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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.781,
DE 9 DE ABRIL DE 2018.
“Inclui no Calendário de
Eventos de Iperó-SP a
‘Cavalgada de Santo
Antonio’ e dá outras
providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO que no dia 13
de junho comemora-se o dia
de Santo Antonio, padroeiro
da cidade de Iperó-SP e que,
ao longo do mês, diversas atividades são realizadas em alusão ao padroeiro;
CONSIDERANDO o pedido formulado por Comitivas para realização de evento envolvendo
o padroeiro e a forte tradição
na realização de cavalgadas;
CONSIDERANDO, por fim, a
necessidade de promover
ações e eventos para resgate
da tradição e cultura da cidade
e de todo população;
DECRETA
Art. 1º. Fica incluído no Calendário de Eventos da Cidade a
CAVALGADA DE SANTO
ANTONIO em comemoração
ao dia do padroeiro de IperóSP a realizar-se, anualmente,
no segundo domingo de junho.
Art. 2°. O evento deverá ser
organizado pelas Comitivas de
Cavaleiros da cidade e contará
com apoio do Poder Executivo, de entidades do terceiro
setor e de parceiros da cidade.
Art. 3º. Este Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
9 DE ABRIL DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 9 de abril de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

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: 11.04.2018
HORÁRIO: 14h00min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I –
Classificados do nº 32 ao 35º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II–
GEOGRAFIA – Classificados
do nº 07 ao 09º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL IIEDUCAÇÃO FÍSICA –
BACHAREL -Classificado de
nº 09º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
CIÊNCIAS – Classificados do
nº 10 ao 12º
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II – INGLÊS
– Classificado de nº 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 Departamento de Recursos Humanos.

Iperó, 16 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
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 efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 18.04.2018
HORÁRIO: 14h00min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II ARTES - Classificados do nº
03º ao 05º
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II –
PORTUGUÊS – Classificados
do nº 05 ao 07º
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.

Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Saúde, comunica a convocação
para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 18.04.2018
HORÁRIO: 10h00min
ENFERMEIRO – Classificados
do nº 01 ao 03º
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, 16 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
LEI COMPLEMENTAR Nº
149, DE 18 DE ABRIL
DE 2018.

Iperó, 16 de Abril de 2018.
“Dispõe sobre a concessão

da revisão geral anual aos
vencimentos dos
servidores públicos da
Câmara Municipal de Iperó
e dá outras providências.”
(Autoria: Mesa Diretora
da Câmara Municipal
de Iperó)
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica concedido reajuste geral de vencimentos aos
servidores públicos da Câmara
Municipal de Iperó, na forma
desta Lei Complementar, a incidir da seguinte forma:
I - Reajuste de 1,80% (um inteiro e oitenta décimos) de reposição de perdas inflacionárias ocorridas entre os meses de
março de 2017 a fevereiro de
2018, sendo aplicável a partir
do mês de março de 2018;
II - Reajuste de 3,20 (três inteiros e dois décimos) de aumento salarial e recomposição dos
valores dos vencimentos para
manutenção dos valores de
aquisição e comparação com
os valores praticados nos demais órgãos públicos, sendo
aplicável a partir do mês de
março de 2018.
Art. 2º. Em virtude do disposto no artigo anterior fica alterada a tabela constante do
Anexo IV da Lei Complementar n.º 078, de 22 de fevereiro
de 2.013, cuja última alteração
ocorreu através da Lei Complementar n.º 133, de 20 de abril
de 2.017, e alterações posteriores, para fins de incorporação
do índice de reajuste nos vencimentos dos servidores do
Poder Legislativo Municipal, de
acordo com a tabela anexa.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei
Complementar correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1.º de março de
2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 18 DE ABRIL DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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Publicada nesta Secretaria, em 18 de abril de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
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JOGOS DA JUVENTUDE

CÂMARA MIRIM

Participação de alunos iperoenses na Vôlei feminino de Iperó
Câmara Federal é contada em livro
segue na competição

“EDUCAÇÃO para a Democracia: projetos inspiradores
das professoras e professores
do Brasil” é o livro lançado no
fim de março por um grupo de
professores que participaram
da “Missão Pedagógica no Parlamento”, em 2017, entre os
quais está a professora Yolanda Bezerra de Andrade, da Escola Municipal “Prof. Zilma
Thibes Mello”, de Iperó.
O livro traz detalhes sobre a atuação dos alunos iperoenses no
projeto “Câmara Mirim”, que
culminou com a ida de 20 estudantes a Brasília em outubro do
ano passado, com o apoio da
Prefeitura de Iperó, por meio da
Secretaria de Educação, Cultu-

ra e Esportes, que custeou as
passagens aéreas, hospedagens
e café da manhã. A escola “Zilma” foi a única do Estado de
São Paulo a chegar à fase final
do “Câmara Mirim”.
Ao todo, o livro traz 26 experiências desenvolvidas em várias
localidades brasileiras. E é no
capítulo “Educação cidadã: do
local para o global” que a professora Yolanda conta sobre as
atividades realizadas na escola
“Zilma” ao longo de 2017.
“Buscamos destacar o protagonismo juvenil, abordar o papel do cidadão, mostrar como
funciona a democracia e a importância do voto. Fiquei muito feliz pela publicação, pois foi
um aprendizado grande e, ao
mesmo tempo, é uma enorme
responsabilidade compartilhar
essa experiência no livro, que
é o guardião da memória. Espero que ultrapasse as fronteiras da nossa escola e inspire
iniciativas em outras unidades
também”, disse a professora.
O livro aborda ainda o entusiasmo dos estudantes que participaram ativamente das
ações, com destaque para os
depoimentos das alunas Karine Trindade Gimenes e Bárbara Teixeira Araújo Santos.
“Eu aprendi muita coisa, aprendi como votar. Também aprendi como valorizar as pessoas.

Conhecemos a Câmara dos
Deputados e vários projetos de
lei das áreas da Saúde e da
Educação. E somente seis escolas do Brasil foram escolhidas para se apresentar em Brasília”, escreveu Karine.
“O que dizer? Vinte alunos de
uma escola pública de um bairro de população carente, através de um grande esforço da
nossa professora Yolanda, tivemos a oportunidade de ir até
Brasília e mostrar que, mesmo
vindo de classe baixa, humilde,
temos o nosso valor, temos os
nossos objetivos e nossas opiniões”, escreveu Bárbara.
“Acompanhamos todo esse
trabalho desenvolvido na escola ‘Zilma’ no ano passado e,
junto com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, nos
empenhamos e apoiamos a ida
dos alunos a Brasília, onde participaram das atividades na
Câmara Federal e trouxeram
muito orgulho a nós iperoenses. Parabéns à escola, à professora e aos alunos por esses
resultados alcançados. E o registro dessa história no livro
mostra que é possível transformar sonhos em realidade quando há perseverança e dedicação”, comentou o prefeito.
O livro em formato digital está
disponível em https://goo.gl/
26B2Ms

CULTURA

APÓS vencer a equipe de
Boituva na última quarta (11),
em Boituva, encerrando a etapa Sub-regional dos Jogos
Abertos da Juventude (JAJ),
agora a equipe feminina do
voleibol de Iperó aguarda a divulgação do calendário das
partidas da fase Regional.
As iperoenses venceram por 2
a 0, com placares de 25 a 14 e
25 a 10. O destaque do jogo
foi a ponteira Ingrid Sobral com
12 pontos marcados. “Ela iniciou no projeto de voleibol de
Iperó aos 10 anos e, atualmente com 15 anos, jogando numa
categoria acima, se destacou

pela consistência de passe,
bons saques e excelente virada de bola. Nossa equipe é formada por atletas muito talentosas e todas têm se empenhado bastante”, comentou a professora Elaine Bueno dos Santos.
Representando Iperó, além da
equipe feminina do voleibol,
estão classificadas para a fase
Regional dos Jogos Abertos da
Juventude (JAJ) a equipe masculina do voleibol e as equipes
feminina e masculina do vôlei
de praia. As disputas da fase
Regional começam no próximo
dia 29.

IPERÓ - 53 ANOS

Atlético e Portofelicense
vencem torneios

Praça Padre Calixto recebe
apresentação teatral

QUEM PASSOU pela Praça
“Padre Calixto” na última quinta (12), se deparou com toda a
estrutura do projeto “Caminhão
Palco - Cultura Livre”, da Secretaria Estadual de Cultura, que é
desenvolvido pela Associação

Paulista Amigos Arte
(APAA). A iniciativa de
trazer o projeto para Iperó foi realizada numa
parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município, por meio do Departamento de Cultura.
Pela manhã e à tarde foi
encenada a peça “Os três
porquinhos e o lobo”,
proporcionando entretenimento para o público formado
por alunos da rede municipal e a
comunidade iperoense. Adaptado pela Companhia dos Reis,
num cenário em tamanho diferenciado e moderno, ‘’Os três
porquinhos e o lobo’’ ganhou

uma versão repaginada, contemporânea, com música e sapateado, sem perder a essência do clássico de Joseph Jacobs.
O objetivo do projeto “Caminhão Palco - Cultura Livre” é oferecer espetáculos teatrais gratuitos, em dias comuns, proporcionando uma quebra na rotina das
pessoas. Durante as duas apresentações em Iperó, a plateia se
encantou com a jornada dos
porquinhos. “Foi muito positiva
a presença do projeto no município, trazendo diversão e entretenimento à nossa comunidade,
além de apresentar esse clássico
da literatura infantil”, comentou
a secretária de Educação, Cultura e Esportes.

O ÚLTIMO fim de semana foi
bastante movimentado no campo “Praxedão”, que sediou os
torneios de futebol masculino e
feminino em comemoração aos
53 anos de Iperó. Centenas de
pessoas passaram pelo local e
torceram pelos seus times.
O torneio masculino aconteceu
no sábado (14) e reuniu oito
equipes. Mil Graus, Guarapiranga, Saci, Da Ponte pra Cá, Projeto Educacional de Futebol - George Oetterer, Santa Rita, Canabrava e Atlético Iperoense dispu-

taram sete jogos. O Atlético Iperoense conquistou o torneio ao
vencer o Guarapiranga pelo placar de 2 a 0 na final.
Já o torneio feminino aconteceu no domingo (15) e reuniu
quatro equipes. Utopia Principal, Utopia Sub-18, Associação
Atlética Portofelicense e Prefeitura de Votorantim disputaram
três partidas. A Associação
Atlética Portofelicense conquistou o torneio ao vencer o Uto-

pia Principal pelo placar de 1
a 0 na final.
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NOVA BACAETAVA

INFLUENZA

Registro do loteamento,
com 600 casas, é finalizado

FOI FINALIZADO na última semana o registro do loteamento residencial Jardim
Nova Bacaetava, que será construído numa área de 270,5 mil
metros quadrados nas proximidades do bairro Bacaetava. A
Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento
dos imóveis, também já emitiu
a aprovação prévia, cujas obras
serão executadas pela Ecovita.
De acordo com o projeto serão 600 residências com 50
metros quadrados e custo de
R$ 122 mil cada. As casas terão dois quartos, banheiro,
sala, cozinha e área de serviço, em terrenos de 160 metros
quadrados, mesmo padrão da
“casa modelo” que foi construída ao lado do paço municipal e estará disponível para visitação a partir desta quinta

(19).
A aquisição das casas contará
com as facilidades do “Minha
Casa Minha Vida”, com subsídio que poderá chegar a R$
31,6 mil de acordo com a renda e composição familiar. Os
cerca de 1700 munícipes que
fizeram o cadastro no segundo semestre do ano passado
serão contatados pela Ecovita
de forma gradativa para a apresentação de documentos e
confirmação da aptidão ao financiamento.
Após a inauguração oficial da
“casa modelo” nesta quinta
(19), o imóvel será utilizado
pela empresa para a assinatura dos contratos, atualização
dos cadastros e atendimentos
aos interessados. Posteriormente, a casa será destinada a
algum serviço público ofereci-

do pela Prefeitura. O atendimento aos munícipes já cadastrados e para as novas inscrições será feito de segunda a
sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h. Também
haverá atendimento na subprefeitura de George Oetterer, de
segunda a sexta, das 8h às 17h.
Além do atendimento presencial, novas inscrições podem ser
feitas pelo site: http://
totemconsultoria.com.br/lancamentos/nova-bacaetava
“É o maior projeto habitacional da história de Iperó, no qual
estamos trabalhando desde
2014. O registro do loteamento é mais um passo importantíssimo e nossa expectativa é
que as obras no loteamento
sejam iniciadas em breve. É
uma grande conquista para o
nosso município”, enfatizou o
prefeito.
Entre os diferenciais das residências do Jardim Nova Bacaetava estão as características do
acabamento, que incluem soleiras em granito nas áreas
molhadas, esquadrias em alumínio, pingadeiras em ardósia
em todas as janelas, pia da cozinha em granito com cuba de
aço inox, estrutura do telhado
metálica e galvanizada, telhas
de cimento e laje, acabamento interno em gesso e pintura
látex, pintura externa com textura e tintas acrílicas.
Mais informações: (15) 981280031 e 99751-7788.

OPORTUNIDADE

“Time do Emprego” abre
inscrições para duas turmas

NA PRÓXIMA semana, entre
os dias 23 e 27, estarão abertas
as inscrições para duas novas turmas do “Time do Emprego”, com
25 vagas para o período da manhã e 25 para a tarde. As inscrições serão realizadas no Posto de
Atendimento ao Trabalhador

(PAT), das 9h às 16h. Os interessados deverão apresentar documentos pessoais (CPF e RG ou
CNH), carteira de trabalho, comprovante de residência, título de
eleitor (se tiver) e certificado de
reservista (se tiver).
As aulas começarão no dia 7 de
maio e serão ministradas na Fundação Pátria. Criado pela Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT), em Iperó o
“Time do Emprego” tem a parceria da Prefeitura e orienta os
cidadãos com idade a partir de
16 anos na busca pelo primeiro

emprego ou a reinserção no
mercado de trabalho.
O treinamento inclui material
didático oferecido pela SERT
para o desenvolvimento das atividades. Durante os encontros,
os participantes aprendem sobre
o mercado de trabalho, a descoberta de habilidades e competências, preparação para entrevistas, processos seletivos e orientações para o trabalho autônomo.
O PAT fica na rua Costa e Silva,
195 (Vila Esmeralda). Mais informações: 3266-3953

Vacinação começa na
próxima segunda

A PREFEITURA de Iperó,
por meio da Secretaria de Saúde, iniciará a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) na próxima segunda (23).
A mobilização acontecerá até
1 de junho, sendo que haverá
o “DIA D” em 12 de maio. De
acordo com o Ministério da
Saúde, essa época do ano é o
período considerado ideal para
a vacinação, por ser anterior ao
pico de transmissão do vírus da
doença no Brasil, que ocorre
normalmente em julho.
O vírus da Influenza é de circulação sazonal e a vacina disponibilizada para a campanha de
2018 será trivalente, protegendo contra o H3N2, o H1N1 e o
B. A vacinação terá como público-alvo as pessoas com 60
anos ou mais; crianças a partir
de seis meses e até menores de
cinco anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto);
trabalhadores da área da Saúde; professores das escolas públicas e privadas; povos indígenas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras

condições clínicas especiais; população carcerária e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21
anos que estejam cumprindo
medidas socioeducativas.
Em Iperó, a meta da Secretaria
de Saúde é vacinar 90% desses grupos prioritários. Todas
as unidades de Saúde do município participarão da mobilização entre 23 de abril e 1 de
junho. Já no “DIA D”, em 12
de maio, além das unidades de
Saúde, serão montados quatro
postos volantes para a vacinação, em locais a serem divulgados.
Avaliação Bucal – Ainda no
dia 12 de maio, aproveitando
o “DIA D”, a Secretaria de Saúde disponibilizará atendimentos de avaliação bucal que serão realizados pelos dentistas
da rede municipal. Essa avaliação já é realizada rotineiramente nas unidades de Saúde e tem
como finalidade detectar precocemente o câncer bucal, que
é mais comum nas pessoas acima de 60 anos.

