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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
de Recursos Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os
classificados abaixo indicados para que compareçam no dia e local indicados a fim de manifestarem interesse na celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO em razão do Edital de
Concurso Público nº 001/2018, em especial,
no disposto no item 9.7, e com fundamento no inciso VI do art. 2º da Lei Municipal nº
557/2006 (com alteração dada pela Lei Municipal nº 605/2007).
A contratação temporária fundamenta-se
na necessidade de substituição de servidores
efetivos licenciados, nos termos da legislação
municipal, e cuja ausência poderá comprometer o bom desenvolvimento dos serviços nos
locais de trabalho em que laboram.
A convocação 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: 04.12.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL - Classificados de nº 63º e 64º.
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.

PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 083/19 – Concede férias a funcionária Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0 (Agente de Comunicação), referência “H-2”, no período de 29/11/2019 a
18/12/20119, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono
pecuniário e revogando as disposições em contrário, em
especial a Portaria n.º 081/2019.
Portaria Nº 084/19 – Concede férias a funcionária Priscila
Rodrigues Lopes, RG: 48.796.369-6 (Assessor Parlamentar)
referência “D”, no período de 11/12/2019 à 20/12/2019,
sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 085/19 – Concede férias a funcionária Paloma
Gisele Biller, RG: 41.690.956-5 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 11/12/2019 à 20/12/2019.
Portaria Nº 086/19 – Concede férias ao funcionário Sr.
Cláudio José Ribeiro Lemos, RG: 22.012.859-5, (Motorista) referência “G-2”, no período de 02/12/2019 à
21/12/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono
pecuniário.
Portaria Nº 087/19 – Concede férias a funcionária Rosimeire Letícia Machado Rosa, RG: 24.935.496-2 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, no período de 06/12/2019 à
20/12/2019.
Portaria Nº 088/19 – Concede férias a funcionária Cristina Duarte Silva de Barros, RG: 32.061.371-9 (Copeira)
referência “B”, no período de 10/12/2019 à 19/12/2019,
sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portarias n.ºs 083 e 088/2019 - Publicadas e registradas
nesta secretaria em 25 de novembro de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
DECRETO Nº 1.951, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019.
“Altera os incisos II, III e IV do Art. 1º do Decreto nº 1.686,
de 24 de maio de 2017 e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 308, de 18 de abril
de 2001;
CONSIDERANDO a alteração de parte dos Conselheiros
nomeados para composição do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE;

PORTARIA DO PODER
Art. 2º. Os demais artigos do Decreto nº
LEGISLATIVO MUNICIPAL
1.686, de 24 de maio de 2017 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data Portaria Nº 075/19 – Exonera a
de sua publicação, revogadas as disposições funcionária Daniele Aparecida Domingues Vieira, RG: 41.364.645-2
em contrário.
(Assessor Parlamentar), referênPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 1º DE cia “D”, nos termos da legislação
vigente e revoga a portaria n.º
NOVEMBRO DE 2019.
052/2019.
Portaria n.º 075/2019 - Publicada
VANDERLEI POLIZELI
e registrada nesta secretaria em 23
Prefeito Municipal
de outubro de 2019.
Publicado nesta Secretaria, em 1º
Luis Fernando Paula Leite
de novembro de 2019.
Presidente
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
DECRETO Nº 1.950, DE 1º DE
NOVEMBRO DE 2019.
MODALIDADE:
Dispensa
nº
“Altera os incisos I e VIII do art. 1º do Decreto 006/2016 – Processo n.º 029/2016
– Contrato nº 001/2019
nº 1.922, de 27 de agosto de 2019
OBJETO: Contratação de prestação
e dá outras providências.”
de serviços Técnicos de ManutenVANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município ção de Elevador que se fazem
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de entre si a CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ E A EMPRESA SOROLEV ELEsuas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.494, VADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E
de 20 de junho de 2007 e Lei Municipal nº ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
589, de 28 de março de 2007 (alterada pela DATA DO ADITAMENTO DE CONLei Municipal nº 672, de 10 de dezembro de TRATO: 29/10/2019
VALIDADE: 12 MESES
2008);
CONSIDERANDO a alteração de parte dos VALOR GLOBAL: R$ 4.478,40 (quaConselheiros nomeados para composição do tro mil, quatrocentos e setenta e
Conselho Municipal de Acompanhamento e oito reis e quarenta centavos
Controle Social do Fundo de Manutenção e VALOR PARCIAL : R$ 373,20 (treDesenvolvimento da Educação Básica e de zentos e setenta e três reais e vinte
Valorização dos Profissionais da Educação - centavos).
FUNDEB para o biênio 2019/2021;
Luiz Fernando Paula Leite
DECRETA
Art. 1º. Os incisos I e VIII do art. 1º do De- Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
creto nº 1.922, de 27 de agosto de 2019,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. (...)
I - Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular: Valéria Aparecido Américo Correa
Suplente: Juliana de Moraes Andrade (...)
VIII - Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Madalena Antunes Camargo Correa
Art. 2º. Os demais artigos do Decreto nº
1.922, de 27 de agosto de 2019 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

DECRETA
Art. 1º. Os incisos II, III e IV do art. 1º do Decreto nº 1.686,
de 24 de maio de 2017, passam a vigorar com a seguinte
Iperó, 28 de novembro de 2019.
redação:
Art. 1º.
Divisão de Recursos Humanos
(...)
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. II - Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na Área da Educação
Titular: Andrea Cristine Vieira Muller
Suplente: Juliana Aparecida de Paula Oliveira Duarte
Titular: Sueli Rosalina Dias
Suplente: Maria Marta Gonçalves Nascimento
III - Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Pú- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 01 DE
NOVEMBRO DE 2019.
blicas Municipais
Titular: Cláudia Elizabete de Oliveira
VANDERLEI POLIZELI
Suplente: Silvia Cristina Mariano
Prefeito Municipal
Titular: Mayara Marques de Freitas
Suplente: Karina Terezinha Lolli
Publicado nesta Secretaria, em 01 de novemIV - Representantes da Sociedade Civil
bro de 2019.
Titular: Jessy de Paula Fantini
Suplente: Daniela Cristina Moreira Penteado
JOYCE HELEN SIMÃO
Titular: Daise Cristine Machado
Secretária de Governo
Suplente: Jussara Aparecida Rodrigues

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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ENTRETENIMENTO
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

TURISMO

Iperó recebe 12º Campeonato Paulista Cinema na Praça: última
de Balonismo neste final de semana
exibição do ano acontece
nesta sexta-feira

O final de semana
promete um céu colorido
em Iperó, com competições
de balão e muitas outras
atrações no Centro Nacional
de Balonismo. Ao todo, mais
de 50 balões e 20 convidados de todo o país estarão
no município nos dias 29
e 30 de novembro e 1 de
novembro no 12º Campeonato Paulista de Balonismo.
Na sexta (29) se iniciam
os voos competitivos, a partir das 5h30. Logo após, o
evento conta com a praça

de alimentação e show no palco
cultural. Já no sábado (29), o
evento também conta com voos
competitivos a partir das 5h30,
além de espaço kids, feira de artesanato e gastronomia e mais shows.
Ainda no sábado, a criançada
pode fazer a festa com a distribuição de pipas gratuitas. E logo
no fim da tarde, a partir das 17h,
o público poderá admirar um
pôr do sol com balões amarrados - chamado de “night glow”.
A beleza nos céus e os voos
competitivos continuam no domingo, a partir das 5h30. Durante

todo o dia, o Centro Nacional
de Balonismo de Iperó recebe
novamente a feira de artesanato e gastronomia, espaço kids,
shows e balões no fim da tarde.
São três dias de competições e atrações na cidade.
Não perca! Anote na agenda:
o evento começa cedo e conta
com atrações durante todo o
dia, na sexta, sábado e domingo.
Mais informações podem
ser obtidas através do número
(11) 98382-9996. O Centro
Nacional de Balonismo fica localizado na Avenida Brasil, s/n.■

O projeto “Cinema na Praça”,
realizado pela Prefeitura de Iperó
por meio da Divisão de Cultura,
percorreu ao todo seis praças do
município desde o dia 24 de agosto
com intuito de levar o cinema, a
cultura e a diversão para os iperoenses de todos os bairros da cidade.
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido durante esses
três meses, nesta sexta-feira (29)
às 19h30 o Cinema na Praça tem
a sua última exibição do ano, conforme mostra a programação divulgada desde o início do projeto. A
praça que exibe a última sessão é
a Padre Calixto, no centro, com o

filme “Sing”, que conta a história
de Buster, um coala empolgado
que decide criar uma competição
de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro.
Além da exibição do filme
e a distribuição de pipoca gratuita, o último dia de Cinema
na Praça contará com a participação da tradicional Feira Noturna “Artes & Sabores”, com
muita gastronomia e artesanato.
Ve m p re s t i g i a r o p ro j e to, curtir um cineminha, comer
uma pipoca e ainda conferir
a gastronomia e o artesanato
iperoense na Feira Noturna!■

ESPORTE
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Projeto de Futebol em
George Oetterer realiza
campeonato interno
Com o objetivo de despertar
o interesse nas atividades físicas
e hábitos saudáveis por meio do
esporte, o projeto Educacional
de Futebol de George Oetterer
realizou um campeonato de futebol interno no último dia 18,
no campo “George Oetterer”.
Com a presença de familiares na
torcida, os 140 alunos do projeto
foram divididos em 4 categorias, sub
11, 13, 15 e 17 e disputaram jogos
durante toda tarde. Ao término das
disputas todos receberam medalhas
e as equipes vencedoras troféus.
“Esse campeonato já se tornou

tradição dentro do projeto e,
esse ano, não diferente. Nossas
expectativas foram alcançadas
e ficamos felizes pelo resultado
que contou com muita diversão e
prática esportiva”, comemorou o
professor Luciano Monteiro Arruda.
O projeto de Futebol George Oetterer é realizado às segundas e quartas-feiras, no período da manhã e tarde e os
interessados em participar no
próximo ano devem se inscrever
diretamente com o professor.
Maiores informações pelo
telefone: (15) 3266-4892.■

JORNAL DE IPERÓ › 5

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ - 29.11.2019

CONSCIÊNCIA NEGRA

AGRICULTURA
INFRAESTRUTURA

“Comenda Madrinha Maria”
homenageia iperoenses
A Câmara Municipal
foi palco da entrega da “Comenda Madrinha Maria”,
homenagem concedida pelo
grupo Raça Negra de Iperó às
pessoas que se destacam em
suas áreas de atuação, seja na
política, no meio empresarial
ou esporte. O evento aconteceu na última sexta-feira (22),
fechando as comemorações
da Semana da Consciência
Negra, tendo sido presidido
por Aparecido Américo de
Paula, mais conhecido como
Nenê Saravá, e contanto
com a presença de autoridades, convidados, familiares e
amigo dos homenageados.
Na ocasião foram home-

nageados: André Senna (Decão),
Tropeiro Édson Pacote, Geslei
Felipe e Amon Matheus (Ogans),
Profª. Elisângela Ferreira Lima
(Preta), Prof. Márcio Brasil, Jornal
Folha de Iperó, Banda Marcial de
Iperó - BANMIP, Babalorixa Leandro de Iyemanja, Lívia Joji Silvério
(aluna da E.M. “Dona Elisa Moreira
dos Santos, destaque na Olimpíada de Matemática das Escolas
Públicas), Prof.João de Campos
Jr (Colégio Eloo) e todos alunos
que integraram a equipe para o
desenvolvimento do aplicativo
“Viva Verde” (também da E.M.
“Dona Elisa Moreira dos Santos).
Madrinha Maria
Maria Américo de Paula, mais conhecida como “Madrinha Maria”,

iniciou sua vida em Iperó em 1970.
Quando chegou ao município,
fundou a primeira religião espírita
(umbanda) da cidade, num dos
bairros mais evangélicos, na Vila
Moraes. Apesar da dificuldade de
aceitação, com o tempo as orações e os cultos realizados foram
aceitos e ganharam respeito da
comunidade. Em 1999, quando faleceu “Madrinha Maria”,
diversas orações foram realizadas pelos mais diferentes
segmentos religiosos (católico,
evangélico e umbanda). “Madrinha
Maria” foi conhecida por ajudar
ao próximo sem nunca obter lucro
em suas atividades, nas quais
atuava com amor a sua crença e
seu legado.■

3ª edição da AGRIFIR
acontece em dezembro
A 3ª Feira da Agricultura Familiar de Iperó e Região - AGRIFIR -, de
iniciativa da prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo (SERAT), acontece no próximo dia 07 de dezembro
no Polo Cultural, das 15h às 21h.
Com a intenção de expor à população os itens produzidos pelo setor
agrícola de Iperó e Região, a AGRIFIR
espera superar o público de 2018
quando mais de 300 pessoas participaram do evento e 50 expositores

puderam trocar saberes, comercializar e promover seus produtos.
Mais um ano, a edição contará
também com a participação do
pessoal da gastronomia com os
mais variados produtos doces,
salgados, bebidas, entre outras
guloseimas, sem contar a presença de produtores agrícolas
da região, instituições de ensino,
empresas, máquinas e ferramentas agrícolas, painel de fotos,
sorteio de brindes e muito mais. ■

CURSOS
INFRAESTRUTURA

Fundo Social de Iperó
certifica alunos do curso
de culinária
O Fundo Social e a Prefeitura
Municipal de Iperó promoveram
na última sexta-feira (22) a entrega dos certificados dos alunos
do curso de culinária de George
Oetterer e, nesta terça-feira (26), a
entrega dos alunos da área central.
O curso, ministrado pela profª
Jéssica Ricci Sartorelli, teve duração de 8 horas, nas quais os
alunos tiveram a oportunidade
de aprender receitas de lanches e
massas de salgados fritos e assados, pudim, churros, coxinha, pães,

lanche de pastel e copinho de
chocolate com mousse de limão.
O próximo curso de culinária
está previsto para dezembro e
ensinará aos inscritos receitas
natalinas para incrementar as
festividades de final de ano. Os
interessados devem comparecer
nos locais onde os cursos são
realizados munidos com cópia dos
documentos pessoais e que comprovem a residência no município.
Para mais informações: (15)
3266-1198. ■
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VÔLEI

Equipe de vôlei iperoense se destaca
nos Jogos Abertos do Interior em
Marília
A equipe de Vôlei
iperoense, categoria adulto
feminino, esteve na cidade de
Marília/SP para participar do
83ª Jogos Abertos do Interior
na último dia 16 (sábado).
Com muita dedicação, a
equipe feminina conquistou
um feito histórico - se classificou pela primeira vez para
as quartas de final, representando a cidade de Iperó
em um dos maiores eventos
esportivos da América La-

tina, se destacando para todo o
estado de São Paulo entre as oito
melhores equipes do campeonato.
Após a classificação, a equipe
retornou à Marília na quarta-feira
passada (20), para disputar a vaga
para a semifinal do campeonato.
Porém, infelizmente, com o equilíbrio da disputa, acabou perdendo
para equipe da casa, encerrando
a partida Marília 2 e Iperó 0.
O prefeito municipal, destacou
com orgulho a importância da conquista na competição. “A equipe

de vôlei representou muito bem
nossa cidade, ficando entre
as oito melhores equipes de
todo o estado de São Paulo,
estamos orgulhosos. Parabenizo todas as atletas, além do
técnico, por esse feito histórica no voleibol iperoense!”.
“A equipe retorna ao município com a sensação de dever
cumprido e feliz por mais essa
conquista histórica!”, comentou
o técnico da equipe de Vôlei de
Iperó, Henrique Godoy. ■

OBRAS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Novo poço artesiano será
perfurado em Iperó
Com a obra de esgotamento
sanitário em andamento no Distrito
Industrial e no bairro Capoavinha, a
Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp)
contratou recentemente mais uma
perfuração de um poço artesiano na
sede do município, a fim de diminuir
a dependência de abastecimento de
cidades vizinhas.
O poço 12 ficará instalado na
Avenida Geraldo Antônio Andrade,
na região conhecida como Várzea,
e a previsão para o início da obra é
imediato. De acordo com a Sabesp,
o trabalho de perfuração dura, em
média, 60 dias e a equipagem e
interligação podem levar de 6 a 12
meses, conforme técnicas de energização e disponibilidade de recursos.
A profundidade estimada do
poço é de 340 metros, com uma vazão projetada para 50.000 litros por

hora. Em contrato, o valor da obra
foi firmado em R$ 439.990,00.
O prefeito municipal, comentou sobre a ação da empresa no
município. “O aperfeiçoamento do
abastecimento de água no município é uma de nossas prioridades. Os
poços artesianos fazem parte da estratégia para prevenir os problemas
de escassez e garantir que Iperó
tenha cada vez mais o seu poder de
abastecimento próprio, diminuindo
a dependência de outras cidades
para levar água aos iperoenses”.
MAIS BENFEITORIAS
As obras de esgoto do bairro
Viten, que era uma reivindicação
antiga dos moradores, já foram
concluídas. Com o funcionamento
regular do esgoto, mais de 100
famílias estão sendo beneficiadas,
garantindo uma condição adequada de saneamento no bairro. ■

INFRAESTRUTURA
CAPOEIRA
INFRAESTRUTURA

Associação realiza 1º
Batizado e Troca de
Graduações

MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO

Prefeitura participa do Prêmio CIEE
A Prefeitura de Iperó
está participando mais uma
vez do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio.
No ano passado, foi uma
das finalistas do prêmio se destacou ficando entre
as seis instituições públicas
com a melhor classificação.
A pesquisa de avaliação
deve ser respondida pelos
estagiários da Prefeitura até
o dia 13 de dezembro através
do link de acesso enviado por
e-mail e/ou SMS. Em caso de
não localização da pesquisa,
entre em contato diretamente com Ibope Inteligência
pelo e-mail: premiociee@
ibopeinteligencia.com ou pelo
telefone 0800-070-0007.
Mais informações tam-

bém podem ser obtidas pelo site
www.ciee.org.br/premio. A pesquisa é totalmente confidencial.
Sobre o Prêmio
Como na edição do ano passado, o CIEE neste ano vai ampliar
para mais 18 estados (entre eles o
Espírito Santo e o Distrito Federal) a
abrangência do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, que é realizado em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos
– Seccional São Paulo (ABRH/SP).
De acordo com os organizadores o prêmio tem como objetivo
reconhecer as empresas e órgãos
públicos que investem na formação e no treinamento de jovens
profissionais, conforme a opinião de seus próprios estagiários.
Se inscrevem no prêmio empresas públicas, privadas, de economia

mista e entidades do Terceiro Setor, com 10 (dez) ou mais estagiários contratados, administrados
em parceria com o CIEE. As 15
empresas com melhor classificação (sendo nove privadas, de
economia mista e entidades do
Terceiro Setor e seis públicas) serão anunciadas em abril de 2020.
Desde sua fundação, há 54 anos,
o CIEE já encaminhou 16 milhões
de estudantes para estágio e
aprendizagem em empresas
e órgãos públicos parceiros.
A marca confirma o crescente
reconhecimento da eficácia do
estágio e da aprendizagem em
duas importantes frentes: como
capacitação prática dos jovens
para o mercado de trabalho e
como fonte de recrutamento de
novos talentos.■

Com apoio da Prefeitura de
Iperó, a Associação Capoeira de
Iperó realizará neste domingo (01)
às 10h, o 1º Batizado e Troca de
Graduações no Polo Cultural. Sob a
supervisão do mestre Pererê e organizado pelo instrutor Silvio, o evento
contará com a presença de capoeiristas e mestres de capoeira da região.
O instrutor Silvio comentou

sobre o evento “Será uma das
maiores manifestações culturais
em relação a capoeira que Iperó já teve. Estamos felizes pelo
resultado, emocionados com o
evento e trabalhando para que
tudo ocorra da melhor forma”.
Além das graduações, a cerimônia ainda incluirá rodas de
conversas e um painel interativo. ■
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CULTURA

Mostra Cultural reúne centenas de
pessoas
Com o objetivo de valorizar os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Cultura em
Ação durante o ano, a Mostra
Cultural reuniu mais de 400
pessoas no Pólo Cultural durante todo final de semana.
A mostra reuniu trabalhos
realizados por todos os Projetos que ensaiaram durante
meses para a apresentação.
Na sexta feira, o Ballet,
Capoeira, Dança Cigana,
Sapateado, Zumba, Dança de Salão e Street Dance
tomaram conta do palco.
Sábado foi dia de Teatro,
onde o Infantil apresentou a
peça ‘’Comigo Não Morreu’’,

que conta história de crianças do
fundamental que entraram em um
jogo proibido e precisam cumprir o
último desafio se quiserem parar de
jogar sem que o seu celular exploda. Eles precisam invadir a escola
abandonada e revelar os seus segredos! Quem será o último a sair?
E o Juvenil encerrou com a peça
‘’ Quando o Amanhã Se For!’’, que
fala sobre um futuro pós apocalíptico os jovens sobreviventes se unem
em tribos para preservar sua espécie. Com o fim da 3* guerra mundial, os poucos habitantes da terra
vivem em constante luta, pela vida
e por uma razão em continuar nela.
Domingo foi dia da Banda
Marcial de Iperó encerrar o final de

semana com audições apresentadas individualmente por cada aluno. O corpo coreográfico, baliza,
duos, trios, quartetos e quintetos
também apresentaram. E ao final,
o grupo dos professores fecharam o evento com o tema do filme ‘’Vingadores’’ a Banda Completa com a música ‘’Baby Shark’’.
Mais de 200 alunos participaram das apresentações durante
todo final de semana e receberam certificados de participação
ao final de cada dia de evento.
Os Projetos ainda irão se
apresentar no Natal Encantado,
acompanhe a programação e não
fique de fora. Prestigie nossas
crianças! ■

8 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

