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PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Novos médicos já atendem
nas Unidades de Itapecerica
Profissionais de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal,
Brasília, Espírito Santo, Paraná e Pará, fixaram
residência em Itapecerica da Serra e estão em

plena atividade no Programa Mais Médicos do
Governo Federal. Após o rompimento de parceria entre Brasil e Cuba, os cubanos deixaram as
vagas agora preenchidas por brasileiros. Antes

de iniciar os trabalhos, os novos médicos passaram por acolhimento na Autarquia de Saúde-IS e
receberam informações sobre as Unidades de
Saúde da cidade. Pág 3

Dra. Synésia Telles, médica do
Programa Mais Médicos, atende
paciente na USF do Parque Paraíso

Prefeito fala sobre
início dos trabalhos
em 2019
Pág 2
Karatê de
Itapecerica é o
melhor do Estado Pág 4

Famílias
conquistam
escritura

Pág 5

Recuperação
de Vias Públicas
Rua Virgílio Busnello, localizada no centro da cidade, recebe
obras de recapeamento em
toda a sua extensão. Entre os
serviços estão: remoção de paralelepípedos, recomposição do
solo, preparação de novas guias,
sarjetas e repavimentação.
Outra importante via da cidade,
Estrada dos Mandu, também
passará por revitalização. Pág 5

Mutirão facilita
quitações de
dívidas
Pág 6
Cursos de
qualificação: Novas
turmas para 2019 Pág 7
Educação de
Itapecerica supera
média no IDEB Pág 8
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INFRAESTRUTURA
Editorial

Meus
amigos,

T

em uma ‘expressão’ que diz: no
Brasil o ano só
começa após o
Carnaval. Claro que aqui
em Itapecerica da Serra isso
não procede. Entramos em
2019 com uma importante
obra no centro da cidade.
A rua Virgílio Busnello
recebeu grande ação de
repavimentação; a via contava com sérios problemas
estruturais que causavam
irregularidades frequentes
em seu asfalto.
Tenho certeza que este
ano será muito positivo
para Itapecerica da Serra.
Está em nosso planejamento a reforma de 48
das 69 escolas municipais,
início da construção de um
parque público no Sítio dos
Patos, extenso programa de
revitalização do centro com
trabalho de jardinagem nas
praças e principais vias,
entre diversas outras ações
relevantes.
A crise financeira que
assolou nosso País nos últimos anos e fez estragos em
todos os municípios começa
a ir embora. Os novos governos federal e estaduais
iniciam com grande crédito
com a sociedade, e acredito
num cenário bem melhor
para todos muito em breve.
Temos que ser otimistas
e trabalhar. Mesmo diante
de um quadro negativo,
conseguimos em Itapecerica da Serra uma realidade
bem superior à média no
ano passado. Enquanto muitas prefeituras e
estados fecharam 2018 no
vermelho, aqui conseguimos manter as contas em
dia e ainda terminar o ano
com dinheiro em caixa para
investimentos. O trabalho
tudo vence.

Ferramenta online divulga
Mapa de Obras na cidade
Dois meses após lançamento, Mapa de Obras revela mais de 200 serviços

Operação Tapa Buraco na região do Valo Velho

O portal oficial online da Prefeitura
(www.itapecerica.sp.gov.br) ganhou recentemente um recurso para a divulgação de melhorias pela cidade: o Mapa de
Obras. A ferramenta deixa o munícipe
por dentro de todo o trabalho de obras
e serviços realizado em Itapecerica da
Serra. Recapeamento asfáltico, limpeza
de bueiro, operação tapa buraco, entre
outras ações coordenadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
Para conferir o mapa é simples. Basta
acessar o endereço eletrônico www.itapecerica.sp.gov.br, clicar na seção “Secre-

Obra de recapeamento no Jardim das Oliveiras

tarias e Autarquias” no menu superior.
Em seguida, selecione a opção “Mapa de
Obras”. O recurso permite navegar pelas obras da cidade, que estão indicadas
por balões separados por cores de acordo com as regionais da cidade (Centro
– preto, Valo Velho – verde, Potuverá –
amarelo e Jacira – azul).
Clicando em um dos balões, o usuário tem acesso à data na qual a obra
foi iniciada, a descrição sobre o que está
sendo realizado no local e até mesmo a
rota para que possa ser realizada a supervisão do trabalho pela população.

Forte abraço a todos!
Jorge Costa
Prefeito
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Rua da Cachoeira, Recreio Campestre, recebeu
guias e sarjetas; próxima etapa é a pavimentação

NOTA

Projeto Mais Iluminação
Equipes da Engeluz e CERIS (Cooperativa de Eletrificação da Região de Itapecerica da
Serra) iniciaram o projeto de
iluminação pública na Estrada Abias da Silva (trecho entre
o Campo do Tio Zé e a Unidade Saúde da Família - USF), do
bairro Analândia.
No início de janeiro, profissionais dos órgãos e da Prefeitura,

através das Secretarias de Obras
e Serviços Urbanos, e Governo,
Ciência e Tecnologia, providenciaram a medição e levantamento para a realização do trabalho
que visa levar melhorias para os
moradores da região, localizada
no Distrito do Jardim Jacira.
As próximas etapas da
ação envolvem aprovação do
projeto e execução.

Equipe: Joaquim Neto, Realino Sebastião, Manuel da
Motta (fotos) I Antonio Vieira, Leandro Ribeiro, Edilene
Mendonça (textos) I Thiago Ribeiro (artes) I Fernando
Luiz (estagiário) Nadir Prado (revisão). Diretora de
Comunicação: Edilene Mendonça
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GESTÃO
Prefeito aponta
avanços na
cidade em
coletiva de
imprensa
O prefeito Jorge Costa
concedeu uma entrevista
coletiva aos veículos de
comunicação da região, no
final de dezembro, para
apresentar um balanço
de 2018. Jornais e sites de
Itapecerica da Serra e municípios vizinhos ouviram
um resumo das principais
ações da Prefeitura no
ano e puderam tirar dúvidas e colher informações
sobre diversos assuntos.
Mesmo com a queda na
arrecadação, o chefe do
Poder Executivo explicou
que a cidade apresenta
um cenário financeiro
bem confortável em comparação à média nacional.
“Tenho orgulho de dizer
que nossas contas estão
todas em ordem”, pontuou
Jorge Costa, ao explicar
que não há dívidas com
fornecedores
nem funcionários.
A crise do País não
impediu a realização de diversas obras públicas pelo
município. Foram mais de
70 km de novas estradas,
reformas de 11 das 12
unidades de Saúde, entre
tantas outras. Para este
ano, o prefeito revelou
que já está programada a
construção de um parque
público no Sítio dos Patos,
além da reforma de 48 das
69 escolas municipais.
Entre outros avanços conquistados pela Prefeitura
em 2018, Jorge Costa ainda
ressaltou a excelente
nota 6,3 no IDEB (Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica): “Estou
muito feliz em ver nossa
Educação como uma das
melhores do País”; e o
reforço na área da segurança. Foram 20 novos integrantes convocados em
2018 para a Guarda Civil
Municipal e serão mais 20
para aumentar o efetivo
da corporação em 2019.

PREFEITURA EM AÇÃO ●

Médicos assumem vagas
nas Unidades de Saúde
Profissionais passaram por acolhimento e receberam dados sobre a cidade
Após a saída de 19 cubanos
do Programa Mais Médicos
do Governo Federal, Itapecerica da Serra já está reorganizada com os novos profissionais. Os 10 primeiros estão
na ativa desde dezembro e os
mais recentes iniciaram suas
atividades nesta segunda
quinzena de janeiro.
“A saúde é uma das prioridades de todo Governo; assim que os profissionais de
Cuba se desligaram, a Autarquia de Saúde de Itapecerica
da Serra reforçou as ações
para resolver as substituições
o quanto antes”, destacou
o prefeito Jorge Costa.
O processo de preenchimento das vagas entrou em vigor logo após o rompimento de
parceria entre Brasil e Cuba. A
etapa inicial foi executada em
sistema digital disponibilizado
pelo próprio Programa Mais
Médicos do Governo Federal.
Antes de iniciar os trabalhos, os novos profissionais
passaram por acolhimento
na Autarquia de Saúde-IS e
receberam informações sobre
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades Saúde da
Família (USFs), além de dados
estatísticos sobre a cidade.
“Foi excelente a recepção
que tivemos aqui em Itapecerica da Serra, temos certeza

Dra. Priscila Leite é uma das novas profissionais do Programa Mais Médicos que atende na cidade

que as pessoas serão beneficiadas”, destacaram as médicas Priscila Leite e Synésia
Telles, em atividade na Unidade Saúde da Família (USF) do
Parque Paraíso.
Entre os profissionais que
estão em atividade no município, três são de São Paulo;
os demais, vindos de Brasília,
Goiás, Espírito Santo, Paraná,
e fixaram residência na cidade, em localidades próximas às
Unidades de trabalho.

Melhorias no atendimento
aos usuários do SUS
O Programa Mais Médicos é
parte de um amplo esforço do
Governo Federal, com apoio
de estados e municípios, para
a melhoria do atendimento
aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS). Além
de levar mais médicos para
regiões onde há escassez ou

ausência desses profissionais, o programa prevê mais
investimentos para construção, reforma e ampliação de
Unidades Básicas de Saúde
(UBS), além de novas vagas
de graduação e residência
médica para qualificação
dos profissionais.
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Itapecerica é a
grande campeã
estadual de Karatê

FAMÍLIA BIKE

Prêmio de melhor academia de 2018 foi conquistado
em dezembro, no Ginásio de Esportes do Pacaembu

Capacete, colete e bicicleta revisada foram
itens obrigatórios no ato da inscrição

Ciclistas dão show de cor,
organização e animação
pelas ruas da cidade
Familiares, amigos e amantes de duas rodas arrasaram
nos quesitos cor, organização
e animação, no Passeio Ciclístico da Família Bike, organizado
pela Secretaria de Turismo da
cidade. Com roupas coloridas,
receberam coletes de segurança
e água para hidratação. Quem
se aventurou, também dedicou
atenção especial para os equipamentos de segurança.
Além de entretenimento,
o Passeio teve proposta social.
Como requisito para inscrição,
cada participante doou dois quilos de alimentos não perecíveis.
O montante arrecadado, 240
quilos de mantimentos (arroz,
feijão, açúcar, macarrão, farinha de mandioca, entre outros)
foi destinado para instituições
carentes da cidade.
A edição 2018 do Passeio Ciclístico da Família Bike realizada em dezembro pela Prefeitura
registrou a participação de mais
de 150 ciclistas. Com largada na
Praça da Fonte, o percurso incluiu: Estrada Abias da Silva, Estrada dos Andradas, Rua Bento
Rotger Domingues, Rodovia Armando Salles, Estrada do Tipiti,
Estrada Ary Domingues Mandu
e Praça da Matriz.

Turismo,
entretenimento,
lazer e Meio
Ambiente
Em meio ao percurso, os ciclistas
pararam na Praça
do Jardim Branca
Flor, assistiram uma
performance do
grupo Farrapeiras
e plantaram mudas
de plantas nativas
da Mata Atlântica.
A ação contou com
parceria das Secretarias de Cultura e
Planejamento e Meio
Ambiente. Também
colaboraram com o
Passeio Ciclístico Família Bike 2018 as Secretarias de Governo,
Ciência e Tecnologia;
Educação; Segurança,
Trânsito e Transporte; Autarquia de
Saúde e Guarda Civil
Municipal (GCM).

A Escola Municipal de
Karatê (EMKITAP) da Prefeitura de Itapecerica da Serra
conquistou o primeiro lugar
no ranking do Campeonato Estadual de Karatê Interestilos
2018. Após 10 disputas ao longo do ano, os atletas foram premiados com duas taças (melhor
academia e maior número de
atletas nas duas últimas competições). A premiação ocorreu
após a disputa do 25º Troféu
Melhores do Ano de Karatê
Interestilos realizado em dezembro, no Ginásio de Esportes
do Pacaembu/SP.
“O investimento no esporte
é um bem que envolve a todos
e é uma honra para a nossa
cidade contar com mestres
e alunos que se dedicam com
tanto amor, exemplo da família
do Karatê”, destaca o prefeito
Jorge Costa.

Os eventos do Karatê Interestilos contam com a chancela
da Confederação Brasileira de
Karatê Interestilos (CBKI) e realização da Federação Paulista
de Karatê Interestilos (FPKI).
Antes da premiação, 56 alunos
da EMKITAP participaram da
disputa no Ginásio de Esportes
do Pacaembu e conquistaram
55 medalhas (18 de ouro, 22 de
prata e 15 de bronze).
Até se consolidar no topo
do ranking, os atletas da
EMKITAP disputaram competições em Itapecerica da Serra,
Santos, São Paulo e Brasília,
com participantes de Itapeva,
Santo André, Suzano, Herculândia, Serra Negra, Cotia, Embu
das Artes e São Paulo, entre outros municípios de São Paulo,
e em algumas edições até
fora do Estado.
“Uma conquista muito im-

portante para todos nós, da
família do karatê itapecericano; uma felicidade para nossos alunos e uma retribuição
por todo o investimento do
nosso prefeito, um grande incentivador do esporte que nos
ajuda com uniformes e equipamentos para treinamento”,
agradece o sensei Antônio Bevenuto da Silva, responsável
pela EMKITAP.
Para entrar na modalidade, o morador deve procurar a Secretaria de Esporte e
Lazer, localizada no Centro Poliesportivo Antonio Baldusco
(Ginásio de Esportes). O local
tem sido sede oficial do evento
na cidade. A próxima disputa,
que vai abrir a temporada, será
no dia 24 de fevereiro, com a 1ª
Fase do Campeonato Paulista de Karatê Interestilos 2019.
Entrada livre.

Sensei Antonio Bevenuto lidera equipe da EMKITAP no desfile da cerimônia de abertura
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PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE VIAS
EVENTOS

Fique atento
na divulgação
da Agenda
Cultural
A Secretaria de Cultura
divulga no início de
cada mês, uma ampla
Agenda Cultural com
eventos disponibilizados no Auditório da
Cultura e nos Espaços
Culturais, entre outros.
São peças de teatro,
contações de histórias,
shows de rock, hip-hop,
sertanejo universitário, Sábado Cultural, e
muito mais.
Para participar dos
eventos basta comparecer no dia e horário
previamente divulgados. Janeiro é mês de
férias e recesso dos
professores, mas em
fevereiro as atividades
serão devidamente
retomadas, e com
novidades. Acompanhe
a publicação da Agenda
Cultural no Portal
Oficial da Prefeitura
(www.itapecerica.
sp.gov.br) e também
nas redes sociais.

Rua Virgílio Busnello é a
primeira a ser recuperada
Estrada dos Mandu será a próxima a ser contemplada pelo Programa em 2019
Uma das principais vias de tráfego de Itapecerica da Serra, a rua
Virgílio Busnello, entrou no ano de
2019 em reforma. Programa de Recuperação de Vias da Prefeitura que
inclui remoção de paralelepípedos,
recomposição do solo, preparação
de novas guias, sarjetas, e repavimentação, foi realizado em janeiro.
Devido à ação executada pela
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, foram organizados alguns
desvios para controlar o tráfego de
veículos no centro da cidade, pela
Secretaria de Segurança, Trânsito e
Transporte (S.S.T.T.).
Acesso da região central com as
principais vias de saída da cidade,
a rua Virgílio Busnello recebe, dia
a dia, um intenso fluxo de ônibus,
caminhões, motos e veículos de
passeio, o que acentuou um problema estrutural e gerou a necessidade de repavimentação em seu
trecho inicial.
Outra via de grande circulação
na cidade, a Estrada dos Mandu, já
está no cronograma de ação e será a
próxima a ser recuperada.

Nova camada asfáltica contemplara toda extensão da rua

Dezenas de famílias do Conjunto
Primavera recebem escrituras
Secretaria de Habitação trabalha na atualização de dados das famílias cadastradas
A Prefeitura finalizou mais
uma etapa de trabalho de regularização fundiária em dezembro, com a entrega de mais 60
escrituras de posse definitiva
aos moradores do Conjunto
Habitacional Primavera, localizado no Jardim Branca Flor.
Até a conclusão das ações serão 478 escrituras entregues,
conforme liberação do Cartório de Registro de Imóveis.
Em 2018 foram contemplados com o documento 188 famílias. “Hoje saiu o tão sonhado
documento. Primeiramente

Documento garante a posse definitiva das moradias aos contemplados

agradeço a Deus, e a Prefeitura, que cumpriu aquilo que
foi prometido”, falou Marinéia
Rodrigues Pires, aposentada,
moradora do Branca Flor há
35 anos.
Os proprietários dos imóveis não tiveram custo algum.
Entretanto, foi necessário
muito trabalho da equipe da
Secretaria de Habitação, que
além de cumprir várias etapas
de regularização imobiliária,
também desenvolve ações
de atualização das famílias
cadastradas.
“Fico muito feliz em poder
entregar este documento para
vocês. As escrituras representam a conquista de muitos
anos de batalha. Reconheço
que as casas saíram com muita luta, que foram construídas
tijolo por tijolo com a união
dos moradores”, destacou o
prefeito Jorge Costa durante
a cerimônia de entrega.
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JUROS E MULTAS

Contas em dia pelo Mutirão
de Execução Fiscal
Se você tem débitos com o
município procure a Prefeitura, realize uma consulta no Departamento de Dívida Ativa e já
solicite a inserção do seu nome
no próximo Mutirão. Depois é
só aguardar uma carta convite
com a confirmação e aproveitar
a oportunidade para colocar as
contas em dia.
A ação disponibilizada pela
Prefeitura de Itapecerica da
Serra e Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (CEJUSC)
do Tribunal de Justiça de São

Paulo (TJSP) oferece a possibilidade de acordo judicial para
débitos junto ao município,
com abatimento de até 100%
nos juros e multas.
O Mutirão de Execução Fiscal nos moldes atuais é uma realidade graças à Lei 2569/2017,
que alterou o valor principal,
antes limitado a 95 Unidades
Fiscais do Município. O Complexo Administrativo está localizado na Av. Eduardo Roberto
Daher, nº 1135, atendimento de
segunda a sexta das 8h às 16h.

Detran.SP atende
no centro da cidade
Órgão substitui o Ciretran e oferece mais serviços
com melhor infraestrutura de atendimento

PROCON contabiliza mais
de 21 mil atendimentos em 2018
O PROCON de Itapecerica
tem realizado dezenas de ações
com o objetivo de proteger os
Direitos do Consumidor. Relatório apresentado pela instituição revela que só em 2018 foram
mais de 21 mil atendimentos.
O resultado mostra um aumento quase três vezes maior
que 2017 (que fechou com 7.664
munícipes atendidos).
O avanço reflete o trabalho

de conscientização do PROCON
em suas atividades extras (exemplos do PROCON no Bairro e
PROCON Mirim), bem como de
seu trabalho no dia a dia. Outro fator que contribuiu para o
aumento foi a mudança para o
centro da cidade, realizada em
novembro. O local de fácil acesso
(rua 13 de Maio, nº 100) também
possui excelente infraestrutura
para acolher o público.

Posto de Atendimento do Detran.SP está localizado na rua 13 de Maio, nº 100

Itapecerica da Serra ganhou em dezembro
um posto de atendimento do Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). O
órgão substituiu o antigo Ciretran, oferecendo
mais serviços e uma instalação melhor para
atendimento aos munícipes. O Detran.SP está
instalado na rua 13 de Maio, nº 100, centro.

O espaço com infraestrutura ampla e moderna, melhorou na recepção e prestação de serviços
à população. Com a mudança, o emplacamento
e lacração do Ciretran passam a ser realizados
no pátio da Secretaria de Segurança Trânsito e
Transporte (SSTT), na rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 385.

Ouvidoria registra 280
atendimentos no trimestre
Implantada no último mês
de outubro, a Ouvidoria da Prefeitura contabilizou no primeiro
trimestre de atividade 280 atendimentos. As áreas com mais registros foram Fiscalização, Saúde,
Obras e Serviços e Trânsito, com
assuntos como ‘Terreno baldio
sem manutenção’, ‘Conduta de
funcionários’ e o ‘Manutenção de
vias e tapa buracos’.
Canal direto para reclamações, críticas e sugestões, a Ouvidoria oferece um atendimento
direto ao cidadão pelo poder público. O órgão substituiu o antigo
Fale Conosco, proporcionando
mais agilidade nas respostas e
facilidade aos munícipes.
O contato pode ser realizado
por meio do Portal Oficial da Pre-

feitura (www.itapecerica.sp.gov.
br/ouvidoria), por e-mail (ouvidoria@itapecerica.sp.gov.br), telefone (4668-9333 / 4668-9443) ou
presencialmente, no Complexo
Administrativo Municipal (Av.
Eduardo Roberto Daher, 1135 Pq. Paraíso).
Na nova plataforma online do Portal da Prefeitura, que
conta com uma ferramenta de
geolocalização, o próprio cidadão
direciona sua reclamação à Secretaria responsável e recebe um
protocolo para acompanhamento do caso. Com o registro digital,
o prazo para a Prefeitura resolver
a solicitação começa de imediato,
uma vez que os pedidos entram
numa sequência de agenda definida na hora da solicitação.

Ouvidoria
CANAL DA PREFEITURA PARA
ATENDIMENTO DIRETO AO CIDADÃO

RECLAMAÇÕES

CRÍTICAS

SUGESTÕES

ouvidoria@itapecerica.sp.gov.br

www.itapecerica.sp.gov.br/ouvidoria

Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 - Pq. Paraíso

4668-9333/4668-9443
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NOTA

Natal Mais
Seguro
Equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da
ROM e ROMU, têm realizado, em parceria com a Polícia
Civil e o 25º Batalhão da
Polícia Militar, ações específicas de segurança em vários bairros da cidade. No
fim de ano, por exemplo,
a ação Natal Mais Seguro
apreendeu motoqueiros no
bairro Santa Júlia.
Segundo a Secretaria
de Segurança, Trânsito e
Transporte, houve denúncia de moradores sobre 20
a 30 motoqueiros causando
perturbação de sossego na
Estrada dos Francos. Em
blitz, as equipes abordaram
os condutores e apreenderam motos e carros que
estavam com documentação
irregular.
Os investimentos na melhoria da segurança pública
são contínuos. Em 2018, o
prefeito Jorge Costa empossou 20 novos integrantes à
corporação, aprovados em
concurso; novo chamamento
está previsto para este ano. A
cidade também conquistou
novos veículos para a frota.
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Carreta de Manutenção
Automotiva ofereceu
cursos de qualificação
Itapecericanos receberam certificados reconhecidos pelo Centro Paula Souza
O Complexo Administrativo da Prefeitura recebeu no final de 2018 a Carreta de Manutenção Automotiva Via Rápida
Empregos. O veículo ofereceu
cursos de qualificação (Eletricista de Veículos Automotores
Básico, Mecânica Automotiva
Básica e Mecânico de Direção e
Freios) aos munícipes inscritos
e aprovados em seleção.
Fruto de parceria entre a
Prefeitura de Itapecerica da
Serra e o Governo do Estado, a
vinda da carreta para a cidade
teve por objetivo preparar novos profissionais para o mercado de trabalho.
Os formandos cumpriram
100 horas de capacitação e receberam certificados reconhecidos pelo Centro Paula Souza,
organizador da iniciativa em
parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
(SDECTI) de São Paulo.

Iniciativa oferece capacitação e incentiva o empreendedorismo

Não percam a oportunidade
de concluir os seus estudos
no Ensino Fundamental!

EJA

INSCRIÇÕES ABERTAS!

1° ao 5° Ano Noturno
E.M. Hortênsia
E.M. SEMPRE-VIVA
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E.M. AZALÉIA
E.M. PE. BELCHIOR DE PONTES

Informações:

4668-9000

Cartão BOM atende 350
pessoas na Prefeitura
Uma parceria da Prefeitura com a Autopass viabilizou a
instalação da unidade móvel de
emissão do cartão BOM Comum
(1ª via) e Sênior (1ª e 2ª vias) no
Complexo Administrativo entre
os dias 7 e 11 de janeiro. Nos cinco dias em que esteve no estacionamento da Prefeitura, o ônibus
itinerante da Autopass atendeu
350 pessoas.
A ação facilitou o acesso
ao serviço, principalmente dos
usuários do cartão Sênior. “Estou surpresa demais. O atendimento foi rápido. Achei super
ótimo fazer o cartão perto de
casa”, disse Aparecida Miranda, moradora do Jardim Serra

Linda há 30 anos.
Ivonete Gonçalves da Silva,
que mora no Jardim São Marcos,
também ficou muito satisfeita
com o serviço. “Achei muito bom
o atendimento. A emissão do cartão saiu rápido”, comemorou.

Prefeitura cobra
posto permanente

Emissão do Cartão Sênior
foi o serviço mais solicitado

Com o sucesso da ação, e
visando facilitar ainda mais a
vida dos usuários do transporte público, o prefeito cobrou da
EMTU a instalação de um posto
permanente do cartão BOM no
município.
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O PRIMEIRO
LIVRO
Plantar uma árvore, ter
um filho e escrever um
livro... Filho vai demorar
um pouquinho mais, já
o primeiro livro saiu da
lista de 140 pequeninos
e pequeninas da Escola
Municipal Hortênsia, Valo
Velho. Em ação inédita,
professores lançaram o
desafio e os alunos escreveram suas histórias, com
base nos temas propostos
sobre Amizade e Casa
Assombrada.
“Estou muito emocionada,
meu primeiro livro, uma
recordação que vou guardar para toda vida”, disse
Giovana Leide, 11 anos,
que, quando crescer, quer
ser escritora e cantora.
Os títulos produzidos por
turmas da 5ª série, idade
entre 9 e 11 anos, viraram páginas impressas e
e-book no projeto Estrelas
Literárias, viabilizado por
uma parceria entre Prefeitura de Itapecerica da
Serra e uma editora, por
intermédio da Secretaria
de Educação.

Ensino de Itapecerica
supera média do Brasil
Conquista é resultado de investimento em Educação e trabalho em equipe
O Ensino Fundamental I
(turmas do 1º ao 5º ano) de Itapecerica da Serra atingiu 6.3
pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) 2017, segundo dados
divulgados pelo Ministério da
Educação (MEC). Com o resultado, o município superou a
meta nacional de 5.8.
A conquista dos alunos de
escolas municipais aponta,
no gráfico divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), um salto significativo, de 5.8 em 2015 para
6.3 em 2017.
Para o prefeito Jorge Costa, o resultado é fruto de investimentos em Educação, e
do empenho de todos (secretária, diretores, coordenadores
e professores), que trabalham
por uma Educação de Qualidade para a população.

Sobre o IDEB
O IDEB é um indicador de desempenho
da Educação Brasileira divulgado a cada
dois anos pelo INEP,
autarquia vinculada
ao MEC. Sua função é
avaliar a qualidade dos
ensinos fundamentais
e médio em escolas
públicas e privadas. A
nota do ensino básico
varia numa escala de 0
a 10. Conforme meta do
MEC, o Brasil precisa
alcançar, até 2021, a média 6, nos anos iniciais
do ensino fundamental.
O indicador é calculado
com base nos dados do
Censo Escolar.

FIQUE ATENTO

VEM AÍ
Terminal de
ônibus no Parque
Paraíso
Inauguração de
duas novas escolas
municipais
Recuperação da
Estrada dos Mandu
Programa Jovens
Empreendedores
Primeiros Passos
CONFIRA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO!

