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Nova EMEI deve iniciar até setembro
Município dá 
encaminhamento 
a documentações. 
Inicialmente, creche
deverá contemplar 
75 crianças

Vera Cruz coloca em prática um modelo pioneiro na 
construção de uma Escola Municipal de Educação 
Infantil, que utiliza o conceito Built to suit, ou seja, 
construído para servir. A construção é com base em 
pré-moldados, o que resulta em agilidade no de-
senvolvimento e na entrega da obra; qualidade que 
envolve capacidade técnica, resistência e atenção aos 
detalhes; contempla a mobília e os recursos necessá-
rios para a excelência no seu funcionamento, bem-es-
tar das crianças e dos funcionários. 

Creche vai atender crianças dos berçários A e B

SILVÉRIUS KIST
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A segunda-feira, dia 15, 
começou com boas 
notícias para a área 

de educação em Vera Cruz. 
Uma solenidade de entrega 
de chaves marcou a conclu-
são da obra de construção da 
Escola Municipal de Educação 
Infantil (EMEI) Silvérius Kist, 
executada pela Kopp Cons-
truções, empresa vencedora 
da licitação. A nova creche, 
situada no bairro Imigrante, 
tem 723,80 metros quadrados 
de área construída e teve o 
projeto iniciado em novembro 
do ano passado. O desenvol-
vimento ocorreu em janeiro 
deste ano e o fim do investi-
mento ocorreu neste mês. Ou 
seja, foram menos de 200 dias 
para a execução da obra, como 
lembrou o diretor superinten-
dente da Kopp, Lino Munaro.

A EMEI Silvérius Kist, 
que conta com seis salas de 
aulas, dois banheiros infan-
tis, fraldário, sala multiuso, 
secretaria,  sala dos profes-
sores, pátio coberto, sala de 
amamentação, refeitório, 
lactário, cozinha, despensa,  
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bUILT To SUIT - ModELo PIoNEIRo

Ao todo, são cinco salas de aulas para a criançada

Guido Hoff recebeu a chave simbólica da equipe Kopp

dois sanitários adultos, depó-
sito de material de limpeza, 
lavanderia e parquinho in-
fantil tem previsão de iniciar 
as atividades entre o fim de 
agosto e início de setembro.

Segundo o secretário de 
Educação, Cláudio Stoeckel, 
a partir de agora, o Muni-
cípio tem 15 dias para dar 
andamento à documentações 
como Habite-se, alvarás, 
PPCIs, licenças e estar em 
dia com normas da Vigi-
lância Sanitária. Também 
é o momento em que uma 
comissão verifica o contrato, 
conferindo estrutura da obra, 
mobiliário, dentre outros. 
Ainda conforme Stoeckel, 
será feito nos próximos dias 
um chamamento público 

para o termo de colaboração 
e parceria da contratação dos 
funcionários. “Serão mais de 
20 funcionários”, adianta. 
“A supervisão será feita pela 
Secretaria de Educação e todo 
o RH será administrado pela 
parceira, com organização da 
Sociedade Civil”, completa.

Lino Munaro diz que Vera 
Cruz hoje pode se orgulhar, 
pois é protagonista de algo di-
ferente, que serve de modelo 
para o Brasil todo. “Nos preo-
cupamos com a comunidade, 
com os filhos, netos e bisnetos 
de quem aqui já trabalhou. 
Esse é um dos papéis do em-
presário. Esta obra não é para 
durar 20 anos, é para durar 
200 anos. Fizemos essa obra 
para a sociedade”, pontua.

Inicialmente, a EMEI vai contemplar 75 crianças, divi-
didas em quatro turmas de berçário A e uma turma 
de berçário B. O secretário Cláudio Stoeckel destaca 
que o preenchimento das vagas será feito através de 
lista única existente no município.

NoVAS VAGAS


