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Nesta sexta-feira (28), a Secretaria de Edu-
cação realizou, durante uma reunião com os di-
retores, o sorteio de quatro cadeiras de roda, que 
foram conquistadas pelo município por meio da 
participação na Campanha Lacre Solidário, uma 
ação promovida pelo Grupo CCR ViaOeste em par-
ceria com a Prefeitura. 

Os ganhadores dessa etapa da Campanha fo-
ram os CEMEBs Bemvindo Moreira Nery, Dr. Vere-
ador Paulo Ianaconi, Machado de Assis e Monteiro 
Lobato. No entanto, em um ato de solidariedade, 
a diretora do CEMEB Monteiro Lobato doou a ca-
deira para o CEMEB Paulo Mariano de Arruda.  
De acordo com a Secretaria, além das quatro ca-

Na manhã desta sexta-feira (28), o auditório da Secre-
taria de Educação recebeu para posse, os novos funcioná-
rios que foram aprovados em concurso público promovido 
pela Prefeitura de Itapevi. De acordo com a Secretaria de 
Administração, 42 servidores foram empossados, sendo 
27 para a Educação (professor e monitor), 12 para a área 
da Saúde, 02 para Assistência Social e 01 para Adminis-
tração. 

Os novos funcionários foram recebidos pelo prefeito e 
o secretário de Administração, que ressaltaram o bom mo-
mento do funcionalismo público de Itapevi, já que recen-

Prefeitura de Itapevi empossa mais 
27 novos servidores para a área da Educação

temente, foi aprovado o Plano de Carreira do Servidor, que 
conta com a com a criação do Plano de Cargos, Vencimen-
tos e Carreiras e a reforma da Estrutura Administrativa. 

A partir do ingresso na Prefeitura, os novos profissio-
nais irão passar por três anos de estágio probatório, perí-
odo no qual serão avaliados. Se aprovados, começarão a 
contar com estabilidade profissional, uma das principais 
vantagens proporcionadas pelo serviço público. 

Os servidores da Educação, além de assumir seus car-
gos, participaram do processo de atribuição de aulas, co-
nhecendo assim, o local onde irão desempenhar a função. 

deiras sorteadas nesta quinta-feira, já foram entregues duas 
cadeiras em 2013, beneficiando os CEMEBs, João Guimarães 
Rosa e Cora Coralina. 

A ação, que envolve todas as escolas da rede, tem como 
objetivo coletar lacres de alumínio que são encontrados em 
latas de suco, cerveja e refrigerante para, posteriormente, 
serem trocados por cadeiras de rodas. Para cada troca é ne-
cessário arrecadar 80 kg de lacre, quantidade correspondente 
a 20 garrafas pet de dois litros cheias.  Em 2013, as escolas 
fizeram um excelente trabalho, arrecadando cerca de 500 kg 
de alumínio. 

Durante a reunião, além de realizar o sorteio, o coorde-
nador responsável pela campanha no município, lembrou os 
diretores que a ação continua em 2014. Ele ainda reforçou a 
importância de conscientizar as crianças a respeito do traba-
lho, que auxilia na prevenção do meio ambiente.  

Gestoras dos CEMEBs Monteiro Lobato, 
Paulo Mariano  e Machado de Assis.

Gestoras dos CEMEBs Bemvindo Moreira Nery e 
Dr. Vereador Paulo Ianaconi.


