Escola + Bonita vai reformar
escola em Nova Independência

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares

O município de Nova Independência terá escola beneficiada pelo
Programa Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A
iniciativa é um convênio da Secretaria da Educação com a
Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras
de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Nova Independência. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Nova independência, a escola Zilda Prado
Paulocivh será contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Nova Granada

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Nova Granada
Programa Escola + Bonita,
iniciativa é um convênio da
Fundação para Desenvolvimento

terá escola beneficiada pelo
do Governo de São Paulo. A
Secretaria da Educação com a
da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Nova Granada. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Nova Granada, a escola Francisco Marques Pinto
será contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Murutinga do Sul

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Murutinga do Sul terá escola beneficiada pelo
Programa Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A
iniciativa é um convênio da Secretaria da Educação com a
Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Murutinga do Sul. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Murutinga do Sul, a escola Padre Anchieta será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Monte Alto

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Monte Alto terá escola beneficiada pelo
Programa Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A
iniciativa é um convênio da Secretaria da Educação com a
Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Monte Alto. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Monte Alto, a escola Luiz Zacharias de Lima será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escolas em Mococa

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mococa terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mococa. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mococa, as escolas João Cid Godoy e Maestro
Justino Gomes de Castro serão contempladas.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Mirassol

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mirassol terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mirassol. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mirassol, a escola Anísio José Moreira será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escolas
em
Mirante
do
Paranapanema

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mirante do Paranapanema terá escola beneficiada
pelo Programa Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A
iniciativa é um convênio da Secretaria da Educação com a
Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mirante do
Paranapanema. Uma escola organizada, limpa e melhor
estruturada impacta diretamente na aprendizagem. As obras de
melhorias vão garantir acessibilidade e segurança aos
alunos”, destaca o deputado Itamar Borges, que tem a educação
como uma das principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mirante do Paranapanema, as escolas Zulenka
Rapchan e Kosuke Endo serão contempladas.

Escola + Bonita vai reformar
escolas em Mirandópolis

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mirandópolis
Programa Escola + Bonita,
iniciativa é um convênio da
Fundação para Desenvolvimento

terá escola beneficiada pelo
do Governo de São Paulo. A
Secretaria da Educação com a
da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mirandópolis. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mirandópolis, as escolas Noemia Dias Perotti e
Edgar Raimundo da Costa serão contempladas.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Mira Estrela

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mira Estrela
Programa Escola + Bonita,
iniciativa é um convênio da
Fundação para Desenvolvimento

terá escola beneficiada pelo
do Governo de São Paulo. A
Secretaria da Educação com a
da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mira Estrela. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mira Estrela, a escola Paschoal Castrequini
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Mendonça

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mendonça terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mendonça. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mendonça, a escola Dona Nicota de Souza será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
3 escolas em Matão

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Matão terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Matão. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Matão, as escolas Jardim Buscardi, Guerino
Vedoato
e Henrique Morato serão contempladas.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Martinópolis

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Martinópolis
Programa Escola + Bonita,
iniciativa é um convênio da
Fundação para Desenvolvimento

terá escola beneficiada pelo
do Governo de São Paulo. A
Secretaria da Educação com a
da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Martinópolis. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Martinópolis, a escola João Gomes Martins será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Mairinque

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Mairinque terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Mairinque. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Mairinque, a escola Altina Julia de Oliveira será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
escola em Lourdes

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Lourdes terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Lourdes. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Lourdes, a escola Pio Antunes de Figueredo será
contemplada.

Escola + Bonita vai reformar
10 escolas em Lins

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de Lins terá escola beneficiada pelo Programa
Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A iniciativa é um
convênio da Secretaria da Educação com a Fundação para
Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras de

infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para Lins. Uma escola
organizada, limpa e melhor estruturada impacta diretamente na
aprendizagem. As obras de melhorias vão garantir
acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o deputado
Itamar Borges, que tem a educação como uma das principais
bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em Lins, as escolas Genoveva Junqueira, 21 de Abril,
Fernando Costa, Eduardo Rebouças de Carvalho, Octacilio
Santa’anna, Décia Lourdes machado dos Santos, Lins (CEEJA),
Jorge Americano, Octacilio de oliveira e Jandira de Morais
Nuno serão contempladas.

Escola + Bonita vai reformar
escolas em José Bonifácio

Deputado Itamar Borges com o
secretário de Educação, Rossieli
Soares
O município de José Bonifácio terá escola beneficiada pelo
Programa Escola + Bonita, do Governo de São Paulo. A
iniciativa é um convênio da Secretaria da Educação com a
Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e prevê obras

de infraestrutura e reformas em unidades de ensino de todo o
Estado.

“Esta é uma conquista importante para José Bonifácio. Uma
escola organizada, limpa e melhor estruturada impacta
diretamente na aprendizagem. As obras de melhorias vão
garantir acessibilidade e segurança aos alunos”, destaca o
deputado Itamar Borges, que tem a educação como uma das
principais bandeiras de seu mandato.

Itamar Borges trabalha e faz gestões junto ao Governador, à
Secretaria da Educação e a FDE para a realização de obras de
melhorias e adequações em escolas da região. O parlamentar
também é autor da Lei que criou o Plano Estadual de Educação
Empreendedora. Além disso, durante seu mandato como prefeito
de Santa Fé do Sul, a cidade ganhou o prêmio de Melhor
Educação Pública do Brasil.

“Investir em educação é investir no futuro do nosso País”,
completa o deputado Itamar.

Deputado Itamar Borges com o
presidente da FDE, Leandro Damy
Ao todo, serão investidos R$ R$ 123,3 mil em obras de
infraestrutura e reformas em 1.384 unidades de ensino de todo
o Estado. Em José Bonifácio, as escolas Aparecido Euzébio
Torres e Severino Reino serão contempladas.

