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ATOS OFICIAIS
ATO DA MESA DIRETORA
N.º 001/2018.
A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Iperó, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1.º - O valor do crédito
alimentação, instituído pelo
artigo 37 da Lei Complementar n.º 78/2013 e suas posteriores alterações, pago juntamente com os vencimentos dos
funcionários da Câmara Municipal de Iperó, a partir do mês
de fevereiro de 2018, passará
a ser de R$ 350,00 (trezentos
e cinquenta reais).
Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste ato correrão
por conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.
Artigo 3.º - Este ato entrará
em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir
de 1.º de fevereiro de 2018,
revogando as disposições em
contrário, em especial o Ato da
Mesa Diretora n.º 001/2015.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” em 02 de
fevereiro de 2018.
Sérgio Poli Simon
Presidente
Fábio Augusto de Campos
Vice-Presidente
Alysson Alessandro de Barros
1.ª Secretário
Joel Francisco de Almeida
2.º Secretário
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

niário.
Portaria Nº 019/2018 - Conceder férias a funcionária Rosimeire Aleixo, RG: 19.460.4573 (Contador/Tesoureiro), referência “J”, no período de 05/
03/2018 a 14/03/2018.
Portaria n.ºs 017 a 019/2018 Publicadas e registradas nesta
secretaria em 08 de fevereiro
de 2018.

DECRETO LEGISLATIVO
N.º131/2018

relevantes serviços prestados
ao Município.

“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Benildo Santos
Ribeiro

Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.

Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo

Iperó, 9 de fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO
N.º 001/2018
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: BAZAR SÃO
JUDAS TADEU IPERÓ LTDA EPP.
MODALIDADE: Convite n.º
001/2018 – Processo n.º 006/
2018
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente e processamento de dados para uso do Legislativo
Municipal, conforme especificado no edital do Convite n.º
001/2018.
ASSINATURA: 09/02/2018
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 71.965,65
(Setenta e um mil, novecentos
e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
REF.: CONVITE 001/2018

Portaria Nº 017/2018 – Concede férias ao funcionário Sr.
Robson Soares Leonor, RG:
42.186.406-0, (Motorista) referência “G”, no período de
05/03/2018 a 24/03/2018, sendo 1/3 (um terço) convertido
em abono pecuniário.
Portaria Nº 018/2018 – Concede férias a funcionária Thais
Thame
Tomaz,
RG:
40.052.331-0 (Técnico Legislativo) referência “I - 2”, no período de 05/03/2018 a 24/03/
2018, sendo 1/3 (um terço)
convertido em abono pecu-

2018, em favor da licitante
BAZAR SÃO JUDAS TADEU
IPERO LTDA - EPP, cuja proposta ofertada foi no valor global de R$ 71.965,65 (setenta e
um mil, novecentos e sessenta
e cinco reais e sessenta e cinco
centavos) e, concomitantemente, HOMOLOGAR o procedimento licitatório em referência.

A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Iperó, no uso de
suas atribuições legais e regimentais decide:
ADJUDICAR o objeto do convite em epígrafe que visa à contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente e processamento de dados, conforme
especificações constantes no
DESCRITIVO DO OBJETO, do
edital do Convite supramencionado, ocorrido no dia 08/02/

Sérgio Poli Simon
Presidente
Fábio Augusto de Campos
Vice-Presidente
Alysson Alessandro de Barros
1.ª Secretário
Joel Francisco de Almeida
2.º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO
N.º130/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Sergio Poli Simon
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense ao
Sr. Luís Rodrigues Moreira
pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente

Artigo 1º- Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense a
Padre Isac Isaías Valle, pelos
relevantes serviços prestados
ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º132/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autores: Alysson
Alessandro de Barros,
Angelo Valário Sobrinho,
Edvani de Fatima Azevedo,
Fabio Augusto de Campos,
João Antônio Domingues
dos Santos, Joel Francisco
de Almeida, Lucio
Gonçalves da Silva Filho,
Sérgio Poli Simon e Valter
Rodrigues Vieira
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense ao
Sr. Solano de Camargo pelos

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º133/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Valter Rodrigues
Vieira
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense ao
Sr. Ronaldo Aparecido Biller
pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO
N.º134/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Alysson Alessandro
de Barros
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense ao
Sr. Sandro Antonio Canatelli pelos relevantes serviços
prestados ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º135/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: João Antonio
Domingues dos Santos
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense a Carlos Rodrigues de
Campos Filho, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
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sário.

Município.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º136/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Edvani de Fátima
Azevedo
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense a
Adeilton Alves De Góes pelos relevantes serviços prestados ao Município.

Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º138/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Fabio Augusto de
Campos

Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.

Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense ao
Sr. José Maria Ferreira, pelos
relevantes serviços prestados
ao Município.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.

Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º137/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Angelo Valário
Sobrinho

Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.

Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se neces-

Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense a
Antonio Gamero, pelos relevantes serviços prestados ao

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º139/2018
“Concede Título de

Cidadão Iperoense”
Autor: Joel Francisco de
Almeida
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense ao Sr. Rodrigo Cesar
de Oliveira Sodré, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.
Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título será
entregue em sessão solene a ser
previamente marcada pela
Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
N.º140/2018

“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Lúcio Gonçalves da
Silva
Faço saber que a Câmara
Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto
Legislativo
Artigo 1º Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense ao Excelentíssimo Sr.
Samuel Moreira da Silva Junior, pelos relevantes serviços
prestados ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplemen-tadas se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 07 de
fevereiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
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RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 1.761, DE
3 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO que os chamados “feriados prolongados” que dão ensejo a
possíveis ausências de servidores;

“Institui o Calendário de Suspensão de Expediente nas repartições
do Poder Executivo para o exercício de 2018 e dá outras providências.”.

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse público e assegurar
o regular funcionamento dos serviços
em prol da população e também atender os anseios do funcionalismo municipal;

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de elencar as datas em que haverá suspensão
do expediente nas repartições municipais;

Art. 2º. O Calendário de Suspensão de
Expediente instituído no art. 1º poderá
sofrer alterações no decorrer do
exercício, conforme a necessidade da
administração.
Art. 3º. As repartições públicas cujos
servidores exerçam turnos em regime
de revezamento e de plantão,
considerados como de serviços
essenciais à municipalidade, terão
expediente normal nas datas de
suspensão de expediente fixadas no art.
1º.
Art. 4º. Os Centros de Educação Infantil
e Escolas Municipais seguirão o
Calendário específico instituído pela
Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte, aprovado pelo Conselho
Municipal de Educação e com
comunicação prévia aos pais.
Art. 5º. As horas não trabalhadas nos
dias especificados no artigo anterior
deverão ser compensadas, conforme
conveniência do responsável pelo setor
ou departamento em que o funcionário
exerça suas atividades e resolução a ser

DECRETA
Art. 1º. Fica instituído o Calendário de
Suspensões de Expediente nas repartições da Prefeitura Municipal de Iperó,
no exercício de 2018, conforme quadro que segue:

expedida pelo Departamento de
Recursos Humanos.
Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
3 DE JANEIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 3 de janeiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
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PARCERIA

OBRAS

Prefeito assina acordo de
cooperação com a Flona de Ipanema

O PREFEITO de Iperó assinou um acordo de cooperação
com a Floresta Nacional de Ipanema (Flona), no último dia 8,
visando a preservação e a conservação do local. O documento propõe ações em diversas
áreas, incluindo capacitação
dos profissionais que atuam
com licenciamento e fiscalização, além de apoio aos programas Cidade Legal e Município
Verde e Azul. Também está
previsto o desenvolvimento de
um protocolo de atendimento
para manejo de fauna.
Além do prefeito de Iperó, assinaram o documento os prefeitos de Araçoiaba da Serra,
Dirlei Salas Ortega, de Capela

do Alto, Péricles
Gonçalves, e de
Sorocaba, José
Crespo. O evento
aconteceu no auditório da Academia Nacional da
Biodiversidade
(AcadeBio),
e
contou com a
presença do chefe da Flona, Rafael Ferreira Costa,
da chefe da AcadeBio, Marina Kluppel, profissionais ligados à área de Meio
ambiente e autoridades dos
municípios.
Rafael Ferreira Costa explica
que em 2017 cerca de 50 mil
visitantes passaram pela Flona.
“O acordo é importante, porque fortalece a gestão ambiental nos municípios, uma vez
que haverá cursos em áreas
estratégicas como fiscalização
e licenciamento, além dos protocolos que definiremos, como
manejo de fauna e resgate de
acidentados em áreas naturais.
Também está previsto o apoio
dos municípios para a gestão
da unidade, o que beneficia os
visitantes e todos os envolvidos

nos serviços ambientais prestados pela unidade de conservação. Outro ponto de destaque
é a possibilidade de alinhamento entre os municípios e a Flona para potencializar a questão do turismo na região”, comentou o chefe da Flona.
O prefeito destacou a importância dessa parceria e união de
forças entre a Flona e os municípios. “É um grande prazer e
alegria participar deste momento histórico de união dos municípios em prol da nossa maior
preciosidade, que é a Flona. Parabenizo a todos que trabalharam neste projeto. Foram 10
meses de trabalho para formatar o documento e isso certamente trará resultados muito
positivos para a nossa região,
principalmente em áreas como
Meio ambiente e Turismo. Contem sempre conosco”.
A preservação do sítio histórico de Ipanema também será
priorizada. Entre o conjunto arquitetônico estão os altos-fornos onde aconteceu a primeira fundição de ferro no Brasil
(1818), a Casa de Armas Brancas e o casarão da sede da Real
Fábrica de Ferro.

Prefeitura homologa
R$ 2 milhões em recursos

A PREFEITURA de Iperó homologou cerca de R$ 2 milhões
no último dia 7, que serão direcionados para obras no município,
por meio de convênios:
- R$ 1,55 milhão será destinado
à retomada das melhorias no bairro Vileta, com a pavimentação de
quatro ruas;
- R$ 300 mil para a pavimentação no bairro Bela Vista e estacionamento do velório municipal;
- R$ 175 mil para a construção
de uma pista de skate no bairro
George Oetterer;
Além dessas homologações,
aguardam liberação da Caixa Econômica Federal para licitação os

seguintes valores:
- R$ 1,1 milhão que será destinado a pavimentação;
- R$ 900 mil para a aquisição de
máquinas e vans para a Saúde;
- R$ 400 mil para obras na área
da Saúde;
“Temos trabalhado bastante em
busca de recursos para levar melhorias ao município todo. Hoje
há em andamento e acontecendo na cidade, cerca de R$ 400 mil
reais em obras de pavimentação,
incluindo o bairro Carijó e as ruas
Maria Gertrudes Fragoso Leite e
Maria Nucci. Com certeza virão
novas conquistas importantes”,
destacou o prefeito.
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“INTERNET PARA TODOS”

Programa é apresentado
à região de Sorocaba

O MINISTRO da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto
Kassab, esteve em Sorocaba no
último dia 8 para o lançamento em âmbito regional do programa “Internet para todos”.
O evento, que aconteceu no
auditório do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), contou
com a presença de deputados
estaduais e federais, autoridades militares, prefeitos e representantes de mais de 30 cida-

des da região de
Sorocaba, entre
elas Iperó.
“Internet para
todos” é uma iniciativa do MCTIC
para levar conexão em banda
larga a milhares
de localidades do
país a preços reduzidos. O objetivo é democratizar o acesso à
internet buscando a inclusão
social. A conexão será feita por
meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC), que está
em órbita desde maio de 2017
e integra as ações do governo
federal para ampliar o acesso
à banda larga no Brasil.
“Vamos trabalhar para que a
internet seja mais barata e
acessível, pois isso é uma questão de justiça social. Esse programa vai se estender por todo

Banco do Povo se
destaca em janeiro
o Brasil, a todas as prefeituras.
Nossa meta é levar internet em
alta velocidade para 40 mil locais públicos no país”, explicou
o ministro.
Para participar do programa, os
municípios encaminham um
ofício ao MCTIC. A partir desse documento, o Ministério
envia às cidades um modelo de
termo de adesão que define
como obrigações do município
a garantia de infraestrutura
básica para a instalação dos
equipamentos de conexão.
SOBRE O SGDC - 30% da capacidade do satélite serão usados pelo Ministério da Defesa
para o monitoramento das
fronteiras brasileiras. O Ministério da Educação também utilizará a tecnologia para levar
banda larga a todas as escolas
do país. Da mesma forma, um
convênio feito com o Ministério da Saúde levará internet às
unidades públicas de Saúde.

RECONHECIMENTO

Diretoras de escola aposentadas
recebem homenagens

DURANTE um encontro que
reuniu as equipes gestoras de
todas as unidades escolares no
último dia 6, para tratar de orientações sobre o Plano de Gestão, a Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes (SECE) aproveitou para homenagear as ex-

diretoras de escola, Maria do
Carmo Delgado de Oliveira e
Sandra Rosa Fernandes França
de Mattos, recentemente aposentadas.
Maria do Carmo Delgado de
Oliveira se aposentou como diretora da Escola Municipal

“Marinheiro Mariz e Barros”, em George Oetterer.
Sandra Rosa Fernandes
França de Mattos se aposentou como diretora da
Escola Municipal “Francisco Adolfo de Varnhagen”,
também em George Oetterer (Vileta).
“Preparamos essas homenagens tendo em vista todos os trabalhos prestados
por elas na área da Educação em Iperó. É um reconhecimento importante e
merecido após tantos anos
de dedicação. Elas ficaram
muito emocionadas e nós
também. Agradeço por
tudo o que realizaram enquanto estiveram à frente
das unidades escolares e
desejo que aproveitem bastante essa nova fase da vida”, comentou a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
Além de receberem um cartão
e uma placa, as ex-diretoras
participaram de um café preparado pela equipe da SECE.

ENTRE 81 unidades do Banco do Povo Paulista (BPP) listadas no relatório de desempenho operacional da instituição,
a unidade de Iperó ocupou a
10ª posição em janeiro, com
quatro operações de crédito e
R$ 41,9 mil liberados. O resultado mostra ainda que a unidade iperoense ficou à frente
de unidades localizadas em cidades maiores, como Taubaté
(no Vale do Paraíba) e Suzano
(na Grande São Paulo).
Em 2017 o BPP realizou 74 operações de crédito e liberou o
montante de R$ 583,2 mil para
empreendedores iperoenses.
Condições vantajosas para a
contratação de crédito, como a
taxa de 0,35% ao mês para pessoas físicas e jurídicas, contribuíram para esses resultados. O
segmento de comércio varejista
é o que mais demanda os atendimentos na unidade de Iperó.
Atualmente, a linha de crédito
mais utilizada é a modalidade
de capital de giro, direcionada
para a compra de mercadorias
e matérias-primas. Com o cenário econômico ainda difícil
no país, o BPP mantém de forma intensificada as ações relacionadas à recuperação de valores inadimplentes.
Bruna Santurbano, responsável
pela unidade de Iperó, explica
que a instituição é responsável
por incentivar o desenvolvimento dos negócios. “Para alcançar esses resultados, por
exemplo, conseguimos a fidelização de clientes que já haviam contratado operações e
agora contrataram novamen-

te. Isso é muito importante,
pois demonstra a qualidade do
trabalho que realizamos. Com
as mudanças no sistema do BPP
e a implantação da digitalização de documentos, aliada à
inclusão do fundo de aval para
as operações de crédito, a tendência é melhorar ainda mais”,
comentou.
Luís Augusto Antunes, que
atua no segmento calhas, é cliente do BPP de Iperó. “Contratei uma operação recentemente e as minhas expectativas foram atendidas. O Banco
do Povo ajuda e incentiva com
diversas oportunidades para as
empresas e empreendedores”,
disse.
O prefeito destaca o desenvolvimento do empreendedorismo em Iperó e a atuação do
BPP nesse cenário. “A instituição ajuda a aquecer a nossa
economia, tendo em vista que
contribui para manter os negócios existentes e impulsiona os
que estão começando. Os empreendedores iperoenses têm
buscando oportunidades para
desenvolver as suas atividades
e o Banco do Povo tem oferecido soluções para essas demandas”, destacou o prefeito.
Para acessar as linhas de crédito do BPP é preciso ser maior
de idade, desenvolver atividade produtiva formal ou informal, residir há mais de dois
anos no município, ter endereço fixo e não possuir restrições cadastrais. O BPP de Iperó fica na rua Costa e Silva, 195
(Casa do Cidadão). Mais informações: 3266-3459
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Começa a vacinação fracionada
contra a Febre amarela

DESDE A última quarta (14)
as Unidades Básicas de Saúde
(UBS) de Iperó iniciaram a vacinação fracionada contra a Febre amarela, com doses direcionadas a toda a população. A
expectativa é que sejam vacinadas 22 mil pessoas no município. A ação faz parte das medidas preventivas da Secretaria
Estadual de Saúde para a região
de Sorocaba. A dose fracionada corresponde a um quinto da
dose integral da vacina.
O município recebeu seringas
especiais, com sistema de segurança, desenvolvidas para
aplicar as doses de 0,1 ml. De
acordo com o Ministério da
Saúde, a dose padrão da vacina contra a Febre amarela, de
0,5 ml, protege a pessoa por
toda a vida. Já a dose fracionada, de 0,1 ml, tem duração
de pelo menos oito anos. Após
esse período é recomendado o

reforço da vacina.
Crianças de nove meses a dois
anos de idade receberão a dose
padrão da vacina. Quem for viajar para países que exigem a
vacinação, deverá apresentar o
passaporte ou visto que comprove a viagem internacional,
para que receba a dose padrão
da vacina e possa solicitar posteriormente o Certificado Internacional de Vacinação.
Até o momento não houve
casos da doença em Iperó. Importante ressaltar que entre
2009 e 2010 foi intensificada
a vacinação contra a Febre
Amarela em Iperó e quem tomou a vacina nesse período já
está imunizado e não precisará de nova dose.
A vacina não é recomendada
a pacientes imunodepressivos;
portadores do vírus HIV; em
tratamento com drogas imunossupressoras; submetidos a

transplante de órgãos; com
imunodeficiência primária; com
neoplasia; com histórico de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de ausência
de timo ou remoção cirúrgica);
com histórico de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina (ovo de
galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras); crianças menores de nove meses.
Para a vacinação o paciente
deverá procurar a UBS mais
próxima da sua casa e apresentar a caderneta de vacinação.
Confira o cronograma da vacinação em Iperó:
UBS CentroTerças e sextas-feiras: início às 8h
UBS Jardim VitorinoSegundas e quartas-feiras: início às 8h
UBS George OettererTerças e
quartas-feiras: início às 8h
UBS BacaetavaQuintas-feiras:
início às 8h
E visando facilitar o acesso à
vacinação, a Secretaria de
Saúde de Iperó realizará a intensificação da vacinação neste sábado (17), com equipes
volantes em diversos locais no
município. Já no dia 24 será
realizado o “Dia D” de vacinação em todas as unidades
de Saúde, sendo uma iniciativa da Secretaria Estadual de
Saúde.

MELHORIAS

Prefeitura inicia obras na rua
Maria Gertrudes Fragoso Leite
NO ÚLTIMO dia 7, a Prefeitura de Iperó iniciou as
obras na rua Maria Gertrudes
Fragoso Leite. A via receberá
370 metros de rede de esgoto, drenagem de águas pluviais, colocação de guias e sarjetas e pavimentação. Os recursos para as melhorias foram obtidos com emenda da
deputada estadual Maria Lúcia Amary.
“Essas benfeitorias eram um
pedido antigo dos moradores
e estava no nosso planejamento. É mais uma conquista
para toda a população”, comentou o prefeito.

Iperó passa a integrar
plataformas tecnológicas

A SECRETARIA Estadual de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
(SDECTI) lançou no último dia
6, em São Paulo, um portal
com duas plataformas: a Pró
Municípios – desenvolvida pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) – e a E-Muove – parceria com a Investe SP e Muove Brasil. As plataformas têm
o objetivo de oferecer informações, indicadores, atendimentos e tecnologias voltadas ao
apoio, planejamento e gestão
de políticas públicas das cidades.
O vice-governador e secretário da SDECTI, Márcio França,
explica que as plataformas
serão aliadas no processo de
desenvolvimento socioeconômico dos municípios. “Administrar as cidades com recursos enxutos não é uma tarefa
simples. Nossa meta é oferecer ao gestor o suporte necessário para a tomada de decisões que contribuam com as
políticas públicas e, dessa forma, melhorar a qualidade de
vida da população. Vamos
oferecer a competência do IPT
para realizar convênios com as
prefeituras, que são os maiores clientes do nosso Estado”,
ressaltou.
A ferramenta permitirá a aproximação dos gestores, capacitar equipes e apoiar iniciativas
de planejamento, gestão e políticas públicas. Contratado
pela SDECTI, o IPT prestará serviços, por meio da plataforma,
a um grupo piloto de 100 prefeituras nesta primeira etapa,
incluindo Iperó.
De acordo com os responsáveis
pelas atividades da plataforma,
Tatiana Mestres e Luiz Carlos
Tanno, as cidades paulistas enfrentam algumas dificuldades
na solução de questões técnicas do dia-a-dia, como a carência de mão de obra especializa-

da em operações
como a elaboração
de editais de compras e licitações, ou
na resolução de imprevistos estruturais
e ambientais.
Entre os serviços
oferecidos está o
ícone ‘Consulte o
Especialista’, no
qual cada prefeitura poderá esclarecer dúvidas
técnicas e buscar orientações.
A plataforma oferece também
a opção ‘Cursos’, onde as prefeituras poderão usufruir de
aulas que serão oferecidas na
sede do IPT, em São Paulo.
Outra iniciativa da ferramenta
será a disponibilização de relatórios e publicações técnicas.
“Pesquisamos aspectos dos
municípios paulistas e identificamos algumas dificuldades
nas soluções de problemas técnicos. O lançamento da plataforma é resultado de uma mudança na visão de futuro do
trabalho do IPT com os municípios”, afirmou Fernando
Landgraf, diretor-presidente do
Instituto.
“É uma grande conquista para
Iperó integrar o grupo piloto de
municípios inseridos já na primeira etapa da plataforma Pró
Municípios. Essa ferramenta vai
auxiliar e dar mais segurança
aos administradores na solução
de questões que surgem diariamente. A E-Muove também
será uma importante aliada,
com foco no desenvolvimento
sustentável”, destacou o prefeito.
E-MUOVE - A InvesteSP e a
empresa Muove Brasil firmaram uma parceria com o intuito de aplicar a plataforma ‘EMuove’ nos 645 municípios
paulistas pelo período de um
ano. A ferramenta irá auxiliar
gestores públicos e técnicos na
promoção do desenvolvimento econômico sustentável dos
municípios. Com a junção entre o conhecimento de especialistas em administração pública e a alta tecnologia em análise de dados, a plataforma irá
ajudar na maximização de arrecadação, na otimização de
despesas e na qualificação da
implementação de políticas
públicas.

