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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: 23.03.2018
HORÁRIO: 08h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
MATEMÁTICA –
Classificados do nº 02 ao 04º
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, 22 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos

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: 23.03.2018
HORÁRIO: 08h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –INGLÊS
- Classificados do nº 02 ao
04º.
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.

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: 23.03.2018
HORÁRIO: 08h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I Classificados do nº 15º ao
22º.
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, 22 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos

Iperó, 22 de Março de 2018.
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

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,

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: 23.03.2018
HORÁRIO: 08h00min
–
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - Classificados do
nº 08 ao 12º.
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, 22 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: 23.03.2018
HORÁRIO: 08h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
PORTUGUÊS –
Classificados do nº 06 ao 08º.
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, 22 de Março de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA

HOMENAGENS

Solenidade na Câmara entrega
os títulos de “Cidadão Iperoense”

O PLENÁRIO da Câmara
Municipal ficou lotado na última terça (20) durante a sessão
solene para a entrega dos títulos de “Cidadão Iperoense”.
Foram doze homenageados
pelos trabalhos relevantes realizados em Iperó. A cerimônia
foi presidida pelo presidente da
Câmara e contou com presença do prefeito, vice-prefeito,
vereadores, secretários municipais, do gestor de Segurança
Pública e Patrimonial de Iperó,
José Daniel Machado, do comandante operacional da
Guarda Civil Municipal de Iperó, Sidney Jorge da Silva, do representante do CTMSP/Aramar, Paulo Rocha, do chefe da
Floresta Nacional de Ipanema,
Rafael Ferreira Costa, além da

comunidade iperoense e familiares dos homenageados.
Foram concedidos títulos de
“Cidadão Iperoense” a Adeilton Alves de Góes, Antonio Gamero, Carlos Rodrigues de
Campos Filho (Carlinhos da
Vila), Isac Isaías Valle (Padre
Isac), José Maria Ferreira (Zé
Maria da Bela Vista), Luís Rodrigues Moreira (Nino Dan),
Reginaldo Custódio de Camargo, Rodrigo Cesar de Oliveira
Sodré, Ronaldo Aparecido Biller, Samuel Moreira da Silva
Júnior, Sandro Antonio Canatelli e Solano de Camargo. A
cantora iperoense Damaris Alexandre e o músico Luciano Alexandre, se apresentaram durante a solenidade.
Um dos homenageados da

noite, o padre Isac Isaías Valle
agradeceu à Câmara Municipal. “O fato de ter recebido o
título é uma honra e esse reconhecimento nos traz a responsabilidade de fazer ainda
mais pelo município, tanto na
vida religiosa, quanto na vida
pública. E se dedicar bastante
pelo bem comum, pela paz e
prosperidade dos iperoenses,
além do comprometimento
com o município onde vivemos
e desempenhamos nosso papel
como cidadãos”, disse.
O presidente da Câmara falou
sobre os homenageados e destacou que são pessoas engajadas em prol do município. “Parabenizo a todos, pois são cidadãos que se dedicaram e ainda se dedicam pelo bem de
todos os iperoenses”, comentou.
“É gratificante participar dessa
solenidade e ver a emoção no
rosto dos homenageados. São
cidadãos que se destacam em
suas áreas de atuação e por
isso recebem esse merecido título. Parabéns a todos”, ressaltou o prefeito.
A solenidade fez parte das comemorações dos 53 anos de
emancipação político-administrativa de Iperó.

SERAT percorre trecho
do rio Sarapuí

NESTA Q UIN TA (22),
quando é comemorado o Dia
Mundial da Água, funcionários da Secretaria do Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT) foram até o rio Sarapuí e
percorreram o trecho próximo
ao ponto onde é feita a captação da água utilizada no abastecimento de Iperó e Boituva.
A visita teve o objetivo de verificar as condições do local.
“A água é um bem essencial
para a nossa sobrevivência.
Hoje fomos ao rio Sarapuí, que
além do abastecimento do nosso município, também é utilizado por muitos munícipes
com a finalidade de lazer. En-

contramos alguns pescadores
e pudemos conscientizá-los
sobre a importância de cuidar
do rio e mantê-lo sempre saudável e limpo”, comentou o
secretário do Meio Rural, Ambiente e Turismo.
DIA MUNDIAL DA ÁGUA – A
data surgiu em 1992, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), para conscientizar sobre a importância
da água para a nossa sobrevivência e da necessidade de se
manter esse recurso sempre
disponível. O Dia Mundial da
Água visa ampliar os debates
sobre esse tema que é tão importante.
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TRADIÇÕES

Iperó Fest 2018 celebra aniversário
do município com grande público

DURANTE os quatro dias da
Iperó Fest 2018, cerca de 27 mil
pessoas passaram pelo recinto
da festa, instalado em frente ao
Ginásio de Esportes, na avenida Emílio Guazzelli. As festividades em comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa de Iperó foram um sucesso novamente.
A abertura oficial da festa e do
rodeio, no último dia 14, contou com a apresentação da
dupla Rionegro e Solimões. Já
no dia 15, quem fez o show
foi a dupla Zé Neto e Cristiano. Na sexta (16) foi a vez do
cantor Gustavo Mioto. E no
sábado (17), após o encerramento do rodeio, quem encerrou as atrações da Iperó Fest
2018 e animou o público foi a
dupla Day e Lara.
A Iperó Fest 2018 trouxe ainda
a iniciativa da solidariedade.
Nos dias 14 e 16 a entrada foi
gratuita. Nos dias 15 e 17 a
entrada foi mediante a doação
de um quilo de alimento não
perecível ou um litro de leite.
A arrecadação nesses dias totalizou cerca de 10 toneladas
de alimentos e oito mil litros de
leite, que foram destinados a
entidades sociais de Iperó por
meio do Fundo Social de Solidariedade.
A “Associação Cabana de Luz”
e os projetos “Criança que luta,
vence”, “Jovens de Honra” e
“Viva a Melhor Idade” também
participaram das ações de soli-

dariedade. Numa tenda montada na entrada da festa eles
colocaram leite à venda, para
que as pessoas pudessem comprar e fazer a doação ao Fundo Social logo em seguida. “É
uma satisfação imensa ver o
esforço de cada criança em ajudar e se interessar pelo bem
estar do próximo. Sou mãe,
quero ver meus filhos no caminho do bem e esse sentimento se estende aos alunos
também. Queremos formar
exército do bem, com conquistas coletivas. Nossa participação na Iperó Fest foi mais uma
ação concreta de cidadania”,
comentou a sensei Ivânia Calixto, do projeto “Criança que
luta, vence”.
“A Iperó Fest é o ponto alto
das comemorações do aniversário da cidade e pelo segundo ano consecutivo planejamos
as festividades com entrada

franca, para permitir que toda
a população pudesse participar. O diferencial deste ano foi
a Iperó Fest Solidária. Tivemos
grande participação em todas
as noites e o público demonstrou muita solidariedade durante a arrecadação de alimentos.
Dessa forma conseguimos ajudar diversas entidades do nosso município”, enfatizou o prefeito.
MAIS COMEMORAÇÕES Prosseguindo com as comemorações aos 53 anos de Iperó,
nesta sexta (23) será inaugurada a sede do SEBRAE AQUI às
10h, na rua Rafaela Moreno,
110. Já no sábado (24), acontecerá a missa de aniversário do
município, às 19h, na igreja
matriz de Santo Antonio, com
as apresentações do Coral
Amadeus e da Amadeus Orchestra.

Desfiles homenageiam
Iperó pelos seus 53 anos

DESFILE CÍVICO – Na tarde do último sábado (17), ao
menos duas mil pessoas prestigiaram o desfile cívico em
homenagem aos 53 anos de
emancipação político-administrativa de Iperó. Além do prefeito, vice-prefeito, secretários
e vereadores, estiveram presentes diversas autoridades da
região. O Regimento Deodoro
(Exército) abriu o desfile na avenida Emílio Guazzelli, seguido
pelos Fuzileiros Navais de Aramar, Policia Militar Rodoviária,
Bombeiros, Guarda Civil Municipal de Iperó e a frota da Prefeitura de Iperó.
As escolas, CEIs, CAEE, EMAE,
projetos, departamentos e entidades do município se apresentaram com faixas e frases
com o tema “O que desejamos
para Iperó”. Ainda durante o
desfile houve a assinatura do
convênio para o Programa
Atleta do Futuro, que é uma
parceria entre o SESI/SP, a Prefeitura de Iperó e a empresa

Forusi para o desenvolvimento
de atividades esportivas pelos
alunos da rede municipal.
O encerramento do desfile cívico ficou sob a responsabilidade da BANMIP (Banda Marcial de Iperó). Momento sempre muito esperado, mais uma
vez a BANMIP trouxe para a
avenida uma apresentação irreverente e muito animada,
com diversas músicas da atualidade e personagens do cinema. O público vibrou e aplaudiu bastante.
DESFILE DE CAVALEIROS – Já
na manhã do domingo (18), os
iperoenses acompanharam o
tradicional desfile de cavaleiros,
com percurso que iniciou na
Praça Santa Rita e foi até o recinto da Iperó Fest 2018. Relembrando as tradições tropeiras do município, neste ano o
desfile reuniu cerca de 280 cavaleiros, boiadeiros e charreteiros que homenagearam os 53
anos de Iperó.
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RECREIO DIRIGIDO

ATLETA DO FUTURO

Prefeito assina convênio
com o SESI para o programa

NO ÚLTIMO sábado (17),
durante o desfile cívico em
homenagem aos 53 anos de
emancipação político-administrativa de Iperó, o prefeito de
Iperó assinou o convênio para
a realização das atividades do
Programa Atleta do Futuro
(PAF) em Iperó. Além do prefeito, assinaram o termo a secretária de Educação, Cultura
e Esportes, o representante do
SESI/SI, Júlio César de Souza
Martins, e o representante da
empresa Forusi, Roberto Yamada. A empresa será parceira do
PAF em Iperó.
O Programa Atleta do Futuro
conta com metodologia própria do SESI/SP na área da formação esportiva, é gratuito e

direcionado a crianças e jovens
de 6 a 17 anos. Em Iperó serão
atendidos cerca de 500 alunos
da rede municipal neste ano,
entre 6 e 14 anos, nas modalidades de Atletismo, Voleibol e
Futsal. As atividades serão desenvolvidas na região central
(Complexos Esportivos – Escola Elisa e Dito Bom) e em George Oetterer (campo de futebol e quadra da Escola Cecy).
O PAF é oferecido de forma
permanente, promove o incentivo à prática esportiva e a disseminação dos valores do esporte para as crianças e jovens,
contribuindo para o desenvolvimento dos cidadãos. Está alicerçado em três ações que se
complementam: aulas perma-

nentes, fases de desenvolvimento e participação plena da
família. Entre as fases de desenvolvimento, de acordo com
a faixa etária, estão a Multiesportiva (6 a 8 anos), a Iniciação Pré-Desportiva (9 e 10
anos), Esporte 1 (11 e 12 anos),
Esporte 2 (13 e 14 anos) e Esporte 3 (15 a 17 anos).
“Com a assinatura do convênio vamos iniciar ainda neste
mês as atividades do Programa
Atleta do Futuro em Iperó, o
que permitirá ampliar as nossas ações na área esportiva.
Agradecemos ao SESI/SP e à
empresa Forusi pela parceria.
Certamente teremos muitos
resultados positivos ainda neste ano”, comentou o prefeito.

CONHECIMENTO

ETEC promove palestras
na escola Henory
ATENDENDO a um convite
da Escola Municipal “Prof. Henory de Campos Góes”, no último dia 16 os professores Marcelo Pessoa e Marcos Rosa, ambos da ETEC “Salles Gomes”, de
Tatuí, ministraram palestras com
o tema “O Segredo do Sucesso”.
Além dos alunos, professores e
equipe gestora da escola Henory, esteve presente o professor Juraci Oscar Júnior, coordenador da ETEC “Salles Gomes”.
As palestras aconteceram nos

períodos da manhã e tarde. O
objetivo foi despertar nos estudantes a importância de investirem de forma permanente em
seus conhecimentos. “Com isso,
construirão uma vida estudantil
consistente para o mundo globalizado, que pede pessoas capacitadas e corajosas para o mercado de trabalho competitivo”,
explicaram os palestrantes.
Os professores também falaram
sobre os cursos oferecidos nas
ETECs, destacando que todos

têm a possibilidade se preparar
para os vestibulinhos, além de
incentivar os alunos a um melhor aproveitamento dos estudos.
“Foi uma experiência bastante
positiva e agradecemos a ETEC
‘Salles Gomes’, por meio da diretora Beatriz Soares Amaro, que
proporcionou momentos de
grande aprendizado para os nossos alunos”, comentou o diretor
da escola Henory, Alexandre Lisboa Antunes de Oliveira.

Iniciativa é adotada
pela escola Visconde

UMA INICIATIVA pioneira
está em prática desde fevereiro na Escola Municipal “Francisco Adolfo de Varnhagen”
(Visconde de Porto Seguro) e
conquistou os alunos: é o recreio dirigido. A ação foi implantada pela equipe gestora,
ao identificar que nos intervalos os alunos realizavam brincadeiras que não traziam experiências positivas.
Após uma reunião sobre o Plano de Gestão, em meados de
fevereiro, foi elaborado o planejamento para as atividades
dirigidas, que também contou
com a participação das auxiliares de educação escolar, agentes escolares e estagiárias.
“Notamos que precisaria ser
algo imediato e desenvolvemos
o plano de ação que consiste

em realizar atividades dirigidas
e agregar possibilidades de
aprendizado também no recreio. Os alunos leem, brincam
e participam de atividades que
oferecem boas experiências”,
explicou a assistente de direção
da escola Visconde, Renata
Rodrigues Ramos.
“Foi muito positiva a decisão
da escola em elaborar um plano de ação para atender as necessidades de organizar o tempo do recreio dos alunos, incentivando brincadeiras e atividades que privilegiem a autonomia nas escolhas, a cooperação e a integração entre
os alunos, além de enriquecer
as relações e a comunicação
entre eles”, ressaltou a secretária de Educação, Cultura e
Esportes.
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VILETA

RECAPEAMENTOS

Prefeitura retoma
as obras no bairro

APÓS HOMOLOGAR uma
licitação de R$ 1,45 milhão, a
Prefeitura de Iperó retomou as
obras no bairro Vileta, para
pavimentar as ruas Hélio Martins, José Xavier da Silva, José
Coelho Maia e a avenida Paulo Bourrol. A vencedora do processo licitatório foi a empresa
Céu Azul e os trabalhos no local foram iniciados na última
terça (20).
As obras nessas vias fazem par-

te do processo de reurbanização do bairro Vileta e integram
o convênio firmado pela Prefeitura com o Governo do Estado, via Casa Paulista, com o
investimento total de cerca de
R$ 10 milhões. A previsão de
conclusão dessas benfeitorias
nas vias é de até seis meses.
“A retomada das obras no Vileta é mais uma conquista importante para o bairro e uma
vitória dos moradores. Foram

Prefeitura homologa
R$ 493,5 mil para obras

dois anos de tratativas entre a
Prefeitura e o Governo do Estado para retomar o convênio
e foi um processo difícil, mas
conseguimos e daremos andamento às obras. Agradecemos
a compreensão da população
que acreditou em nós, bem
como a toda a Câmara Municipal que sempre nos apoiou.
É um compromisso que assumimos com os moradores”,
comentou o prefeito.

BELA VISTA

Prefeitura finaliza obras
na rua Luiz da Silva Modesto

A PREFEITURA de Iperó finalizou no último dia 15 as
obras de pavimentação na rua
Luiz da Silva Modesto, no bairro Bela Vista. Recentemente já
havia sido pavimentado o aces-

so ao bairro. As duas benfeitorias eram um pedido antigo dos
moradores. Com o término das
obras na Bela Vista, a Prefeitura iniciou na última sexta (16)
os serviços para a pavimenta-

ção do estacionamento do Velório Municipal, cujas obras devem ser finalizadas nesta sexta
(23). O valor total investido nessas melhorias é de R$ 223,1 mil,
com recursos obtidos em emendas do deputado federal Samuel
Moreira (atual secretário Chefe
da Casa Civil do Estado de São
Paulo) e do deputado estadual
Ricardo Madalena.
“Temos trabalhado bastante
focando todo o município e
são mais duas realizações importantes que estamos entregando para a população. Agradeço aos deputados que têm
ajudado o nosso município
com a destinação de emendas,
e de forma especial ao amigo
Samuel Moreira”, comentou o
prefeito.

NA MANHÃ da última terça (20) a Prefeitura de Iperó homologou uma licitação de R$
493,5 mil que será destinada
ao recapeamento de 13 ruas
dos bairros Jardim Joseli, Jardim Irene e Jardim Santa Cruz.
O valor foi originado em emenda do deputado federal Samuel
Moreira, atual secretário Chefe da Casa Civil do Estado de
São Paulo.
A empresa vencedora deve iniciar os serviços dentro dos próximos 30 dias. “Essa é uma re-

gião importante da cidade que
não recebeu melhorias nos últimos anos. Já realizamos benfeitorias na área central, Vila
Augusta, Vila Marques, Novo
Horizonte, Narita Park, Bela
Vista, George Oetterer e acesso ao bairro Bacaetava. Agora
estamos caminhando para esses bairros onde reside uma
grande parcela da nossa população. E mais uma vez agradecemos ao apoio do amigo Samuel Moreira”, comentou o
prefeito.

ULTRASSONOGRAFIA

Prefeito assina convênio
para adquirir aparelho

O PREFEITO de Iperó esteve no Palácio de Bandeirantes,
em São Paulo, na manhã da
última segunda (19), onde participou de uma cerimônia para
a assinatura de convênios. Para
o município foi destinada uma
emenda de R$ 200 mil, de autoria do deputado estadual Ricardo Madalena, que será destinada à aquisição de um aparelho de Ultrassonografia para
o pronto atendimento.
“Com esses recursos teremos

condições de comprar um aparelho moderno 3D, que custa
em torno de R$ 165 mil, e o
saldo restante será destinado à
aquisição de outros equipamentos também para utilização em nosso pronto atendimento. Na semana do aniversário de Iperó, este é mais um
presente para a nossa população. Continuaremos trabalhando firmes em benefício de todos os iperoenses”, declarou o
prefeito.

