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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 15h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
MATEMÁTICA –
Classificados do nº 01 ao 03.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 15h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –INGLÊS
- Classificados de nº 01 e 02.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 15h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
HISTÓRIA - Classificados do
nº 01 ao 03.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 13h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II–
EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA Classificados do nº 01 ao 05º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.

Iperó, 14 de Março de 2018.

Departamento de Recursos
Humanos

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.

Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 15h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II–
CIÊNCIAS - Classificados do
nº 01 ao 03.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 13h00min
PROFESSOR DE ENSINO
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FUNDAMENTAL II–
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHAREL - Classificados
do nº 01 ao 09.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 15h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II – ARTES
- Classificados de nº 01 e 02.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certi-
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ficado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 10h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I Classificados do nº 01 ao 14.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e

do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 08h00min
–
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - Classificados do
nº 01 ao 08.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Depar-

tamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 15.03.2018
HORÁRIO: 15h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
PORTUGUÊS –
Classificados do nº 01 ao 06.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão reti-

das;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL - CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CMDCA
A Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iperó – CMDCA - do Município
de Iperó, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e nos
termos
da
legislação municipal , vem
por meio deste edital,
CONVOCAR para reunião
ordinária
dos membros do
CMDCA - dia 16 de março de
2. 018 às 17h00min., na
sede da CASA DOS CONSELHOS - Praça Pedro Albieri, s/
n em frente ao Escadão.
Pauta de reunião
Estatística dos Atendimentos
do Ano 2017
Ofícios expedidos e
recebidos
Calendário das reuniões –
2018
Planejamento - Conferência
do CMDCA
Iperó, 12 de março de 2018.`
Luzia dos Santos Mafra
Presidente do CMDCA
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GCM, VIGIAS E AGENTES ESCOLARES

NOVA BACAETAVA

Casa modelo do residencial
segue em construção

COMEÇOU no último dia 26
a construção da casa modelo
do residencial Jardim Nova Bacaetava, ao lado do paço municipal, e as obras já estão
avançadas.
De acordo com a empresa
Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda, responsável pelo
novo residencial, o lançamento oficial da casa modelo está

previsto para ocorrer no próximo dia 24, desde que o tempo permaneça firme, o que favorece o andamento das
obras. O imóvel será utilizado
pela empresa para a assinatura dos contratos, atualização
dos cadastros e atendimentos
aos munícipes. Posteriormente,
será destinado a algum serviço
público pela Prefeitura.

O Jardim Nova Bacaetava
ficará numa área de 270,5
mil metros quadrados nas
proximidades do bairro Bacaetava. Conforme o projeto serão 600 residências
com dimensão de 44,04
metros quadrados e custo
de R$ 122 mil cada.
Além das residências, serão realizadas obras para
a abertura das vias, rede
de distribuição de água,
rede de coleta de esgoto,
rede de distribuição de
energia elétrica e iluminação pública, guias e sarjetas e condições de acesso
a pessoas com deficiência,
pavimentação asfáltica,
rede de coleta de águas
pluviais, arborização das
vias, sistemas de lazer e passeios públicos e sistema de sinalização de trânsito.
O empreendimento segue em
fase final de registro. A Caixa
Econômica Federal, que é a
responsável pelo financiamento dos imóveis, também já
emitiu a aprovação prévia, cujas obras serão executadas pela
Ecovita.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Prefeitura, Sindicato e Viva a Melhor
Idade homenageiam as mulheres

EM HOMENAGEM às mulheres, na última quinta (8) a
Prefeitura de Iperó, em parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais, distribuiu
cerca de 800 rosas às servidoras iperoenses, de todas as áreas da administração municipal.

O gesto foi promovido como
forma de valorizar as servidoras e enaltecer as lutas e as
conquistas das mulheres ao
longo da história. O Dia Internacional da Mulher – 8 de março –, de maneira especial, amplia essa reflexão em toda a

sociedade.
Já na sexta (9) foi a vez do Viva
a Melhor Idade, de George
Oetterer, promover homenagens. Pelo quarto ano, o grupo participou de um café da
manhã e as integrantes receberam rosas distribuídas pela
coordenadora Giane Marins
Arruda. “A ideia surgiu em
2015 e a alegria foi tão contagiante, que não paramos mais.
É uma data muito importante
e precisa ter esse destaque”,
explicou a coordenadora do
Viva a Melhor Idade.
“Homenageamos nossas servidoras no Dia Internacional da
Mulher, que é uma data especial para celebrar as conquistas das mulheres ao longo dos
anos e, ao mesmo tempo, enaltecer as lutas das mulheres por
respeito e direitos iguais, principalmente”, comentou o prefeito.

Prefeitura entrega
novos equipamentos

NA MANHÃ desta quarta
(14), a Prefeitura de Iperó entregou uma série de equipamentos à Guarda Civil Municipal (GCM), aos vigiais patrimoniais e aos agentes escolares de
Iperó. José Daniel Machado,
gestor de Segurança Pública e
Patrimonial de Iperó, Sidney
Jorge da Silva, comandante
operacional da GCM, e Alexandre Domingues, subinspetor da
GCM, realizaram as entregas.
Para a GCM de Iperó foram 15
armas modelo Taurus 38, adquiridas junto à GCM de Campinas, com intermediação de
Luiz Augusto Baggio (secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de
Campinas) e GCM Lavorato
(GCM Campinas). Também foram adquiridos oito coletes de
proteção balística. A GCM de
Iperó é formada por 34 integrantes atualmente e os equipamentos serão direcionados
ao uso diário da corporação.
Para os vigias patrimoniais, que
desenvolvem as atividades na

estação ferroviária no período
noturno, foram adquiridos uniformes (calça, bota, camisa,
blusa), cinturões e tonfas. Para
os agentes escolares, que desenvolvem as atividades na Escola Municipal “Prof. Henory
de Campos Góes” e no Complexo Esportivo da Escola Municipal “Dona Elisa Moreira dos
Santos”, também foram adquiridos uniformes (calça, bota,
camisa, blusa), cinturões e tonfas.
“Foi um esforço grande para
adquirir todo esse material e
serão de bastante utilidade no
dia-a-dia da GCM, dos vigias
patrimoniais e dos agentes escolares”, comentou o gestor
de Segurança Pública e Patrimonial.
“Temos trabalhado com bastante empenho na área da segurança pública do nosso município e todos esses equipamentos permitirão melhorar a
atuação dos servidores, em
benefício de toda a população”, destacou o prefeito.
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MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS

SOLIDARIEDADE

Alunos movimentam a população
durante a gincana do karatê

APÓS 40 dias de arrecadações e bastante trabalho voluntário, no último sábado (10) foi
realizado o encerramento da
gincana do projeto de karatê
“Criança que luta, vence”, que
é desenvolvido com o apoio da
Prefeitura de Iperó.
O evento final contou com palestras profissionais e diversas
brincadeiras. Estiveram presentes o prefeito, o vice-prefeito,
o presidente da Câmara, o diretor do Departamento de Esportes, alunos, familiares e a
comunidade.
Durante o período da gincana
os alunos reuniram 22 doadores de sangue e realizaram vá-

rias ações sociais, entre elas a
limpeza de escolas e do campo de George Oetterer, limpeza das praças da Marinha, Zaidir Soares e Argemiro Correa
e o plantio de árvores com a
supervisão da Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT).
Também arrecadaram 81 livros,
663 quilos de alimentos, 3.800
peças de roupas e 21 garrafas
de lacres, mobilizando toda a
população. Todas as arrecadações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade e à
Associação Cabana de Luz.
Atualmente, 180 alunos integram o projeto “Criança que

luta, vence”, com aulas no
Centro, em Bacaetava e em
George Oetterer. O objetivo da
gincana, de acordo com o sensei Alex Calixto, é mostrar para
as crianças a importância de
serem solidários. “Ajudar o
próximo, ser prestativo, manter limpa a cidade. Tudo isso é
aprendizado. Foi a nossa terceira gincana, que já virou uma
marca e faz parte do calendário. Amamos fazer a gincana,
mostrar o nosso projeto e as
nossas crianças. É o nosso futuro. Quanto mais eles estiverem preparados e educados,
melhor será a nossa vida lá na
frente”, explicou.
“Parabéns à equipe e aos alunos por todo o empenho e
dedicação no decorrer da gincana. Hoje o projeto do karatê
é um exemplo e serve de inspiração para a nossa cidade.
Contem com o nosso apoio
sempre”, frisou o prefeito.
Além da gincana, o projeto tem
diversas atividades previstas
para o decorrer deste ano,
como o passeio à Floresta Nacional de Ipanema, competições, cursos de Especialização
e Reciclagem Profissional, treinamentos e o Acampamento
de Verão.

FUTSAL

Utopia é campeão do
torneio dos 53 anos de Iperó

NO ÚLTIMO sábado (10)
quatro equipes se enfrentaram
no torneio de futsal feminino
livre em comemoração aos 53

anos de emancipação de Iperó. PM Iperó, Utopia (Iperó),
PM Boituva e A. A. Araras (Sorocaba) agitaram a tarde no

Complexo Esportivo “Dito Bom”.
Após três partidas bastante disputadas, o Utopia conquistou
o título ao vencer a equipe da
PM Iperó pelo placar de 3 a 1
na final.
E as atividades esportivas em
comemoração ao aniversário
do município prosseguem.
Confira:
24/03 – Torneio de voleibol feminino e masculino (Complexo Esportivo “Dito Bom”)
25/03 – Torneio de futebol
masculino “Quarentão” (Campo Praxedão)
14/04 – Torneio de futebol
masculino (Campo Praxedão)
15/04 – Torneio de futebol feminino (Campo Praxedão)
Mais informações: 3266-4892
(Departamento de Esportes)

Projeto educacional
é ampliado

NO FIM de fevereiro o projeto “Musicalização nas Escolas”
foi ampliado e agora também
é desenvolvido na Escola Municipal “Francisco Adolfo de
Varnhagen” (Visconde de Porto Seguro), em George Oetterer. O projeto é uma iniciativa
da Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, e é
coordenado por Wanderson
Mariano, o maestro Cafu, que
é o regente da Banda Marcial
de Iperó (BANMIP).
O objetivo é desenvolver habilidades e competências ligadas
à música e expressão corporal,
valorizando os interesses dos
estudantes e colaborando para
a formação integral de cada
um. Participam os alunos do
Ensino Fundamental I e II.
Também integram o projeto as
escolas municipais “Dona Elisa
Moreira dos Santos”, “Dra.
Neide Fogaça de Lima”, “Dona
Isaura Jamas Fogaça”, “Prof.
Henory de Campos Góes” e
“Prof. Pedrina de Campos Pedrozo Rosa”. Os ensaios acontecem após as aulas da tarde e
contam com a instrução de integrantes da BANMIP.

Além das fanfarras, o projeto
inclui os corpos coreográficos
coordenados pela professora
Juliana de Almeida Silva Mariano.
“A arte é muito importante e
auxilia nas relações entre as
pessoas. É por meio das manifestações artísticas que nos
comunicamos e nos expressamos. Outro aspecto relevante
é o desenvolvimento da criatividade. Tudo isso é trabalhado
neste projeto que desenvolvemos nas escolas”, explicou a
secretária de Educação, Cultura e Esportes.
“Musicalização nas escolas é
uma iniciativa que tem dado
bons frutos e a ampliação do
projeto é resultado da dedicação de toda a equipe envolvida e empenho dos alunos que
abraçaram a ideia nas escolas.
Contem sempre com o nosso
apoio”, enfatizou o prefeito.
As fanfarras e corpos coreográficos do projeto “Musicalização
nas Escolas” se apresentarão
durante o desfile cívico em comemoração aos 53 anos de
Iperó, no próximo sábado (17),
a partir das 16h, na avenida
Emílio Guazzelli.
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Milhares de pessoas prestigiam
a abertura da Iperó Fest 2018

CERCA DE quatro mil pessoas participaram da primeira
noite da Iperó Fest 2018, nesta quarta (14), no recinto em
frente ao Ginásio de Esportes,
na avenida Emílio Guazzelli.
Mesmo a chuva, que veio em
alguns momentos, não atrapalhou quem esteve no local para
prestigiar as atrações.
A abertura oficial das festividades em comemoração aos 53
anos de Iperó contou com a
entrada das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e
de Iperó, seguidas pelas bandeiras das comitivas locais. A
imagem de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil,
foi levada à arena pelo acólito
José Edinaldo. O padre Miguel
Angelo, da Paróquia São Jorge
(George Oetterer), conduziu a

parte religiosa.
Participaram da cerimônia o
prefeito, vice-prefeito, vereadores e demais autoridades,
juntamente com a rainha, Yara
Rodrigues, as princesas Francini Victória, Giovanna Penélope
e Patrícia Delgado, e os cowboys Lucas Camargo, Bruno
Gutierres e Uander Gabriel. As
montarias do rodeio começaram logo após a abertura oficial da Iperó Fest e seguem até
o próximo sábado (17).
A apresentação da dupla Rionegro e Solimões encerrou a
primeira noite da festa e agitou os iperoenses que curtiram
bastante na arena, arquibancadas e camarotes. A Iperó Fest
2018 prossegue nesta quinta
(18). Confira a programação:
15/03: Rodeio e show com Zé

Neto & Cristiano – entrada 1
kg de alimento não perecível
ou 1 litro de leite
16/03: Rodeio e show com
Gustavo Mioto – entrada gratuita
17/03: Final do rodeio e show
com Day & Lara – entrada 1 kg
de alimento não perecível ou
1 litro de leite
No recinto da festa o público
tem à disposição praça de alimentação e parque de diversões. Para as doações de alimentos nos dias 15 e 17, que
serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, a entidade pede que o público se atente ao prazo de validade dos
produtos e cuide para que não
haja violação das embalagens.
MAIS EVENTOS – Também
em comemoração aos 53 anos
de Iperó, a programação conta com o desfile cívico, o desfile de cavaleiros, a inauguração
da sede do SEBRAE AQUI e a
missa de aniversário.
17/03: Desfile cívico a partir das
16h na avenida Emílio Guazzelli
18/03: Desfile de cavaleiros a
partir das 10h com saída da
Praça Santa Rita e destino ao
recinto da Iperó Fest 2018
23/03: Inauguração da sede do
SEBRAE AQUI, às 10h, na rua
Rafaela Moreno nº 110
24/03: Missa de aniversário de
Iperó, às 19h, na igreja matriz
de Santo Antonio, com a participação do Coral Amadeus e a
Amadeus Orchestra, do Instituto Cultural Amadeus (Tatuí)

MERCADO DE TRABALHO

Empresa vai gerar
novos empregos em Iperó

REPRESENTANTES da
empresa Trimold Indústria e
Comércio de Moldes Ltda ME,
que fabrica embalagens de cosméticos, estiveram no paço

municipal na manhã desta segunda (12) para tratar dos últimos documentos e trâmites
necessários ao funcionamento
das suas atividades.
A empresa deve gerar cerca de
80 novos empregos entre diretos e indiretos, além de trazer benefícios ao município.
Houve atraso no início do funcionamento devido a uma
questão relacionada à energia
elétrica e a previsão é que até
o próximo dia 17 seja regularizada a situação.

“Estamos bastante otimistas
com as previsões para este ano
relacionadas ao mercado de
trabalho e a empresa Trimold
vem para contribuir com as
ações da nossa administração
visando a geração de emprego e renda no município”, comentou o prefeito.
Nas próximas semanas acontecerá uma reunião entre o prefeito e representantes de outra empresa de Iperó, que vai
anunciar a expansão das suas
atividades na cidade.

Exames começam a ser
realizados em Iperó

NA ÚLTIMA segunda (12),
no pronto atendimento de Iperó, começou a realização de
exames de Ecocardiograma
para o público adulto e infantil. Trata-se de um exame de
ultrassom que permite avaliar
todas as estruturas do coração
e o funcionamento do órgão.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, atualmente existem 518
pessoas aguardando na fila de
espera em Iperó.
A expectativa é que sejam
atendidas mensalmente cerca
de 30 pessoas no pronto atendimento. Também continuarão
sendo feitos os encaminhamentos para Ecocardiograma
por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de
Saúde (CROSS), onde os exames são realizados no Conjunto Hospitalar de Sorocaba
(CHS), no AME de Sorocaba e
no AME de Itu. São cerca de
30 exames realizados mensalmente por meio da CROSS.
Com o início da realização dos
exames no pronto atendimento, deverá diminuir consideravelmente a fila de espera nos
próximos meses.
Fabiana Gonçalves dos Santos

acompanha o filho que está em
tratamento médico e foi um
dos primeiros a passar pelo
Ecocardiograma em Iperó.
“Isso é maravilhoso. A possibilidade de realizar o exame aqui
na cidade facilita muito para
quem precisa e o atendimento
será mais rápido, com certeza”, comentou.
“Conseguimos zerar a fila para
Tomografias, que tinha 115
pessoas aguardando, e os novos casos estamos atendendo
em no máximo 30 dias. Recentemente também conseguimos
recursos que permitirão zerar
as filas de espera de Ultrassonografias e Mamografias. Agora, com a realização de Ecocardiogramas em Iperó, a população ganha novamente. Temos nos empenhado para
atender sempre da melhor forma os iperoenses que buscam
os serviços de Saúde no município”, ressaltou o prefeito.
A realização dos atendimentos
de Ecocardiograma será feita
sempre às segundas-feiras, a
cada duas semanas.
Mais informações: 3266-2228
(Secretaria de Saúde)

