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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 002/19 - A composição da Comissão Permanente
de Licitações da Câmara Municipal de Iperó será: Lucas Aveiro
Lima, RG: 48.590.157-2 (Advogado) referência “L”, como Presidente; Ana Teresa de Moraes
Andrade, RG: 22.571.677-X
(Comprador), referência “G”,
como Secretário; e Marileia
Rosa Guimarães Pessoa, RG:
44.667.467-9 (Almoxarife), referência “E”, como Membro. Os
suplentes, em caso de faltas e
impedimentos dos membros da
Comissão Permanente os servidores: Thais Thame Tomaz, RG:
40.052.331-0 (Técnico Legislativo) referência “I-2”, suplente
de Presidente; Rosimeire Aleixo,
RG 19.460.457-3 (Contador) referência “J”, suplente de Secretário; e Tais de Fátima Moisés,
RG: 41.364.381-5 (Escriturário)” referência E-2, suplente de
Membro, designação esta, com
vigência até 31/12/2019.
Portaria Nº 003/19 - Nomeia
Jaqueline Leandro da Mota
Medeiros, RG: 42.894.980-0
(Assistente Administrativo I) referência “E” como Pregoeira e
como apoio ao Pregão a servidora Maria Lívia Malzoni, RG:
29.202.186-0 (Agente de Comunicação), referência “H”, designação esta, com vigência até
31/12/2019.
Portaria Nº 004/19 – Concede a Lucas Aveiro Lima, RG:
48.590.157-2 (Advogado) referência “L”, a gratificação de
função no percentual de 20%,
em virtude de exercer a função
de Presidente da Comissão Permanente de Licitações, através
da Portaria n.º002/2019, vigorando até 31/12/2019.
Portaria Nº 005/19 – Concede a
Ana Teresa de Moraes Andrade,
RG: 22.571.677-X (Comprador),
referência “G” a gratificação de
função no percentual de 30%,
em virtude de exercer a função
de Secretário da Comissão Permanente de Licitações, através
da Portaria n.º002/2019, vigorando até 31/12/2019.
Portaria Nº 006/19 – Concede a
Marileia Rosa Guimarães Pessoa,
RG: 44.667.467-9 (Almoxarife),
referência “E” a gratificação de
função no percentual de 30%,
em virtude de exercer a função
de Membro da Comissão Permanente de Licitações, através
da Portaria n.º002/2019, vigo-

rando até 31/12/2019.
Portaria Nº 007/19 – Concede
a Jaqueline Leandro da Mota
Medeiros, RG: 42.894.980-0
(Assistente Administrativo I) referência “E”, a gratificação de
função no percentual de 30%,
em virtude de exercer a função
de Pregoeira Habilitada, através
da Portaria n.º003/2019, vigorando até 31/12/2019.
Portaria Nº 008/19 – Concede a Maria Lívia Malzoni, RG:
29.202.186-0 (Agente de Comunicação), referência “H” a
gratificação de função no percentual de 20%, em virtude
de compor a Equipe de Apoio
para Pregão, através da Portaria n.º003/2019, vigorando até
31/12/2019.
Portaria Nº 009/19 – Concede a Taís de Fátima Moisés RG:
41.364.381-5 (Escriturário) referência “E-2”, a gratificação de
função no percentual de 30%,
em virtude de exercer a função
de Responsável pelo Patrimônio,
através da Portaria n.º005/2015,
revogando as disposições em
contrário, em especial a Portaria
n.º016/2015.
Portaria Nº 010/19 - Exonera a
funcionária Mariane Maritça Arruda da Silva, RG: 42.889.342-9
(Assessor de Gabinete da Presidência) referência “G”, e revoga
as portarias n.º 090 e 093/2017.
Portaria Nº 011/19 - Concede férias a Lucas Aveiro Lima,
RG: 48.590.157-2 (Advogado)
referência “L”, no período de
21/01/2019 à 30/01/2019
Portaria Nº 012/19 - Exonera
a funcionária Vanessa Cristina
Galvão, RG: 42.895.028-0 (Assessor Parlamentar), referência
“D”, e revoga a portaria n.º
056/2018.
Portaria Nº 013/19 - Exonera a
funcionária Jessica Elias Rolim,
RG: 48.605.074-9 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, e
revoga a portaria n.º 052/2018.
Portaria Nº 014/19 - Concede
férias a Paulo Henrique de Araújo RG: 44.001.575-3 (Assistente Administrativo II) referência
“G”, no período de 21/01/2019
à 30/01/2019.
Portaria Nº 015/19 - Exonera,
a pedido da funcionária, a servidora Eneide Regina Proença,
RG: 9.270.782-8 (Contador Tesoureiro) referência “J”, e revoga as portarias n.ºs 003/1997,
083/2013, 084/2013, 105/2013,
114/2013 e 113/2017.
Portaria Nº 016/19 - Nomeia a
servidora Thais Thame Tomaz,

RG: 40.052.331-0 (Técnico Legislativo) referência “I-2”, como
responsável pelos Adiantamentos (despesas diversas) desta
Casa de Leis.
Portaria Nº 017/19 - Exonera o
funcionário Luiz Roberto Pereira,
RG: 15.351.289-1 (Assessor de
Imprensa e Cerimonial) referência “H”, revoga as portarias n.ºs
077/2015 e 078/2015, com efeitos a partir de 20/01/2019.
Portarias n.ºs 002 a 009/2019
- Publicadas e registradas nesta
secretaria em 07 de janeiro de
2019.
Portaria n.º 010/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria
em 08 de janeiro de 2019.
Portaria n.º 011/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria
em 09 de janeiro de 2019.
Portarias n.ºs 012 a 013/2019
- Publicadas e registradas nesta
secretaria em 14 de janeiro de
2019.
Portaria n.º 014/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria
em 15 de janeiro de 2019.
Portaria n.º 015/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria
em 16 de janeiro de 2019.
Portaria n.º 016/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria
em 17 de janeiro de 2019.
Portaria n.º 017/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria
em 21 de janeiro de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
PORTARIA Nº 24, DE 23 DE
JANEIRO DE 2019.

MATEMÁTICA, para a qual foi
nomeado através da portaria
nº110, de 16 de abril de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em
contrário, em especial, a Portaria
n° 110, de 16 de abril de 2018.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 23
DE JANEIRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 23 de janeiro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 02/2018 – CARGO:
PROFESSOR TITULAR
A Prefeitura de Iperó, por
meio do Departamento de
Recursos Humanos e da Secretaria de 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° 02/2018.
DATA: 28.01.2019

“Exoneração de Servidor Efetivo HORÁRIO: 09h00min
em Razão de Reprovação no EsLOCAL: Prefeitura de Iperó,
tágio Probatório”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto na
Lei Municipal nº 505, de 15 de
abril de 2005;
CONSIDERANDO o processo de
avaliação de desempenho do
servidor no qual houve a constatação de sua inaptidão para o
exercício do cargo para o qual
foi nomeado;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica exonerado em virtude de sua reprovação no estágio
probatório o servidor Sr. O.C.V,
PIS nº 18077499797, do cargo
efetivo de PROFESSOR TITULAR
DE ENSINO FUNDAMENTAL II -

Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
ENSINO FUND. I (LISTA DE REVERSA ESPECIAL DE VAGA –
Classificados nº 04º;
ENSINO FUND. I – (LISTA GERAL) – Classificados nº 41º ao
43º;
EDUCAÇÃO INFANTIL (LISTA
GERAL) - Classificados nº 9º
ao 11°;
EDUCAÇÃO INFANTIL (LISTA
DE RESERVA ESPECIAL DE
VAGA) – Classificados nº 1º;
FUND. II – INGLÊS – Classifi-
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Classificados nº 2º ao 4º;
FUND. II – MATEMÁTICA – Classificados nº 7º ao 9º.
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, 25 de janeiro de 2019.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
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DECRETO Nº 1.858, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.
“Constitui Comissão Organizadora das Festividades do 54º Aniversário do
Município de Iperó e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1°. Fica instituído o mês de março de 2019 para a realização das festividades do 54º Aniversário do Município de Iperó.
Art. 2°. Para acompanhamento das festividades em comemoração à
emancipação político-administrativa do município, fica constituída a Comissão Organizadora das Festividades com as atribuições de desempenhar
todas as atividades inerentes aos eventos.
Art. 3º. A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros:
I - Agnaldo Aires de Barros;
II - Eli Teles Junior;
III - Francisco Antonio Coutinho;
IV - Jéssica Fernanda Nava de Camargo;
V - José Daniel Machado;
VI - Joyce Helen Simão;
VII - Juliana de Moraes Andrade;
VIII - Karina Therezinha Lolli;
IX - Patrícia Aparecida André de Oliveira Cavalheiro;
X - Paulo Henrique Silveira Fagundes;
XI - Valéria Aparecida de Camargo Pereira;
XII - Wanderson Benedito Mariano.
Art. 4°. São competências da Comissão Organizadora:
I - Fixar o Calendário de atividades em comemoração aos 54 Anos de
emancipação de Iperó
II - Organizar os eventos estabelecidos no calendário de festividades;
III - Realizar o levantamento dos custos para a realização dos eventos e
garantir a aplicação e uso adequados dos recursos públicos, inclusive, com
pela administração de possíveis patrocínios;
IV - Fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa vencedora da
licitação (Convite nº 4/2019);
V - Acompanhar o andamento do projeto técnico devidamente protocolizado para análise do Corpo de Bombeiros competente relativos ao evento;
VI - Exigir, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início do evento a apresentação do projeto técnico com a respectiva aprovação pelo
Corpo de Bombeiros;
VII - Acompanhar a vistoria do Corpo de Bombeiros no recinto das festividades e exigir da empresa vencedora do processo de licitação a apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para o início do
evento;
VIII - Desenvolver outras atividades inerentes à realização das festividades
do 54º Aniversário do Município de Iperó.
Art. 5º. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Iperó, por meio
da Comissão Organizadora das Festividades do 54º Aniversário do Município de Iperó, fiscalizar o recolhimento de taxas referentes aos direitos
autorais relacionados ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 2 DE JANEIRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 2 de janeiro de 2019.
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Reformas e Ampliações serão
realizadas em UBS em George
Oetterer
A Unidade Básica de
Saúde ‘’Marinheiro Marcílio Dias’’ do bairro George
Oetterer irá receber grandes melhorias este ano. Já
aprovada, a obra aguarda
cronograma do Ministério
da Saúde para ser iniciada
ao longo de 2019 (previsão do Ministério de Saúde).
No dia 27 de Dezembro
de 2018, o Prefeito Municipal,
junto a equipe de Convênios,
conseguiu disponibilidade
orçamentária para um repasse extraordinário. Com
esse repasse será possível
dar início a reforma da Ubs
que já recebeu um parecer
favorável do Ministério da
Saúde, onde será investido
em torno de R$ 500 mil.
Todo o prédio será reformado e adequado à acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais. Serão
realizadas melhorias na sala
de fisioterapia, adequação da
entrada de urgência e emergência e reforma da estrutura
que está comprometida. Além
disso será realizada a individualização do atendimento
estendido e da atenção básica
que hoje em dia ficam juntas.
‘’Assim que recebermos
o cronograma do Ministério
da Saúde, já iremos dar continuidade ao processo para as
licitações e início das obras.’’,
conta o Prefeito. ‘’Agora que
temos duas Ubs no bairro e
contando com essa melhorias,
iremos atender ainda melhor
nossa população e melhorar
as condições de trabalho das
equipes de saúde.’’, destaca.

Pronto Atendimento
recebe melhorias

Iniciada em Outubro de
2018, as obras de reforma e
ampliação do Pronto Atendimento Municipal ‘’São Judas
Tadeu’’, seguem em andamento, com previsão para serem
finalizadas até o final de Abril.
Por meio de uma emenda no
valor de R$ 280 mil , indicada
pelo do Deputado Raul Marcelo,
em contrapartida a Prefeitura
Municipal auxiliou com um
investimento de R$ 50 mil, totalizando a obra em R$ 330 mil.
A reforma está sendo realizada em todo prédio, mudando todos os ambientes e
melhorando a infraestrutura.
Concomitantemente ocorre
a obra de ampliação do pronto atendimento indicada pelo
Deputado Samuel Moreira, que
proporcionou um investimento
de mais R$ 320 mil reais, onde
será construída uma sala de
fisioterapia, uma nova sala para
o raio x e ultrassom, serão modificadas salas e banheiros para serem acessíveis a pessoas com necessidades especiais, e os leitos
de emergência serão ampliados.
Também será totalmente
refeita (com verbas obtidas diretamente da Prefeitura com Ministério da Saúde) inclusive com
novo e mobiliário, a parte de recepção e espera dos pacientes e
da população que procura nosso
pronto atendimento, atendendo
com isso mais uma reivindicação
antiga de nossa população,
além de uma cantina que o
pronto atendimento receberá ao
final das obras, conforme tam-

bém previsto em nosso projeto.
Para o Prefeito, essas obras
irão trazer muitas melhorias
para o município e a população. ‘’Com muita dedicação e trabalho, em conjunto
com toda equipe envolvida
da Prefeitura, conseguimos
verbas para essas obras que
irá trazer melhores condições
para equipe de atendimento,
consequentemente melhorando o atendimento aos
nossos munícipes. Agradeço a
minha equipe, aos Deputados
e a todos responsáveis por
mais essa melhoria para nossa
cidade.’’, destaca.
“Importante também atualizarmos as informações do
nosso projeto e convênio para
o hospital com a Marinha do
Brasil, que continua avançando e nos deixando mais
otimistas em razão da postura
com as forças armadas do
novo Presidente da República.
Recentemente recebemos
alguns apontamentos no
projeto pela AGU - Advocacia
Geral da União, para providências e adequações, que
já estamos trabalhando para
entregar ainda neste mês de
Janeiro para nova análise.
Como é um projeto e parceria
pioneiro que estamos construindo junto com a Marinha,
a exigência para celebração
do convênio e conseguir
iniciar é mais burocrática e
trabalhosa, mas continuaremos perseverando”, finalizou
o prefeito. ■

Recape nas ruas do Jardim
Monções é iniciado nesta
As obras de recapeamento
da rua Fernão Dias Pais Leme, no
Jardim Monções em George Oetterer, tiveram início na manhã desta
sexta-feira (18). Além da rua Fernão
Dias Paes Leme, também receberão
as obras de recape as ruas Anhanguera, Antonio Raposo Tavares, das
Bandeiras, Bartolomeu Bueno da
Silva, Borba Gato e Vilma de Freitas.
As obras são realizadas com
recursos decorrentes de emenda
do deputado federal Vitor Lippi, no
valor de R$ 364.508,50 mil reais,
em pleito realizado pelo Município
no ano de 2017, e complementadas
com verbas municipais. A empresa
Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora LTDA, vencedora da licitação,
é a responsável pela execução. Na
época do pleito, também estavam
incluídas as obras do trevo de acesso
ao bairro, pela avenida Carlos Oetterer, no Campos Vileta, que foram
executadas em 2018.
Para o prefeito, essa é mais uma
conquista. “As obras que estão em

andamento são fruto de pedidos
que fizemos há quase dois anos.
Estamos felizes com o benefício
que as obras representam para
toda população. São resultados
como esse que nos fazem seguir
em frente!”, completa.
Sobre Fernão Dias Paes Leme
Uma curiosidade sobre o nome
da rua recapeada é que Fernão
Dias Paes Leme, é descendente
de povoadores da Capitania de
São Vicente (hoje São Vicente,
a cidade mais antiga do Brasil).
Foi um bandeirante paulista de
mais largo renome, juntamente
com Antonio Raposo Tavares (que
também denomina outra rua do
bairro que também será recapeada). Nascido na Vila de São Paulo
de Piratininga (hoje SP Capital) em
1608 e falecido em 1681, ficou
conhecido como “o caçador de
esmeraldas”. ■
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Lançamento do livro “O Caminhar do
Educador” reúne centenas pessoas
O evento do lançamento
do livro “O Caminhar do
Educador”, do professor
Said Jorge de Moraes, reuniu
na última sexta-feira, dia 18,
cerca de 150 pessoas no Salão Paroquial ao lado da Igreja
Matriz de Santo Antonio.
Estiveram presentes amigos,
professores, familiares e autoridades prestigiando a grande
festa.
O livro se trata de uma
autobiografia do educador
aventureiro, que conta como
percorreu o sertão oeste paulista, até finalmente chegar a
Taboão da Serra, na Grande
São Paulo, onde fez carreira
na Educação e na política.
O evento teve apresentações de dança com os alunos
da APAE e da Banda Marcial
de Iperó (BANMIP) com muita

música e graça. Em seguida a
Academia de Letras de Iperó
(ALI) e a Academia Boituvense
de Letras e Artes (ABLA) entregaram certificados de Honra
de Mérito e de Reconhecimento para Said.
O vice-prefeito, representando também o prefeito, fez
a entrega e leitura do Decreto
1862, que nomeia Said como
o “Embaixador de Iperó”.
“É uma noite de festa e para
nós, iperoenses, é motivo
de orgulho participar deste
momento tão importante na
vida do nosso conterrâneo. O
decreto é um agradecimento e
reconhecimento do município
por toda essa trajetória de vida
pessoal e profissional”, disse
na ocasião.
Said notavelmente emocionado agradeceu a todos “Após

60 anos da minha despedida de
Iperó, recebi essas homenagens
e reconhecimento desse chão
querido e fui abraçado pelos
meus conterrâneos. Agradeço
a Deus por me permitir, aos 81
anos, sentir que a semente que
plantei se transformou em frutos, e como se não bastasse tive
o privilégio, com muita emoção,
de receber o título de “Embaixador Municipal de Iperó”, disse.
O prefeito parabenizou o
sucesso do evento e lembra
da importância de Said para
o município “Said foi um dos
primeiros professores da cidade, atividade que o fez ver a
importância do ensino como
agente de mudança na vida das
pessoas. Parabéns Said, pelo
grande papel que desempenhou
durante toda sua trajetória”,
disse. ■

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS disponibiliza programa de
Colônia de Férias para crianças
O Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) de
George Oetterer, através do
Projeto ‘Criando Laços’, está
com diversas atividades educacionais voltadas às crianças
durante o período das férias
de janeiro. A programação
vai de brincadeiras e pinturas
até a prática de Capoeira e
Jiu Jitsu.
A ‘Colônia de Férias’ compreende 120 crianças com
idades entre 7 e 16 anos,
que passam três horas do dia
juntando diversão e aprendizagem. Como destaca uma
das professoras do programa, Andreia Faria, “é muito
importante que as crianças
tenham esse espaço para
cultivar o lúdico no tempo
de férias. Queremos que elas
façam valer a pena esse momento, aproveitando-o da
melhor forma possível”.
O programa conta com
cerca de 10 profissionais, entre assistentes sociais, profes-

soras, cozinheiras e psicóloga;
proporcionando um ambiente pedagógico, instrutivo e
acolhedor. “Gosto muito de
vir aqui para brincar com os
colegas, aprender mais, fazer
capoeira e comer as comidas
gostosas que as ‘tias’ preparam
pra gente”, comenta o aluno
Wesley Alan, de 7 anos.
Apesar do término no mês
de janeiro, a Colônia também
garante atividades para as
férias de julho. As assistentes
sociais são as responsáveis
pela matrícula. Para contato,
o CRAS fica localizado na Rua
Anita, 160, no bairro George
Oetterer e o telefone é (15)
3266-7353. ■

Iperó recebe dois novos
projetos para a Terceira
Idade e Jovens
O Conselho Municipal do
Idoso e o Conselho Municipal do
Direito da Criança e do Adolescente
foram beneficiados com a aprovação de dois novos projetos para
o município. A conquista surgiu
através da Prefeitura de Iperó com
o apoio da Fundação Telefônica e
do Deputado Samuel Moreira, que
auxiliou e buscou com o Prefeito o
avanço para aprovação dos projetos
desde 2017.
Ambos os projetos que foram
aprovados concorriam com outros
172 projetos, de diversos municípios do país. O município de Iperó
foi o único a ter dois projetos aceitos, sendo que apenas 10 foram
selecionados.
O direcionamento dos projetos
será para a Terceira Idade, que através do Conselho Municipal do Idoso
receberá um recurso de R$ 100 mil
e para os Jovens, que por meio do
Conselho Municipal do Direito da
Criança e do Adolescente receberá
o recurso de R$ 80 mil, valores dos
quais foram creditados na conta
própria de cada Conselho no dia
28 de dezembro de 2018.
A melhor idade na Inclusão Digital
O projeto aprovado por meio do
Conselho Municipal do Idoso foi “a
melhor idade na Inclusão Digital”,
que visa disponibilizar cursos de
Internet Rede, Informática Básica
e palestra de fraudes nas Redes
Sociais. Além disso, será feita a
reforma do Telecentro em George
Oetterer, que poderá ser utilizado
pelo núcleo da terceira idade do
bairro (Viva Melhor Idade), além dos
projetos sociais, como por exemplo,
a Cabana de Luz. Outros benefícios
que o apoio com a Telefônica irá
trazer para o Telecentro, será a aquisição de máquinas e a adaptação da
estrutura do teto.

Já no Polo Cultural, que atenderá
o núcleo central da terceira idade
(Ceconti), será feita a manutenção
da sala de informática. Ao todo, são
mais de 300 idosos beneficiados,
que poderão ser incluídos na era
Digital.
Conscientização dos Jovens sobre
Iperó
Em busca de conscientizar os
jovens sobre o município de Iperó, o
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente desenvolveu o projeto
que foi aprovado buscando chamar
a atenção do seu público-alvo, que
são jovens de 12 a 18 anos.
Os jovens irão produzir conteúdos
para a redes sociais sobre o município por meio de gravações de vídeos
com entrevistas, apresentações,
curiosidades e tudo que esteja em
torno da abordagem do projeto,
que serão baseados na história,
cultura e tecnologia de Iperó.
Ao todo, serão 80 jovens selecionados, seguindo os critérios definidos nos editais de chamamento,
que devem ser divulgados em breve.
Muitos benefícios à Iperó
Cerca de 400 pessoas serão beneficiadas ao todo, contando com os
dois projetos. A Terceira Idade e os
Jovens iperoenses poderão utilizar
a criatividade com novos desafios,
além de ter o incentivo para o
aprendizado.
O Prefeito municipal agradeceu
os apoios e comentou a importância
da conquista. “O benefício desses
projetos serão grandes e visíveis, por
isso, corremos atrás da aprovação
com foco desde o início. De um lado
temos a terceira idade que poderá
ser incluída digitalmente, facilitando
a vida de diversos idosos com o melhor entendimento da tecnologia. Já
do outro lado, temos os jovens, que
já possuem a noção sobre o digital
e poderão utilizar dessa ferramenta
para conhecer e valorizar ainda
mais a cidade em que pertence.
Agradecemos muito a Fundação
Telefônica pela confiança e ao Deputado Samuel Moreira pelo auxílio
nos caminhos para essa aprovação
significante” comenta o prefeito.■

