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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 944, DE
11 DE ABRIL DE 2018.

Publicada nesta Secretaria,
em 11 de abril de 2018.

“Declara de Utilidade
Pública a associação
‘Cabana de Luz - Grupo de
Apoio à Criança’ e dá
outras providências.”.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a associação Cabana de Luz - Grupo de Apoio
à Criança, devidamente cadastrada no C.N.P.J. sob o número 12.595.045/0001-35, com
sede na Rua Vilma de Freitas,
nº 14, George Oetterer, no
município de Iperó/SP.
Art. 2°. A declaração de utilidade pública é concedida em
razão das atividades desenvolvidas pela entidade em defesa
dos direitos sociais.
Art. 3º. A associação deverá
encaminhar, anualmente, aos
Poderes Executivo e Legislativo, relatório das atividades desenvolvidas, declaração de que
permanece cumprindo os requisitos exigidos para a concessão de declaração de utilidade
pública e demais documentos
que possam influir ou alterar a
declaração ora concedida.
Parágrafo único. Se não apresentados os documentos constantes do caput deste artigo, a
entidade poderá ter revogada
a declaração de utilidade pública.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta
de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogando as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
11 DE ABRIL DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

LEI Nº 945, DE
11 DE ABRIL DE 2018.
“Dispõe sobre a
obrigatoriedade da
implantação de internet
gratuita através da rede
Wi-Fi no ônibus de
transporte coletivo no
município de Iperó e dá
outras providências”.
Autoria: Valter Rodrigues
Vieira, Lúcio Gonçalves da
Silva Filho,
Benildo Santos Ribeiro, João
Antônio Domingues dos
Santos
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Ficam obrigadas as
empresas concessionárias e
permissionárias de transporte
coletivo do município de Iperó
a fornecer o acesso gratuito à
internet, através de conexão
móvel por Wi-Fi.
Art. 2º. As concessionárias de
transporte coletivo do município de Iperó deverão disponibilizar sinal de Wi-Fi aos passageiros, com o seguinte cronograma: implantação em pelo
menos 50% dos veículos em
um ano; e em 100% dos veículos em 2 anos.
Parágrafo único. O acesso à
internet móvel de que trata
este artigo será gratuito a todos os ocupantes do veículo.
Art. 3º. O descumprimento da
presente lei acarretará em multa mensal as empresas concessionárias e permissionárias, no
valor de 400 (quatrocentos)
UFM’s (Unidade Fiscal do Município) até sua adequação à
legislação.
Art. 4º. A presente Lei será regulamentada pelo Executivo no
prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da sua publicação.

Art. 5º. Fica a cargo do Poder
Executivo, através de seu órgão
competente, a fiscalização da
presente Lei.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
11 DE ABRIL DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 11 de abril de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

ficado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

Departamento de Recursos
Humanos

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certi-

Iperó, 11 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Governo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018

Iperó, 09 de Abril de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 11.04.2018
HORÁRIO: 14h00min
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - Classificados de
nº 13 e 14º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I –
Classificados do nº 26 ao 31º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II–
GEOGRAFIA – Classificados
de nº 05 e 06º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
CIÊNCIAS – Classificados de
nº 09 e 10º

do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Governo, comunica a convocação para o provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 13.04.2018
HORÁRIO: 10h00min
ADVOGADO – Classificado
de nº 01
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 11.04.2018
HORÁRIO: 08h30min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I Classificados do nº 26º ao 32º
PROFESSOR TITULAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL –
Classificados de nº 05º e 06º.
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II –
PORTUGUÊS – Classificados
de nº 03 e 04º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
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em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 09 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
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DECRETO Nº 1.780,
DE 9 DE ABRIL DE 2018.
“Dispõe sobre a divulgação
à eventuais interessados da
relação de pessoas físicas
habilitadas a receber títulos
de propriedade do
loteamento denominado
‘Jardim Monções’.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atri-

buições legais; e
CONSIDERANDO o disposto no
artigo 10 da Lei Complementar
n° 96, de 12/05/2014;
DECRETA
Art. 1º. Ficam habilitadas a receber os títulos de propriedade
do loteamento denominado Jardim Monções, conforme matrícula, lote, quadra, rua, metragem e beneficiário, as pessoas
físicas abaixo indicadas:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 12.04.2018
HORÁRIO: 08h30min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I –
LISTA ESPECIAL –
Classificado de nº 03.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que
ultrapassarem o número de vagas somente escolherão em
caso do não comparecimento
ou desistência dos candidatos
melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 11 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.

Parágrafo único. A relação
constante do artigo 1º é baseada nos procedimentos administrativos de cada lote devidamente avaliados pela Comissão
de Regularização Fundiária Municipal e homologados pelo
Chefe do Poder Executivo, nos
termos da Lei Complementar
nº 96, de 12 de maio de 2014.
Art. 2º. Eventuais interessados
poderão apresentar reclamações ou discordâncias, por
meio de requerimento escrito
e devidamente fundamentado
em face de erros e omissões,
via protocolo junto a Prefeitura Municipal de Iperó e direcionado à Comissão de Regularização Fundiária Municipal no
prazo de até 05 (cinco) dias
contados da publicação deste
Decreto.

quanto perdurar tal situação,
impedirá a expedição do título
de propriedade.
§3º. Julgadas as reclamações,
ou não as havendo, serão expedidos os títulos de propriedade através da respectiva
escritura de alienação gratuita, conforme disposto no artigo 5º da Lei Complementar
nº Lei nº 96, de 12 de maio
de 2014.
Art. 3º. As despesas com a lavratura das escrituras e respectivos registros serão suportadas
pelos beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
9 DE ABRIL DE 2018.

§1º. Apresentada eventual reclamação ou discordância, a
Comissão Regularização Fundiária Municipal se manifestará
no prazo de 10 (dez) dias e remeterá o parecer ao Chefe do
Poder Executivo para decisão
no prazo de 10 (dez) dias.

Publicada nesta Secretaria,
em 29 de março de 2018.

§2º. A suscitação de dúvidas ou
litígios fundamentados, enquanto não julgadas ou en-

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

Audiência Pública
Apresentação/Discussão
do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias
do Exercício de 2019

2018 (terça-feira), às 15:30 hs
no Paço Municipal (sala das licitações), em atendimento ao
disposto no art. 48, § único da
Lei Complementar 101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de
Administração e Finanças, convida para audiência pública visando a discussão e apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019, a ser realizada
no próximo dia 24 de Abril de

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Iperó, 11 de Abril de 2018.
VERA LÚCIA ROSA
FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

DECRETO Nº 1.779,
DE 9 DE ABRIL DE 2018.
“Prorroga o prazo de pagamento da parcela única do
Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU - e dá outras
providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o prazo
estabelecimento para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - se encerra
nesta data;
CONSIDERANDO o erro no arquivo eletrônico remetido ao
Banco do Brasil, pela empresa
4R, por meio do qual foi efetivado o registro dos carnês de IPTU
sem as informações relativas ao
desconto concedido na parcela
única;
CONSIDERANDO que a falha
envolveu somente a parcela única e que as demais fichas de
compensação não foram impressas com erro;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de promover os ajustes cabíveis para registrar o desconto de 5% na parcela única;
DECRETA
Art. 1º. O prazo fixado para pagamento da parcela única do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - fica prorrogado até
o dia 13 de abril de 2018.
Art. 2°. No caso do pagamento
parcelado, as datas de vencimento permanecem inalteradas.
Art. 3º. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
9 DE ABRIL DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
9 de abril de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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INFORMÁTICA

VACINAÇÃO

Campanha contra a Influenza
começa no dia 23

A PREFEITURA de Iperó,
por meio da Secretaria de Saúde, iniciará a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) no próximo dia 23. A mobilização acontecerá até 1 de
junho, sendo que acontecerá
o “DIA D” em 12 de maio. De
acordo com o Ministério da
Saúde, essa época do ano é o
período considerado ideal para
a vacinação, por ser anterior ao
pico de transmissão do vírus da
doença no Brasil, que ocorre
normalmente em julho.

O vírus da Influenza é de circulação sazonal e a vacina disponibilizada para a campanha de
2018 será trivalente, protegendo contra o H3N2, o H1N1 e o
B. A vacinação terá como público-alvo as pessoas com 60
anos ou mais; crianças a partir
de seis meses e até menores de
cinco anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto);
trabalhadores da área da Saúde; professores das escolas
públicas e privadas; povos indígenas; pessoas com doenças

crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais; população carcerária e
funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de
12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas.
Em Iperó, a meta da Secretaria
de Saúde é vacinar 90% desses grupos prioritários. Todas
as unidades de Saúde do município participarão da mobilização entre 23 de abril e 1 de
junho. Já no “DIA D”, em 12
de maio, além das unidades de
Saúde, serão montados quatro
postos volantes para a vacinação, em locais a serem divulgados.
Avaliação Bucal – Ainda no
dia 12 de maio, aproveitando
o “DIA D”, a Secretaria de Saúde disponibilizará atendimentos de avaliação bucal que serão realizados pelos dentistas
da rede municipal. Essa avaliação já é realizada rotineiramente nas unidades de Saúde e tem
como finalidade detectar precocemente o câncer bucal, que
é mais comum nas pessoas acima de 60 anos.

IPTU

Prefeitura prorroga o
vencimento da parcela única

O VENCIMENTO da parcela única do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU),
com desconto de 5%, foi
prorrogado pela Prefeitura de
Iperó, passando do dia 10 de
abril para o dia 13 de abril.
Essa prorrogação se deve ao
erro no arquivo eletrônico en-

viado para o Banco do Brasil,
pela empresa 4R, por meio do
qual foi efetivado o registro
dos carnês do IPTU sem as informações referentes ao desconto na parcela única. A falha está apenas na parcela
única. Por isso, para o pagamento parcelado as datas per

manecerão inalteradas.
A Secretaria de Administração
e Finanças, por meio do Departamento de Lançadoria,
está à disposição dos contribuintes para realizar os ajustes necessários e registrar o
desconto de 5% na parcela
única. Para isso, os contribuintes podem solicitar a correção pessoalmente no paço
municipal ou pelo telefone
3459-9999 (ramais 217 e
227).
Os contribuintes que pretendem pagar a parcela única no
Banco do Brasil poderão solicitar essa correção até o dia
13. Já os contribuintes que
pretendem pagar a parcela
única em outro banco deverão solicitar essa correção até
o dia 12, para que o sistema
processe as informações em
tempo hábil.

“Espaço Digital”conclui
mais quatro turmas

NESTA TERÇA (10) e quarta (11), o projeto “Espaço Digital”, que oferece aulas de
informática gratuitamente à
população, finalizou mais quatro turmas dos módulos Básico e Intermediário, com 15
horas de treinamento em cada
modalidade. Ao todo, 35 alunos concluíram as aulas. A idade mínima para participar é de
14 anos.
O projeto promove a inclusão
digital e proporciona conhecimento sobre as funcionalidades do computador, com aulas práticas que abordam o sistema Windows, navegação na
internet e ferramentas do pacote Office.
Keven Mendonça Pires, de 15
anos, é um dos alunos que se
formaram e falou sobre a importância dessa oportunidade.
“O curso nos ajuda a entender
mais sobre Informática e contribui para o nosso desenvolvimento. Hoje consigo desenvolver vários tipos de atividades no
computador sem precisar pe-

dir ajuda a outras pessoas”,
disse.
“Parabéns aos alunos e à equipe responsável pelo projeto.
Atendemos pessoas de diferentes faixas etárias, com temas
atuais e mais aulas práticas,
sem deixar de lado a qualidade dos cursos. E com isso temos conseguidos resultados
bastante positivos”, ressaltou o
prefeito.
Até o dia 4 de maio estarão
abertas as inscrições para o
módulo Avançado do “Espaço
Digital”. Os interessados devem retirar a ficha de inscrição
na Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, preencher
e anexar cópia do RG e comprovante de endereço. É preciso ter conhecimentos em pacote Office.
Novas inscrições para os módulos Básico e Intermediário
serão realizadas em julho.
Mais informações: 3266-2324
(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)
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HISTÓRIA

ARTES SACRAS

Iperoenses prestigiam a exposição
sobre o Visconde de Porto Seguro

AO MENOS três mil pessoas, entre alunos da rede municipal e comunidade iperoense,
prestigiaram a exposição itinerante sobre a vida e a obra de
Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. Entre os dias 22 de fevereiro e 4 de abril, os 13 painéis
contando a trajetória do historiador passaram pelo terminal
rodoviário, Câmara Municipal
e escolas municipais “Dona Elisa Moreira dos Santos”, “Prof.
Henory de Campos Goés”,
“Prof. Zilma Thibes Mello” e
“Francisco Adolfo de Varnhagen”.
A exposição foi realizada por
meio de uma parceria entre a
Secretaria de Meio Rural, Am-

biente e Turismo (SERAT), a
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SECE) e o Instituto Martius Staden de Ciências, Letras e Intercâmbio Cultural Brasileiro-Alemão.
Francisco Adolfo de Varnhagen nasceu em São João de
Ipanema – hoje sede da Floresta Nacional de Ipanema –
em 17 de fevereiro de 1816,
estudou no Real Colégio da
Luz, em Lisboa, e posteriormente ingressou na Academia
de Marinha. A extensa obra
de Varnhagen inclui, entre os
mais importantes escritos, “O
descobrimento do Brasil”, “O
Caramuru perante a história”,
“Tratado Descritivo do Brasil
em 1587”, “História comple-

ta das lutas holandesas no
Brasil”, “Épicos brasileiros”,
“Florilégio da poesia brasileira”, “Amador Bueno”, “Cancioneiro” e “Literatura dos livros de cavalaria”. Considerado um dos maiores historiadores brasileiros, é conhecido
como o “Pai da História do
Brasil”. O historiador é o patrono da cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras.
“Nas escolas por onde a exposição passou, os professores
aproveitaram para ilustrar e
reforçar diversos conteúdos
estudados em sala de aula. Foi
uma experiência bastante positiva, principalmente por se
tratar de uma grande personalidade ligada ao nosso município”, explicaram os secretários de Meio Rural, Ambiente e
Turismo e de Educação, Cultura e Esportes.
“Parabenizo às equipes das
Secretarias pela iniciativa de
trazer para Iperó essa exposição que mostra a trajetória do
Visconde de Porto Seguro.
Além de conhecer mais a respeito do ilustre personagem da
nossa história, quem prestigiou
a exposição aprendeu um pouco sobre a nossa própria história”, comentou o prefeito.

JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE

Voleibol e vôlei de praia
vencem na rodada
NO ÚLTIMO
dia 4, a equipe do
voleibol feminino
de Iperó jogou
contra Boituva,
no Ginásio de Esportes “Benedito
Romualdo de Godois”, em Iperó,
em partida válida
pelos Jogos Abertos da Juventude
(JAJ).
Num jogo bastante disputado,
as iperoenses
venceram pelo
placar de 2 a 0 e
precisarão vencer
Boituva novamente no próximo jogo. Se ven-

cerem na casa das adversárias, as iperoenses se classificam
para a fase Regional do torneio, que será realizada em
Sorocaba.
Ainda pelos Jogos Abertos da
Juventude (JAJ), no último sábado (7) a dupla feminina do
vôlei de praia venceu a dupla
de Tatuí pelo placar de 2 a 0 e
sagrou-se campeã da etapa
sub-regional.
Com o resultado, as iperoenses irão a Sorocaba no próximo dia 29 para iniciar a disputa na fase Regional.
As equipes masculinas do voleibol e vôlei de praia de Iperó
já estão classificadas para a
fase Regional e também disputarão a partir do próximo
dia 29.

Escola inicia parceria
com empresa

DESDE MARÇO, por meio
de uma parceria, a Escola de
Artes Sacras de Iperó conta
com o apoio da empresa GoProfit Consulting (GPC), de São
Paulo, para desenvolver as suas
atividades de modelagem de
esculturas em argila. Atualmente 11 alunos participam das
aulas e a expectativa é aumentar o número de vagas nos próximos meses. A faixa etária inicial é de 12 anos.
A Escola de Artes Sacras também atua com o projeto “Caminhando contra as drogas”
desde 2016, com o qual divide
a mesma sede, que fica no prédio do antigo pernoite. As afinidades entre os dois projetos
contribuíram para o sucesso
dessa atuação conjunta.
Para o escultor Murilo Sá Toledo a chegada da empresa parceira inicia um novo momento
da Escola de Artes Sacras. “Temos o apoio importantíssimo
da Prefeitura de Iperó e essa é
uma nova possibilidade que se
abre para outros parceiros que
também acreditam no nosso
trabalho. Isso vai contribuir
para o desenvolvimento das
crianças. É bom para os alunos
e para a empresa. Faz bem aju-

dar e acreditar nas pessoas.
Essa parceria será um gerador
de esperanças”, disse. Ainda de
acordo com o escultor, o apoio
da empresa será destinado à
compra de materiais e lanches
para os alunos, além da manutenção da internet no prédio.
O presidente da GoProfit Consulting (GPC), Diogo Toledo,
destaca o orgulho em participar e ajudar. “Fiz questão de
pesquisar e entender o funcionamento do projeto. É uma
iniciativa séria, que ajuda a sociedade e as crianças que mais
precisam. O nosso maior interesse é contribuir para que ele
continue por muitos anos. A
nossa empresa nasceu com
essa visão colaborativa e ligada à sociedade”, destacou.
“Ao mesmo tempo em que eliminam a ociosidade dos alunos
no contraturno da escola, a
Escola de Artes Sacras e o projeto Caminhando contra as
drogas possibilitam que as crianças adquiram conhecimentos e se preparem para a vida.
Conhecimento nunca é demais. E essa empresa parceira
vem para reforçar essas ações.
Contem sempre com o nosso
apoio”, comentou o prefeito.

