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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados para comparecimento às repartições
municipais para fins de provimento de cargo em
caráter temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos
candidatos, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av.
Santa Cruz, 355 - Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 14.08.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
I – Classificados de nº 23º e 24º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado
do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso,
poderá ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais não serão
devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que,
eventualmente, ultrapassarem o número de vagas
somente farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem
com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente
na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 07 de agosto de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados para comparecimento às repartições
municipais para fins de provimento de cargo em
caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos
candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av.
Santa Cruz, 355 - Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 14.08.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Classificado de nº 12º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado
do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, po-

derá ser efetivada por meio de procuração
mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas
do documento de identidade do procurador e do candidato, as quais não serão
devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 07 de agosto de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
RETIFICAÇÃO
Na publicação na folha 02 do Jornal de
Iperó – Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Iperó, na Edição 666, de 02 de agosto de 2019, onde constam Portarias n.º s
062, 063, 064, 065 e 067/2019, inclua-se
a Portaria n.º 066/19, ficando a redação
como segue:
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 062/19 – Concede férias a funcionária Cristiane Marcantonio Gonçalves,
RG: 25.521.392-X (Assessor Parlamentar)
referência “D”, no período de 07/08/2019
à 16/08/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 063/19 – Concede férias a funcionária Giane de Souza, RG: 50.086.0245 (Assessor Parlamentar) referência “D”,
no período de 05/08/2019 à 19/08/2019.
Portaria Nº 064/19 – Concede férias a
funcionária Priscila Rodrigues Lopes, RG:
48.796.369-6 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 12/08/2019 à
21/08/2019.
Portaria Nº 065/19 – Concede férias a funcionária Rosimeire Letícia Machado Rosa,
RG: 24.935.496-2 (Assessor Parlamentar)
referência “D”, no período de 26/08/2019
à 09/09/2019.
Portaria Nº 066/19 – Concede férias a funcionária Ana Teresa de Moraes Andrade,
RG: 22.571.677-X (Comprador), referência “G-2”, no período de 05/08/2019 a
14/08/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 067/19 – Concede férias ao
funcionário Paulo Henrique de Araújo RG:
44.001.575-3 (Assistente Administrativo II)
referência “G”, no período de 07/08/2019
a 16/08/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portarias n.º s 062 a 067/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 02 de
agosto de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ
CONTRATADA: 4R SISTEMAS &amp; ASSESSORIA LTDA
MODALIDADE: Dispensa n.º 012/2019 – Processo nº 014/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação),
dos seguintes sistemas integrados de gestão
pública: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA,
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/FOLHA DE PAGAMENTO,
COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE
CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E PROCESSO LEGISLATIVO, ALÉM DOS SEGUINTES SERVIÇOS
COMPLEMENTARES: (I) SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, (II) APOIO TÉCNICO A DISTÂNCIA, (III)
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E (IV) MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS; conforme especificações e características constantes nos
ANEXOS I do Edita.
ASSINATURA: 24/07/2019
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais)
Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
EDITAL CMDCA
A Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente, no uso
de suas atribuições legais, nos termos da
Lei Municipal nº 777/2012, vem por meio
deste convocar e convidar, os membros
do conselho, para REUNIÕES ORDINÁRIAS que acontecerão às 09:00 hs, na
Casa dos Conselhos, localizada na Rua
Praça Pedro Albieri, s/n, Centro Iperó/SP,
conforme calendário a seguir;

O CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – CMDCA de
Iperó, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela Lei
Federal 8.069/1990 e Lei Municipal nº 777/2012 (com as alterações posteriores promovidas pela
Lei Municipal nº 781/2012), e
CONSIDERANDO QUE o processo de escolha para provimento
dos cargos de Conselheiros e
Conselheiras Tutelares da cidade
de IPERÓ, organizado pelo CMDCA e Coordenado pela Comissão
Eleitoral designada pelo referido
Conselho, sob a Resolução CMDCA 001/2019, observará as normas da Lei Federal nº 8.069/1990
e Lei Municipal nº 776/2012
(com as alterações posteriores
promovidas pela Lei Municipal nº
781/2012) e na Lei Complementar nº 147/2017.
CONSIDERANDO QUE a Lei nº
776, de 27 de janeiro de 2012
fixou as exigências e procedimentos a serem observados no
processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do município de
Iperó; CONSIDERANDO os fatos
ocorridos quando da realização
do teste de informática no dia
04 de agosto de 2019 devido a
circunstâncias técnicas não previsíveis que inviabilizaram sua execução;
TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS (AS) INTERESSADOS (AS), A SEGUINTE RETIFICAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO,
CUJAS ALTERAÇÕES ESTÃO A
SEGUIR ELENCADAS:

1.Ficam CONVOCADOS os candidatos inscritos e considerados
aptos no EDITAL N° 4/2019 para
realização de Teste de Prático Informática que se realizará às 09
horas do dia 10 de agosto de
16/08/2019
2019, no Polo Cultural, localiza27/09/2019
do na Rua Luiz Rossi, 57 - Jardim
31/10/2019
Irene.
22/11//2019
2.Os problemas técnicos identifi18/12/2019
cados no dia 04 de agosto não
comprometerão as fases já ocorIperó, 30 de Julho 2019.
ridas e não acarretarão qualquer
prejuízo aos participantes.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
3.Permanecem inalteradas as
Presidente do CMDCA
demais disposições contidas no
Edital nº 1/2019, datado de 10
de maio de 2019 e publicado no
2ª RETIFICAÇÃO EDITAL 001-2019
Diário Oficial do Município, Edição nº 652, de 10 de maio de
Retifica o Edital nº 001/2019 que ‘Dispõe 2019, páginas 3/7.
sobre a Convocação do Processo de Escolha dos 05 (cinco) membros do Conselho Tutelar e suplentes do município de
Iperó, 06 de Agosto de 2019.
IPERÓ gestão 2020 - 2024, e dá outras
providências. ”
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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DECRETO Nº 1.906, DE 01º DE
JULHO DE 2019.
“Altera o art. 3º e §1º do Decreto nº 1.772,
de 15 de fevereiro de 2018 e dá outras
providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o loteamento de caráter
residencial de interesse social e comercial
denominado “JARDIM NOVA BACAETAVA” aprovado pelo Decreto nº 1.772, de
15 de fevereiro de 2018;
CONSIDERANDO que o empreendimento
em questão obteve a aprovação do 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 órgãos técnicos da Prefeitura
Municipal de Iperó;
CONSIDERANDO o cronograma estabelecido para implantação do loteamento, conforme projeto analisado nesta Prefeitura e
compromisso de execução assumido pela
empresa ECOVITA INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA;
CONSIDERANDO que o prazo inicialmente fixado pelo Decreto nº 1.772, de 15 de
fevereiro de 2018 não foi suficiente para
conclusão das referidas obras de melhoramentos urbano previstas;
CONSIDERANDO, por fim, o pedido formulado por meio do Processo nº 3871, de
19 de junho de 2019 para fixação de novo
prazo para finalização das obras de infraestrutura do Loteamento “Jardim Nova
Bacaetava” e que o prazo pretendido não
ultrapassa o prazo fixado no Certificado de
Aprovação do GRAPROHAB, qual seja, 18
de outubro de 2020;
DECRETA
Art. 1º. O art. 3º e §1º do Decreto nº 1.772,
de 15 de fevereiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º. Os melhoramentos obrigatórios a
serem executados pelo proprietário, os seguintes empreendimentos nos respectivos
prazos:
I - Terraplanagem, Locação e abertura de
ruas, em 90 dias;
II - Sistema de Galeria de águas pluviais
(com galerias subterrâneas), em 450 dias;
III - Guias, sarjetas, em 480 dias;
IV - Rede coletora e de afastamento de esgoto, em 540 dias;
V - Estação de Tratamento de Esgoto, em
540 dias;
VI - Rede de captação e distribuição de
água e execução de ramais para interligação aos lotes, em 540 dias;
VII - Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, em 720 dias;
VIII - Pavimentação asfáltica, em 660 dias;
IX - Arborização dos passeios públicos,
sistemas de lazer e Reflorestamento das
Áreas Verdes, em 720 dias;
X - Demarcação dos lotes, em 720 dias; e
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XI - Reflorestamento das áreas verdes, em
720 dias.
§1º. Os prazos para execução dos melhoramentos especificados acima começarão a
fluir a partir da data de publicação deste
decreto e com término máximo estabelecido em 18 de outubro de 2020, data de vigência da apólice de garantia apresentada
pela incorporadora.
Art. 2º. Os demais artigos do Decreto nº
1.772, de 15 de fevereiro de 2018 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos à data de 15 de fevereiro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 1º DE JULHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em
1º de julho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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#VOCÊSABIA
INFRAESTRUTURA

REGULARIZAÇÃO

Julgamento do território dos bairros
Vileta e Alvorada é adiado no STF
O julgamento da Ação
Cível Originária (ACO) 158 que
estava em pauta no Supremo
Tribunal Federal na data de
ontem (7) foi adiado juntamente com todos os demais
processos em pauta. A decisão
de adiamento ocorreu após a
distribuição de Habeas Corpus
do ex-presidente Lula, conforme
amplamente divulgado em mídia
nacional, e que acabou de consumir grande parte da sessão.
A secretária de Governo, destacou a importância da presença
do município na sessão, que
acompanhou o caso durante
toda a semana. “A participação
do município foi fundamental
porque conseguimos despachar
o caso com todos os ministros,

reiterando a relevância da questão para os moradores do Vileta
e Alvorada, conforme destacado
também no despacho da relatora,
a Ministra Rosa Weber, que considerou importante a participação da
Prefeitura no processo pela peculiaridade do fatos e reflexos que a
decisão pode gerar para a cidade”.
“Casos de repercussão geral
ou alguma medida de urgência são
normais no STF, mas o importante
é que agora o processo finalmente
vai ser julgado. E o mais importante é que todos os ministros
sabem da importância do caso e
estamos esperançosos que o STF
realize o julgamento ainda neste
mês de agosto, acabando de vez
com a angústia de mais de 50
anos dos bairros Vileta e Alvorada.

Continuaremos acompanhando a
situação de perto, a fim de manter a população informada sobre
os andamentos e na luta para que
sejam os reais vencedores desta
demanda. Agradeço o Dr. Solano
de Camargo, a Secretária de Governo, e a responsável pela regularização fundiária do município,
Dra. Alessandra Pascoli, pela ida
à Brasília para acompanhar fortemente o caso”, frisou o prefeito.
A assessoria do presidente
do STF, Ministro Dias Toffoli,
prometeu o julgamento do caso
ainda neste mês. A Prefeitura
de Iperó e o advogado Solano
de Camargo, que apresentará a
sustentação oral do município,
continuarão acompanhando de
perto a programação do STF.■

#VocêSabia que existe uma
associação de proteção aos
animais em Iperó?
Formada há mais de um
ano, a ADAI - Associação de Defesa
dos Animais de Iperó procura proteger animais domésticos de situações de abandono e maus tratos.
Com o auxílio da Guarda Civil
Municipal, dezenas de animais já
foram resgatados pela associação.
Mas ainda há muito trabalho pela
frente e a ADAI precisa da sua ajuda!

Para contribuir com a ADAI e,
claro, com os animais, você pode
participar das Feiras de Adoção e
Brechó que são frequentemente
realizadas pela Associação. A próxima feira acontece no dia 10 de
agosto, sábado, das 08h às 13h,
no estacionamento do Supermercado Iperó. Haverá doação de
cães e roupas a partir de 1 real. ■

INFRAESTRUTURA
SEBRAE
AQUI

Sebrae disponibiliza oficina
“Inove para ganhar mais”
Em parceria com a Prefeitura, o Sebrae Aqui de Iperó está com
as inscrições abertas para a oficina
“Inove para ganhar mais”, que traz
a importância de inovar e ainda
mostra ferramentas que possibilitam ações inovadoras para o avanço
dos negócios. Empresários de micro
e pequenas empresas, microempreendedores individuais e pessoas
interessadas em montar e formalizar
o seu negócio são o público alvo.

A oficina acontece no dia 28
de agosto, das 18h às 21h, na
Câmara Municipal — localizada na
Rua Benedito Guazzelli, 45, Centro.
Para se inscrever, os interessados
devem comparecer na unidade do
Sebrae Aqui até às 16h do dia 27 de
agosto, portando CPF e/ou CNPJ.
O Sebrae aqui fica localizado na
Rua Rafaelo Moreno, 110. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (15) 3266-4290. ■
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COLETA SELETIVA
INFRAESTRUTURA

Projeto de conteinerização do
município de Iperó é aprovado
O projeto de conteinerização apresentado na
primeira semana de maio
através do Ceriso - Consórcio
de Estudos, Recuperação e
Desenvolvimento da Bacia do
Rio Sorocaba e Médio Tietê foi
aprovado na última semana
de junho por meio das instâncias do Comitê de Bacias.
Além de Iperó, mais 11 municípios farão parte do projeto.
O projeto, que terá um valor
total de R$ 2.779.555,09,
será financiado pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos
e, para Iperó, terá um custo
total de R$ 1.168.940, revertidos em 736 contêineres
em todo o município, além
de ações voltadas à educação ambiental. Abaixo, a
imagem da tabela que acompanha a matéria demonstra
detalhadamente os tipos e
funções dos contentores que
serão instalados no município.
O presidente do Ceriso

e prefeito de Iperó, comentou
sobre a ação “o projeto será
uma forma rápida e prática de
um descarte de lixo correto e
consciente. Nós como cidadãos
precisamos manter atenção aos
nossos hábitos e agir a favor da
preservação do meio ambiente”.
Sobre o projeto
O projeto irá introduzir contentores plásticos e coleta mecanizada
nos municípios participantes para
armazenar e segregar os resíduos
sólidos urbanos gerados pela população e assim, adequar a coleta
e minimizar a poluição difusa nos
recursos hídricos presentes nos territórios dos municípios, dos quais
pertencem à Bacia Hidrográfica
dos Rios Sorocaba e Médio Tietê.
Logo, a coleta seletiva através
da utilização dos contentores se
apresenta como uma iniciativa
para reduzir a disposição e consequentemente, ampliar a via
útil dos aterros sanitários que,

atualmente, recebem os resíduos
gerados e coletados pelo serviço terceirizado de recolhimento.
Os containers servirão como Ponto de Entrega Voluntária (PEVs)
para os recicláveis e, com isso, a
população terá maior flexibilidade
de descarte do resíduo reciclável, além de preservar o estado
físico dos materiais, que irão ter
maior valor agregado no processo
de triagem e comercialização.
Entre os resultados do projeto
está gerar economia no orçamento
destinado à coleta de lixo, maior
limpeza das vias de circulação,
evitando que os resíduos estejam
expostos à ação da chuva e que
obstruem bocas de lobos e galerias
e consequentemente, a ocorrência
de enchentes e inundações e o assoreamento de córregos e rios que
passam pelo município. Além disso,
impede que o percolado formado
pelos resíduos se misturem com as
águas pluviais, evitando assim que
se infiltre no solo e nos mananciais
e superficiais e subterrâneos.■

AVIRRP
INFRAESTRUTURA

Iperó participa da 23ª edição da AVIRRP
A Prefeitura, através da Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo
(Serat), marcou presença na
23ª edição da feira de turismo VIRRP, na última sexta-feira (02), em Ribeirão Preto.
A convite do Governo do Estado de São Paulo, Iperó participou da feira representando
a Região Turística Histórias e

Aventuras, da qual faz parte junto
aos municípios de Araçoiaba da
Serra, Capela do Alto, Mairinque,
Sorocaba e Votorantim. Durante o
evento, atrativos turísticos iperoenses foram expostos, como a Flona
(Floresta Nacional de Ipanema), o
Centro de Balonismo, a Estação
Ferroviária, o Centro de Educação
Ambiental, entre outros pontos.
A AVIRRP, que acontece há

mais de vinte anos e já é uma
das maiores feiras de turismo do
país, reuniu 4 mil pessoas e 117
expositores nesta edição. Assim
como em outras feiras que Iperó
já participou, esse foi mais um
evento em que o município, e
toda região, teve a oportunidade
de mostrar, para o estado de São
Paulo e outros estados, as belezas
e encantos do interior paulista. ■

ASSISTÊNCIA
SOCIAL
INFRAESTRUTURA

Atendimento do Conselho
Tutelar em George Oetterer
passa a ser realizado no
CREAS
A Prefeitura informa que,
a partir dessa semana, os plantões
do Conselho Tutelar em George
Oetterer acontecerão durante as
terças-feiras, das 09h às 12h, na
nova sede do CREAS – localizada na Avenida Carlos Oetterer,
841, próximo a UBS Marcílio Dias.
Como antes os atendimentos
do Conselho Tutelar no bairro em
questão ocorriam na Subprefeitura,
essa mudança para o CREAS se fez
necessária e benéfica a todos que
utilizam o serviço, já que, agora, o
espaço é mais adequado para tal função, com sala própria e proximidade
com outros serviços correlacionados.

CREAS
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) de George Oetterer se
encontra nesse novo endereço
desde julho. Os atendimentos
acontecem todas as quartas e
quintas-feiras, das 09h às 15h.
Mais informações sobre o
serviço podem ser obtidas diretamente na sede do CREAS ou
pelo telefone (15) 3266-3619.
O CREAS é um equipamento
público de assistência social que
atende famílias e pessoas em
situação de risco social ou que
tiveram seus direitos violados. ■

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Escola Roque realiza Projeto
de Poesia
Na última sexta-feira,
os alunos da Escola Municipal
Professor Roque Ayres de Oliveira apresentaram na reunião de
pais e mestres, o ‘’Projeto Poesia’’.
O projeto foi desenvolvido durante
todo semestre, e encerrado na última
sexta onde incluiu todos os alunos,
da Educação Infantil e do Fundamental I e II que trabalharam em
sala de aula a estrutura do poema,
fazendo leituras, criando encenações, danças e músicas com poesia.
A Professora de Língua Portuguesa Ângela Seratti foi quem deu
início ao projeto e conta que foi um
trabalho enriquecedor tanto em
conteúdo como na interação escola/
aluno/comunidade.’’Todos estavam
envolvidos e comprometidos. Foi

trabalhado a oralidade através da
declamação e leitura, criatividade
pelas poesias, figurinos e cenários
desenvolvidos por eles, expressões
e gestos pela dança e música.
Sem dúvida, foi uma forma prazerosa de aprender e ensinar.’’
Alef dos Santos Moraes, aluno
do 8° ano, finalizou as apresentações com a declamação da poesia
‘’Tempo’’ de Jhon Alex Modesto,
que fala sobre a importância
de aproveitarmos bem o tempo
que nos foi dado. ‘’O projeto me
fez ter gosto em representar!
Vou participar sempre que for
possível, gostei muito. Espero
futuramente poder seguir na carreira, fazendo uma faculdade de
artes cênicas.’’, finaliza o aluno. ■

