respectivos
prazos:
I – Serviços Preliminares (Topografia e demarcação em geral
incluído os lotes), Terraplanagem, Locação e abertura de
ruas, em 120 dias;

V - Estação de Tratamento de
Esgoto, em 390 dias;
VI - Rede de captação e distribuição de água e execução de
ramais para interligação aos
lotes, em 240 dias;

VIII - Pavimentação asfáltica,
em 420 dias;
IX - Arborização dos passeios
públicos, sistemas de lazer e
Reflorestamento das Áreas Verdes em 390 dias;
X – Poço profundo e Reservatório em 390 dias; e
§1º. Os prazos para execução
dos melhoramentos especificados acima começarão a fluir a
partir da data de registro do
loteamento junto ao Cartório
de Registro de Imóveis de Boituva e com término máximo
estabelecido em 1º de maio de
2019, data de vigência da apólice de garantia apresentada
pela incorporadora.
§2º. Após a conclusão das
obras de que tratam os incisos
de I a VII, e para o cumprimento do disposto no inciso IX,
todos deste artigo, a Municipalidade aprovará a competente legislação para as respectivas nomenclaturas das vias e
logradouros públicos, com a
necessária antecedência para
cumprimento, pela proprietária, do referido prazo.
Art. 4º. Para liberação dos serviços municipais, quando se
tratar de obras de infraestrutura ou abastecimento de
água, coleta de esgotos, águas
pluviais, e guias, sarjetas e pavimentação asfáltica, os mesmos só serão aceitos pela Prefeitura Municipal nas seguintes
condições.

III - Solicitação, aos departamentos técnicos da Prefeitura
Municipal, de ordem de serviço para autorização do início
dos serviços.
Parágrafo único. Todo e qualquer serviço executado em desacordo com o estabelecido
nos projetos aprovados, será
de inteira responsabilidade da
proprietária do empreendimento que arcará com as despesas
para regularização, nos termos
da legislação vigente.
Art. 5º. Ficam estabelecidas, de
acordo com a Lei Complementar Municipal nº 17/2006 (alterada pela Lei Complementar nº
100/2014), que instituiu o Plano Diretor Participativo do
Município de Iperó, para o Loteamento “JARDIM NOVA
BACAETAVA”, as seguintes
diretrizes:
I - Como lotes RESIDENCIAIS,
de acordo com o projeto urbanístico aprovado;
II - Para os lotes RESIDENCIAIS
de que trata o inciso I, deste
artigo, fica estabelecido que:
a) Os lotes serão unifamiliares,
não sendo admitida a construção de mais de uma unidade
habitacional nos mesmos;
b) Considerando-se o gabarito
máximo, fica limitado em no
máximo dois (02) pavimentos
e altura máxima de 8,00m (oito
metros) contando do nível da
calçada até o nível da cobertura, excluídos o Ático, as Casas
de Máquina e as Caixas
d’Água;
c) Será proibido o desmembramento, desdobro ou recomposição de lotes que resultem em
lotes com área inferior a
152,00 m² (cento e cinquenta
e dois metros quadrados), que
corresponde à maior parte dos
lotes residências do plano original do Loteamento “JARDIM
NOVA BACAETAVA”;
d) Os lotes residenciais terão
taxa de ocupação máxima de
80% (oitenta por cento) e Coeficiente de Aproveitamento
(CO) máximo de 2,00m (dois
metros).

I - Execução conforme os projetos e memoriais descritivos
aprovados;

III - Como lotes COMERCIAIS,
de acordo com o projeto urbanístico aprovado;

II - ART do responsável técnico
pela execução;

IV - Para os lotes COMERCIAIS
de que trata o inciso III, deste
artigo, fica estabelecido que:
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a) Os lotes serão do tipo comercial misto, ou seja, poderão ser construídas unidades
residenciais e comerciais em
um mesmo lote, desde que
observado o art. 5º, inciso II,
alínea b deste Decreto e nas
áreas designadas para tal atividade;
b) Será admitida apenas uma
unidade habitacional por lote;
c) Os lotes comerciais terão
taxa de ocupação máxima de
80% (oitenta por cento) e Coeficiente de Aproveitamento de
3,00m (três metros);
d) Fica vedada a construção de
qualquer tipo de unidade que
abrigue atividade industrial no
loteamento;
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e) As edificações residenciais
deverão ter recuo frontal de
4,00m (quatro metros), lateral
de 1,50m (um metro e meio)
quando houver abertura e traseiro de 2,00m (dois metros)
havendo abertura, sendo que
para as edificações comerciais
o recuo frontal deverá ser de
5,00m (cinco metros), destinado ao estacionamento e obedecidas às demais medidas das
edificações residenciais.

águas pluviais, Lei Complementar nº 89/2013.

Art. 6º. Todos os resíduos gerados pelas obras, assim como
bota fora de terra, deverão
obedecer ao Plano de Saneamento Básico de Iperó destinado a execução dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana de

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Art. 7º. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

ALISTAMENTO MILITAR

Prazo segue
até 30 de junho

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 15 DE
FEVEREIRO DE 2018.

Publicado nesta Secretaria,
em 15 de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

A PARTIR deste ano o Exército Brasileiro disponibilizou o
alistamento militar na modalidade online, onde os jovens
têm a comodidade de realizar
o procedimento de maneira
mais rápida, evitando a permanência em filas.
Para o alistamento online todos os jovens que completam
18 anos em 2018 devem acessar o site www.alistamento.eb.mil.br,
preencher o formulário de alistamento militar e informar o
número do CPF para a validação dos dados pessoais. O prazo segue até 30 de junho.
Entre os dias 1 de janeiro e 28
de fevereiro, houve 96 alistamentos em Iperó. No mesmo
período do ano passado foram

54 alistados. Compromisso
obrigatório por lei, após o alistamento online o jovem receberá um número de registro no
Certificado de Alistamento Militar (CAM) e poderá, por meio
do site, consultar o andamento do processo.
Aqueles que nasceram antes de
2000 e ainda não se alistaram
devem procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) para regularizar a situação. O alistamento
fora do prazo gera multa.
A JSM de Iperó fica na Casa do
Cidadão (Rua Costa e Silva,
195, Vila Esmeralda).
O atendimento é de segunda
a sexta, das 8h às 11h e das
13h às 16h. Mais informações:
3266-1615.
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ORGULHO

IPERÓ - 53 ANOS

Iperó Fest 2018 tem
atrações definidas

A PREFEITURA de Iperó
definiu as atrações da Iperó
Fest 2018, em comemoração
aos 53 anos de emancipação
político-administrativa do município. A tradicional festa de
aniversário da cidade será realizada entre 14 e 17 de março.
Já no dia 10 acontecerá a escolha da Rainha e Cowboy, no
Polo Cultural, a partir das 20h.
Com entrada franca, o evento
contará com show de Kauã
Castro e banda.
Confira a programação da Iperó Fest 2018:
14/03: Abertura do rodeio e
show com Rionegro & Solimões - Entrada gratuita
15/03: Rodeio e show com Zé
Neto & Cristiano - Entrada 1 kg

de alimento não perecível ou
1 litro de leite
16/03: Rodeio e show com
Gustavo Mioto - Entrada gratuita
17/03: Final do rodeio e show
com Day & Lara - Entrada 1 kg
de alimento não perecível ou
1 litro de leite
No recinto da festa o público
terá à disposição praça de alimentação e parque de diversões. A estrutura será montada na avenida Emílio Guazzelli, em frente ao Complexo Esportivo “Dito Bom”. Para as
doações de alimentos nos dias
15 e 17, que serão destinados
ao Fundo Social de Solidariedade de Iperó, a entidade pede
que o público se atente ao pra

Aluno iperoense conquista
Bronze na OBMEP
zo de validade dos
produtos e cuide
para que não haja
violação das embalagens.
Na última edição,
em 2017, cerca de
30 mil pessoas participaram da Iperó
Fest.
MAIS EVENTOS –
Também em comemoração aos 53
anos de Iperó, a programação
conta com o desfile cívico, o
desfile de cavaleiros, a inauguração da sede do SEBRAE AQUI
e a missa de aniversário:
17/03: Desfile cívico a partir das
16h na avenida Emílio Guazzelli
18/03: Desfile de cavaleiros a
partir das 10h com saída da
Praça Santa Rita e destino ao
recinto da Iperó Fest 2018
23/03: Inauguração da sede do
SEBRAE AQUI, às 10h, na rua
Rafaela Moreno nº 110
24/03: Missa de aniversário de
Iperó, às 19h, na igreja matriz
de Santo Antonio. Haverá a
participação do Coral Amadeus
e da Amadeus Orchestra, do
Instituto Cultural Amadeus de
Tatuí.

O ALUNO Matheus Alves
Ferreira, de 13 anos, estudante do 8º ano na Escola Municipal “Francisco Adolfo de Varnhagen”, participou da última
edição da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e conquistou a
medalha de Bronze em nível
nacional. Com o resultado, o
aluno também foi contemplado com a participação no Projeto de Inicialização Científica
da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar).
“O Matheus é muito dedicado
aos estudos e estamos orgulhosos em tê-lo aqui em nossa
unidade escolar. O desempenho dele na OBMEP nos mostra que estamos no caminho

certo e conseguindo alcançar
o nosso maior desafio, que é
desenvolver a aprendizagem
dos alunos”, disse a assistente
de Direção, Renata Rodrigues
Ramos.
“É motivo de orgulho para
toda a rede quando os alunos
conquistam resultados expressivos. Parabéns ao Matheus
pela dedicação aos estudos, à
família pelo incentivo e à escola por todo apoio à sua formação e desenvolvimento”, comentou a secretária de Educação, Cultura e Esportes.
“Parabéns ao Matheus pelo
resultado alcançado. Continue
firme nos estudos e conte com
o nosso apoio sempre. Com
certeza já é um exemplo para
que outros alunos da nossa
rede também se dediquem
cada vez mais”, destacou o
prefeito.
A premiação oficial da OBMEP
acontecerá em julho. A OBMEP
é um projeto nacional dirigido
às escolas públicas e privadas
brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (IMPA), com o
apoio da Sociedade Brasileira
de Matemática (SBM) e promovido com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O objetivo é estimular o
estudo da matemática e identificar talentos na área.

FUTSAL

Fúria vence o torneio
dos 53 anos de Iperó

QUATRO EQUIPES de futsal
participaram do torneio masculino “Sub-16” que aconteceu no
último sábado (3) em comemoração aos 53 anos de emancipação
de Iperó. As partidas entre o Audax, Craques do Futuro, Fúria e

Domínio agitaram a manhã no
Complexo Esportivo “Dito Bom”.
Após três jogos bastante disputados, o Fúria conquistou o título
ao vencer o Craques do Futuro
pelo placar de 4 a 1 na final.
Ainda em comemoração ao aniversário do município, as atividades esportivas continuam no próximo sábado. Confira:
10/03 – Torneio de futsal feminino livre (Complexo Esportivo “Dito
Bom”)
10/03 – Gincana do projeto “Criança que luta vence” (Campo Praxedão)
Mais informações: 3266-4892
(Departamento de Esportes)
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R$ 1,44 MILHÃO

JARDINAGEM

Prefeito assina convênios
para a área da Saúde

Alunos participam de
encontro no CRAS

R$ 500 mil serão destinados à compra de remédios

O PREFEITO de Iperó assinou na tarde da última sexta
(2), em São Paulo, o total de
R$ 1,44 milhão que será destinado a convênios para a área
da Saúde no município. A cerimônia aconteceu no Palácio
dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
Entre os valores liberados estão recursos para compra de
remédios, aquisição de três
novas ambulâncias e reforma
do pronto atendimento (PA),
de acordo com os detalhamentos a seguir:
- R$ 500 mil para atenção farmacêutica/aquisição de remédios: verba do Governo do Es-

tado de São Paulo / Secretaria
Estadual de Saúde;
- R$ 320 mil para reforma do
PA: liberação de emenda do
deputado federal Samuel Moreira;
- R$ 280 mil para reforma do PA:
liberação de emenda da deputado estadual Raul Marcelo;
- R$ 120 mil para aquisição de
ambulância: emenda da deputada estadual Maria Lúcia Amary;
- R$ 120 mil para aquisição de
ambulância: emenda do deputado estadual Luiz Turco;
- R$ 100 mil para aquisição de
ambulância: emenda do deputado estadual Gil Lancaster.
“Esses recursos vão beneficiar

muito a nossa população e é
significativo assinar essas liberações no mês do aniversário
de Iperó. É um grande presente para o município. Estamos
trabalhando bastante para conseguir o melhor para os iperoenses. Agradecemos a todos os
envolvidos, entre os quais os
funcionários públicos municipais, os vereadores da nossa
cidade, os deputados que trabalharam para viabilizar os recursos e de maneira especial o
nosso amigo Samuel Moreira,
deputado federal e secretário
Chefe da Casa Civil do Estado
de São Paulo”, comemorou o
prefeito.

NESTA QUARTA (7) os integrantes do Mutirão Social do
Trabalhador participaram do II
Encontro do Mutirão – Curso
de Jardinagem, no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) de George Oetterer.
O encontro é realizado mensalmente com acompanhamento psicossocial, objetivando a interação, motivação, fortalecimento dos vínculos e orientações.
O Mutirão Social do Trabalhador é realizado pela Prefeitura

de Iperó, numa parceria entre
a Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social (SADS)
e a Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo (SERAT).
O curso de Jardinagem é oferecido de forma gratuita aos
munícipes desempregados, em
risco social e com dificuldades
no acesso ao mercado de trabalho.
Os objetivos são a reintegração
social, a qualificação e a geração de renda, com foco no
mercado de trabalho.

EDUCAÇÃO

Projetos educacionais
retornam no dia 22

OS ALUNOS dos projetos
educacionais “Bem-me-quer”
e “Despontando Cidadãos”,
do Centro e de George Oetterer, retornam às atividades no
próximo dia 22. De acordo com
a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, atualmente são
atendidos em média 200 alunos no Centro e 230 alunos em
George Oetterer.
O “Bem-me-quer” atende a
faixa etária de 4 a 5 anos. Já o
“Despontando Cidadãos”
atende os alunos entre 6 e 10
anos. Ambos são desenvolvidos no contraturno do perío-

do escolar. Ao todo, cerca de
20 professores integram as
equipes.
“Nossos projetos educacionais
complementam o processo de
aprendizagem dos alunos e
possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências por meio de atividades lúdicas e prazerosas, incluindo
jogos, danças, teatro e artesanato”, explicou a secretária de
Educação, Cultura e Esportes.
“Acompanhamos as atividades
dos projetos educacionais e sabemos o quanto são importantes para os alunos participantes e as suas famílias. Tanto no
Centro, quanto em George
Oetterer, nossas equipes estão
sempre engajadas em oferecer
o melhor para os estudantes”,
destacou o prefeito.
Mais informações sobre os projetos educacionais: 3266-2324
(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)

