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ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 142,
DE 06 DE ABRIL DE 2015.

rão voltadas para esse evento;
e

“NOMEAÇÃO DE CARGO
EM COMISSÃO”

CONSIDERANDO, contudo,
que o fechamento das repartições públicas municipais nos
dias de jogos deve ser realizado sem redução das horas de
trabalho semanal a que os servidores públicos municipais estão sujeitos nos termos da legislação própria a fim de evitar
prejuízos aos munícipes;

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica nomeada, a Sra.
ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO, PIS nº
18011491119, para o cargo
em comissão de SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, em conformidade
com o disposto na Lei Complementar nº 011, de 27 de dezembro de 2005 e suas alterações.
Art. 2º. Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à data de 1° de abril 2015, revogando as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
06 DE ABRIL DE 2015.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 06 de abril de 2015.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.788,
DE 9 DE MAIO DE 2.018.
“Fixa expediente
diferenciado nos dias de
jogos da Seleção Brasileira
na Copa do Mundo de
Futebol e dá outras
providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA
Art. 1º. Nos dias dos jogos da
Seleção Brasileira, na 1ª Fase da
Copa do Mundo de Futebol de
2018 que ocorrerão em dias
úteis, o expediente das repartições públicas municipais se
realizará da seguinte forma:
I - Dia 22 de junho, sextafeira, às 9 horas - Expediente
iniciará às 12 horas; e
II - Dia 27 de junho, quartafeira, às 15 horas - Expediente encerrará às 13 horas, sem
o intervalo de almoço.
Parágrafo único. O expediente previsto no artigo 1º não se
aplica às repartições públicas
que executam serviços essenciais e de funcionamento ininterrupto.
Art. 2º. 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.
Parágrafo único. A não compensação das horas de trabalho acarretará os descontos
pertinentes ou, se for o caso,
falta ao serviço no dia sujeito à
compensação.
Art. 3º. Caberá às autoridades competentes de cada Secretaria Municipal fiscalizar o
cumprimento das disposições
do presente Decreto.

CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira na
Copa do Mundo de Futebol de
2018, a realizar-se na Rússia;

Art. 4º. O horário de funcionamento das Unidades Escolares será estabelecido através de
Resolução da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.

CONSIDERANDO que, no horário da realização dos jogos
disputados pela Seleção Brasileira, todas as atenções esta-

Art. 5º. Caso haja a classificação da seleção brasileira para
as fases seguintes da Copa do
Mundo de Futebol, novo de-

creto deverá ser expedido.
Art. 6º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

didatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 14 de Maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
9 DE MAIO DE 2.018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 9 de maio de 2.018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 17.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL – Classificados do
nº 14 ao 15º
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 can-

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: 17.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I –
Classificado de nº 37º.
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, 15 de Maio de 2018.

Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social, 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° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 17.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
EDUCADOR DA CASA DO
ACOLHIMENTOClassificados do nº 01º 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, 14 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
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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.
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de aulas:
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: 17.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
FARMACÊUTICO –
Classificado de nº 02º

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 17.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II – INGLÊS
– Classificados do nº 05 ao
10º.

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 Maio de 2018.

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 Maio de 2018.

Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde

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
e,
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a
função de Professor de Ensino
Fundamental II – Inglês;
Considerando que todos os
classificados no Processo Seletivo 01/2018 foram convocados;
Considerando ainda o item
11.8 do edital do Concurso
Público 02/2018;
Comunica a convocação para
o provimento de CARGO EM
CARÁTER TEMPORÁRIO dos
interessados a vaga para comparecer na data e local abaixo
determinados para atribuição

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria da Saúde, informa que realizará a 2ª Audiência Pública de 2018, referente
ao 1º Quadrimestre de 2018.
A audiência acontecerá em 29
de maio de 2018, às 14h, na
Câmara Municipal de Iperó, à
rua Raul Benedito Guazelli, nº
45, Centro.
Secretaria da Saúde
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de
Administração e Finanças, comunica que fará realizar no
próximo dia 30 de Maio, a partir das 16h00, nas dependências da Câmara Municipal,
AUDIÊNCIA PÚBLICA para

apresentação dos Relatórios de
Gestão Fiscal, referente ao 1º
Quadrimestre de 2018, conforme dispõe o Parágrafo 4º do
Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Conselho Municipal
de Saúde
Considerando a Lei 811, de 4
de julho de 2013, em seu Art.
4º, § 4º, o segmento dos usuários terá seus representantes
eleitos pelos seus pares com a
seguinte composição:
I – Um (01) representante titular e um (01) representante das
Entidades Assistenciais com
sede no município.
II – Dois (02) representantes titulares e dois (02) suplentes das
Associações de Bairro ou de
representantes de moradores
com sede no município.
III – Um (01) representante titular e um (01) suplente das
Entidades Religiosas, com sede
no município.
Agendamos a eleição para o
dia 29/05/2018, das 14h às
16h, na Câmara Municipal de
Iperó.
A lista com os nomes dos candidatos será fixada em locais da
Administração Pública e estará
disponível no dia da eleição.

A Câmara Municipal de Iperó
torna público, nos termos do
parágrafo 1.º do artigo 258 do
Regimento Interno da Câmara
Municipal de Iperó, e parágrafo único, inciso I do artigo 48
da Lei Complementar n.º101
de 04 de maio de 2000 (LRF)
que será realizada Audiência
Pública para exposição e discussão do Projeto de Lei do
Executivo n.º004/2017 – “Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei
Orçamentária do Município
para o exercício de 2019 e dá
outras providências”. A audiência será realizada às 17 horas do dia 22 de maio de 2018,
na Câmara Municipal de Iperó, Rua Raul Benedito Guazzelli, n.º45 no Município de Iperó/SP.
Iperó, 15 de maio de 2018.
Fábio Augusto de Campos
Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento
Lúcio Gonçalves da Silva Filho
Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento
Angelo Valário Sobrinho
Membro da Comissão de
Finanças e Orçamento
ATO DA MESA DIRETORA
002/2018
A Mesa Diretora da Câmara

Iperó, 15 de maio de 2018.
Eli Teles Júnior
Secretário da Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto nº
1629/2016 (e suas alterações
posteriores), CONVOCA todos
os seus membros para REUNIÃO ORDINÁRIA, às 14h, na
Casa dos Conselhos, localizada na Praça Pedro Albieri, s/n,
Centro, conforme datas préestabelecidas abaixo;
31/05/2018
28/06/2018
26/07/2018
Luíza Monise
dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho
dos Direitos do Idoso
Câmara Municipal de Iperó
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Municipal de Iperó, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1º – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a
baixar bens do patrimônio da
Câmara Municipal de Iperó,
constantes no Anexo I, que faz
parte integrante deste Ato.
Parágrafo Único – Os bens
citados no artigo 1º deste Ato
estão sendo baixados por serem considerados inservíveis a
esta Casa de Leis e serão devolvidos a Prefeitura Municipal
de Iperó.
Artigo 2º – As despesas decorrentes deste ato correrão por
conta de dotação própria e
suplementadas, se necessárias.
Artigo 3º – Este ato entrará
em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio
Antônio Vieira”, em 10 de
maio de 2018.
Sérgio Poli Simon
Presidente
Fabio Augusto de Campos
Vice-presidente
Alysson Alessandro de Barros
1º Secretário
Joel Francisco de Almeida
2º Secretário
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ

Portaria Nº 026/2018 – Conceder férias a funcionária Jaqueline Leandro da Mota Medeiros Vieira, RG: 42.894.9800 (Assistente Administrativo I),
referência “E”, no período de
10/07/2018 a 24/07/2018.
Portaria Nº 027/2018 - Conceder férias a funcionária Marileia Rosa Guimarães Pessoa,
RG: 44.667.467-9 (Almoxarife), referência “E”, no período
de 10/07/2018 a 24/07/2018.
Portaria Nº 028/2018 - Conceder férias a funcionária Eneide Regina Proença, RG:
9.270.782-8 (Contador Tesoureiro) referência “J”, no período de 11/07/2018 a 20/07/
2018.
Portaria n.º 026 a 028/2018 Publicada e registrada nesta
secretaria em 14 de maio de
2018.

EXTRATO DO 3º ADITIVO
DO CONTRATO
N.º 008/2015

Sergio Poli Simon
Presidente

CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADO: CLAUDIO FERREIRA MACHADO – ME
MODALIDADE: Convite 004/
2015 – Processo 021/2015
OBJETO: Prorrogação por 12
(doze) meses da vigência do
contrato originário na prestação de serviços especializados
em manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Iperó, conforme especificações contidas
no Edital do Convite n.º 004/
2015, constantes do ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA.
ASSINATURA: 09/05/2019
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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FLONA

PARCERIA

“Trekking Pedagógico”
une natureza e história

NA SEMANA em que a Floresta Nacional de Ipanema (Flona) celebra os seus 26 anos de
criação, cerca de 100 alunos da
Escola Municipal “Dona Gláucia Aparecida Andrade Nogueira”, que fica dentro da unidade de conservação ambiental,
participaram do “Trekking Pedagógico”. A atividade aconteceu na última segunda (14),
num percurso cheio de aprendizados, que integrou diversas
disciplinas.
Os estudantes se dividiram em
10 grupos. Cada equipe, acompanhada por um professor, representou uma característica
da Flona, com a sua própria
bandeira e grito de guerra.
“Coleirinhos do morro”, “Owl
by nights”, “Urubu-rei”, “Ipês
do sol nascente”, “Tucanos”,
“Coloridos da mata”, “Guaranas”, “Alma de gato” e “Tamanduá bandeira” percorreram a trilha em direção ao monumento que homenageia o Visconde de
Porto Seguro e fizeram paradas estratégicas para receber informações sobre os locais.
Na primeira parada, as
orientações foram sobre localização. A parada seguinte, na Pedra Santa, apresentou
uma aula sobre Giovanni Maria de Agostini, o monge de Ipanema. Na terceira
pausa, já no Mirante
do Cruzeiro, veio o
aprendizado sobre a
cruz que faz parte da

primeira corrida de ferro no
Brasil, ocorrida em 1818. E no
ponto final do percurso, foi a
vez de aprender sobre o Visconde de Porto Seguro e o monumento construído em sua
homenagem.
Lá no alto do morro, quem estava no local pela primeira vez
se encantou com a vista. É o
caso dos alunos Gustavo Lima
dos Santos e José Miguel dos
Santos Neto, ambos de 12
anos e estudantes do sétimo
ano. “Foi muito legal conhecer de perto o morro, a gruta
do monge e os trechos das rochas. É tudo muito bonito. No
monumento a vista é incrível.
Foi cansativo, mas valeu.
Aprendemos bastante. Vamos
voltar outras vezes”, disseram.
O “Trekking Pedagógico” foi
realizado em parceria com a
Nativos Eco - Turismo Sustentável, que desenvolve ações de
turismo guiado na Flona. “Esse

“Banca da Ciência” do
IFSP visita a escola Henory
projeto foi idealizado
para divulgar a história,
a biodiversidade e a geologia da Flona. É uma
forma de aprender com
aventura e acontece em
duas fases. A primeira
fase é a palestra na escola e a segunda fase é
o percurso até o monumento”, explicou Jackson Campolim.
O professor de História,
Sérgio Palombi, e a coordenadora pedagógica, Rosamar Pinheiro de
Freitas, destacaram o
conhecimento da natureza e do espaço histórico adquiridos por meio
do “Trekking Pedagógico”.
“Os alunos estão aqui diariamente e é muito importante
que conheçam o local. Foi uma
grande aula fora da escola,
com envolvimento total dos estudantes, professores, funcionários e equipe gestora. Esse
movimento causou um agito
saudável na escola. Todos voltaram cansados, mas felizes e
realizados”, comentaram.
“Parabéns a toda a equipe da
escola e aos alunos envolvidos
nessa iniciativa. A Floresta Nacional de Ipanema é um patrimônio importantíssimo e está
localizada em nosso município.
Por isso é muito significativo
que os iperoenses conheçam e
valorizem todos os aspectos
históricos e naturais relacionados ao local”, ressaltou o prefeito.
Mais informações sobre o
“Trekking”: (15) 99743-9885
ou nativoseco@hotmail.com

CERCA DE 300 alunos da Escola Municipal “Professora Henory de Campos Góes” participaram das apresentações do
projeto “Banca da Ciência”, do
Instituto Federal de São Paulo
(IFSP), campus Boituva. O evento aconteceu no último dia 9 e
contou com a presença dos
professores do IFSP, Emerson
Ferreira Gomes (Fïsica) e Heloísa Bressan Gonçalves (Biologia), além de oito estudantes
que participam de projetos de
pesquisa na instituição.
O objetivo da “Banca da Ciência” é divulgar a ciência com
experimentos simples e cotidianos. O projeto nasceu na Universidade de São Paulo (USP)
em 2011 e é desenvolvido no
IFSP desde 2016. A atividade
na escola “Henory” começou
com uma palestra sobre Ciência e no decorrer da apresentação foram apresentados cientistas brasileiros de diversas
épocas. Também foram destacados os cientistas iperoenses
Eugênio Del Vigna Filho (já falecido), Carlos Alberto Paula
Leite e André Martins Senna.
Após a palestra, os alunos tiveram contato
com seis experimentos trazidos pelos estudantes e professores do
IFSP. As demonstrações
incluíram as
áreas de Eletricidade, Magnetismo, Hidráulica, Robótica, Plasmas e
Ótica.
De acordo com

o professor Emerson Ferreira
Gomes, a atividade contribui
para incentivar os alunos a seguirem na Ciência. “Iniciativas
como essa, de extensão, são
importantes para dialogar com
a comunidade. A Banca da Ciência tem duas modalidades:
exposição e cursos que ministramos nas escolas. Hoje trouxemos os experimentos para os
alunos conhecerem e foi a nossa primeira experiência em Iperó. Estamos à disposição para
levar a Banca da Ciência a outras escolas ou eventos relacionados ao município”, comentou.
Regina Célia Correa de Mendonça Alves e Sandro Donisete Guilherme, coordenadores
da escola “Henory”, destacaram a importância do intercâmbio entre as duas instituições
de ensino. “Foi uma troca de
experiências muito significativa,
onde os nossos alunos conheceram novas oportunidades
para continuar os estudos após
o ensino fundamental. Formar
cientistas é difícil e por isso os
estudantes precisam ser estimulados sempre”, disseram.
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DIA DAS MÃES

EDUCAÇÃO

Secretaria recebe novos ADI’s
e novas diretoras de escola

NA ÚLTIMA segunda (14),
a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes realizou a formação dos 14 novos auxiliares
de desenvolvimento infantil
(ADI’s) aprovados no último
concurso público. Com o objetivo de acolher os novos profissionais, a capacitação abordou a composição da Secretaria, as atribuições do cargo,
reflexões sobre a Educação Infantil e o ambiente de trabalho, a importância do diálogo
e houve também uma dinâmica sobre trabalho em equipe,
parceria, respeito e ética.
“A chegada dos novos ADI’s
integra uma série de ações visando a melhora constante no
atendimento realizado pelas
unidades e capacitação contínua dos nossos funcionários.
Além do quadro de funcionários, estamos fazendo a reposição e troca de equipamentos
nas unidades, como por exem-

plo a substituição dos
colchões por camas
empilháveis, visando
mais conforto às crianças, praticidade e
facilidade de higienização. Começamos
pelo CEI ‘João Marques Penteado’, com
60 caminhas, e o
próximo atendido
será o CEI ‘Prof. Therezinha de Jesus Campos Cristino’, com outras 70 caminhas.
Na sequência vamos atender as
outras unidades também”, comentou a secretária de Educação, Cultura e Esportes.
NOVAS DIRETORAS – Ainda
na segunda (14), a Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes promoveu uma reunião
com todos os gestores da rede
municipal. Durante o encontro
foi apresentado o Diagnóstico
da Gestão
Municipal
(Sistema
Conviva),
a mobilização para a
conscientização sobre a coleta seletiva
que será
iniciada no
município

e o planejamento da Jornada
Pedagógica 2018.
Também foram apresentadas
as duas novas diretoras de escola aprovadas no último concurso público. Lourdes Duarte
assumiu a direção da Escola
Municipal “Dona Gláucia Aparecida Andrade Nogueira”, na
Floresta Nacional de Ipanema.
Estela Angela Soldera Rosa da
Silva assumiu a direção da Escola Municipal “Francisco
Adolfo de Varnhagen”, no
bairro Vileta.
Houve também a movimentação de diretoras nas escolas
municipais “Professor Roque
Ayres de Oliveira”, “Dra. Neide Fogaça de Lima” e “Marinheiro Mariz e Barros”, cuja
direção atualmente está a cargo de Andrea Cristine Vieira
Müller, Gladys Bartolone e Janaína Vieira Pinho, respectivamente.

CHALLENGE DAY

Iperó vai competir contra
Cachoeira Paulista no Dia do Desafio

NO ÚLTIMO dia 7 foram
definidas as cidades que participarão do Dia do Desafio 2018 (Challenge Day). As atividades serão realizadas no
próximo dia 30 e Iperó vai enfrentar Cachoeira Paulista, cidade localizada no Vale do Paraíba.
Durante o dia haverá diversas

atividades direcionadas à população:
- Voleibol: no Ginásio de Esportes, das 9h30 às
12h e das 13h às
17h;
- Futebol: campo
de George Oetterer, das 8h às
12h e das 13h às 17h;
- Projeto “Bem Estar”: no
Complexo Esportivo “Elisa”,
das 17h30 às 20h.
As escolas, centros de educação infantil e projetos educacionais também realizarão atividades com os alunos ao longo
do dia.

A partir da edição deste ano o
desafio passará a ser trienal,
estimulando a troca de experiências e conhecimento entre as
cidades competidoras.
O Dia do Desafio foi criado
para despertar o interesse das
pessoas pela prática de esportes e atividades físicas. Com a
mensagem “Você se mexe e o
mundo mexe junto”, a iniciativa é um movimento para contribuir com a melhora da qualidade de vida em todo o mundo.
Mais informações sobre o Dia
do Desafio: www.sescsp.org.br
Departamento Municipal de
Esportes: 3266-4892

Mães iperoenses
recebem homenagens

AO LONGO da última semana, as mães iperoenses receberam diversas homenagens. As
atividades foram realizadas nas
escolas municipais, nos projetos educacionais, nos centros
de educação infantil (CEI’s) e na
APAE.
O Viva a Melhor Idade (George Oetterer) e o CECONTI (área
central) também realizaram atividades para homenagear as
mães.
No dia 5, o CECONTI realizou
o tradicional almoço de homenagem às mães e reuniu cerca
de 120 pessoas. “O amor de
mãe é o nosso primeiro conta-

to com o mundo e com Deus,
pois mãe é um presente divino”, disse Ruth Dornela Paixão,
presidente do CECONTI.
Já no dia 11 foi a vez do Viva a
Melhor Idade, que reuniu cerca de 90 alunos para um café
da manhã especial em homenagem às mães. “Durante todo
o mês teremos uma programação diferenciada. É a primeira
vez que fazemos isso e a participação de todos tem sido fantástica. São atividades que contribuem para a saúde e autoestima”, comentou Giane Marins Arruda, coordenadora do
grupo.
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CONSCIENTIZAÇÃO

VESTIBULINHO

Caminhadas e apitaços
acontecem na próxima sexta

A PRÓXIMA sexta (18) é o
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Para
conscientizar sobre o tema,
nesse dia acontecerão caminhadas e apitaços em George
Oetterer e na região central da
cidade.
As ações são iniciativas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), e serão
realizadas em parceria com as
secretarias municipais de Educação, Cultura e Esportes

(SECE) e de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS),
escolas, projeto “Caminhando
contra as drogas” e Guarda
Civil Municipal de Iperó (GCM).
Contarão ainda com o apoio
da Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo (SERAT),
que vai distribuir frutas aos participantes.
O objetivo é destacar a data
para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, livres do
abuso e da exploração sexual.
George Oetterer: a caminhada

e o apitaço começarão às
10h30, a partir da Escola Municipal “Professora Zilma Thibes
Mello”, e percorrerão diversas
ruas do bairro. Serão distribuídos panfletos durante o percurso. A mobilização retornará à
Escola “Zilma”, onde haverá
uma apresentação realizada
pelo CREAS e GCM.
Região central: a caminhada e
o apitaço começarão às 14h, a
partir da Escola Estadual “Dr.
Gaspar Ricardo Júnior”, e percorrerão diversas ruas centrais
até chegar ao Polo Cultural.
Também serão distribuídos
panfletos durante o percurso.
No Polo Cultural haverá apresentações de teatro e música
organizadas pelos alunos do
Grêmio Estudantil, seguidas
pelas palestras do CREAS e
GCM.
DIA NACIONAL - Instituído em
2000, por meio da Lei Federal
nº 9.970, o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes relembra o
“Caso Araceli”. Em 18 de maio
de 1973, com apenas oito
anos, Araceli foi violentada e
morta no Estado do Espírito
Santo. O crime, apesar da natureza hedionda, continua impune até hoje.

SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho
é iniciada em Iperó
DESDE A última segunda (14) está em
andamento a Campanha do Agasalho
2018. A mobilização promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Iperó segue
até 29 de junho.
O objetivo da campanha é arrecadar cobertores e roupas em bom estado, para depois distribuir às famílias necessitadas e também àquelas já assistidas pelo Fundo Social
e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS).
As doações podem ser entregues nos pontos de arrecadações. Além do Fundo Social, há pontos de arrecadações nos supermercados, farmácias, lojas, Guarda Civil
Municipal, escolas, condomínios, Correios,
Central de Vagas, Prefeitura e também no
Polo Cultural.
Mais informações: 3266-1198 (Fundo Social de Solidariedade)

Inscrições seguem
até o dia 25
ESTÃO ABERTAS as inscrições do vestibulinho para o
curso técnico em Administração realizado em Iperó. São
oferecidas 40 vagas no período noturno, por meio de uma
parceria entre a Prefeitura de
Iperó e o Centro Paula Souza.
As aulas são realizadas na sala
descentralizada vinculada à
ETEC “Salles Gomes” (Tatuí),
que funciona na Escola Municipal “Prof. Henory de Campos
Góes”.
O técnico em Administração é
o profissional que realiza a rotina administrativa, elaboração
do planejamento da produção

e materiais, recursos humanos,
financeiros e mercadológicos.
Também desenvolve atividades
de controle e auxilia nos processos de direção utilizando
ferramentas da informática
básica. Pode atuar em instituições públicas, privadas e do
terceiro setor.
O valor da inscrição é R$ 27,80
e o prazo segue até as 15h do
dia 25 de maio. As inscrições
são feitas diretamente pelo site
www.vestibulinhoetec.com.br.
A divulgação dos locais de exame será feita em 19 de junho.
O exame está marcado para 24
de junho a partir das 13h30.
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CAPACITAÇÃO

PREVENÇÃO

Coleta de pneus usados
é realizada em Iperó

COMEÇOU na última segunda (14) a “Semana Estadual de
Coleta de Pneus usados”. A
campanha segue até o próximo dia 21 e é promovida em
todo o Estado de São Paulo
pelas Secretarias Estaduais da
Saúde e do Meio Ambiente, em
parceria com a Sala Estadual de
Coordenação e Controle de
Arboviroses. Em Iperó, a inici-

ativa tem apoio da Prefeitura.
O objetivo da campanha é a eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti nas residências, com destaque para os
pneus. O pneu é um dos criadouros preferidos do inseto,
devido às condições favoráveis
de abrigo e proteção, que contribuem para a sua proliferação.

Prefeitura oferece cursos
aos produtores rurais
Com o slogan “Pneu guardado só quem usa é o Aedes”, a
campanha está percorrendo o
município para recolher os
pneus usados e há pontos fixos de coleta. Confira o cronograma:
- 14,15 e16 de maio: a campanha percorre a região de George Oetterer e bairros no entorno e há um ponto fixo de
coleta na garagem municipal,
que fica em frente à UBS George Oetterer.
- 17,18 e 21 de maio: a campanha vai percorrer a região
central de Iperó e bairros no
entorno e haverá um ponto
fixo de coleta na Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT).
É muito importante que a população se desfaça dos pneus
usados e disponibilize para a
coleta pública.
Mais informações: 3266-2228
ou 3266-2137 (Secretaria da
Saúde / Vigilância Epidemiológica)

CAMPANHA

Vacinação contra a Influenza
chega à reta final

A CAMPANHA de vacinação contra a Influenza (gripe)
está na reta final e segue até o
próximo dia 1. 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. Em
Iperó, a expectativa é vacinar
5.227 pessoas. Até o último dia

13, de acordo com as informações divulgadas pela Vigilância
Epidemiológica, 1729 pessoas
foram vacinadas, o que representa 33,07% do público esperado.
A vacinação é destinada às 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.
O atendimento para a vacinação é realizado nas UBS’s de
Iperó, de segunda a sexta, das
8h às 15h30.
AVALIAÇÃO BUCAL - Ainda
no último dia 12, junto às ações
do “Dia D” contra a Influenza,
a Secretaria da Saúde realizou
atendimentos de avaliação bucal nas UBS’s do Centro, Jardim Vitorino e George Oetterer. Essa avaliação já é realizada rotineiramente nas unidades
e tem como finalidade detectar precocemente o câncer
bucal, que é mais comum nas
pessoas acima de 60 anos.

A PREFEITURA de Iperó,
por meio da Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), firmou uma parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) para
proporcionar cursos de capacitação aos produtores rurais.
Os cursos oferecidos atualmente são Turismo Rural e Feira do
Produtor Rural, cujas aulas são
ministradas no salão da igreja
São Roque, em Bacaetava, e
acontecem desde fevereiro.
O curso da Feira do Produtor
Rural é específico para os produtores e familiares que pretendem comercializar os seus
produtos. Após a conclusão, os
alunos ganharão um stand e
itens para trabalhar na feira. No
encontro realizado no último
dia 9, o instrutor Milton de Al-

buquerque mostrou aos produtores os cuidados e as medidas
que devem ser tomadas antes
de comercializar os produtos.
Ainda nesse encontro, funcionários da Vigilância Sanitária
ministraram uma palestra para
os alunos, tirando dúvidas e
fornecendo orientações técnicas.
Já o curso de Turismo Rural
conta também com a parceria
da Floresta Nacional de Ipanema, com o objetivo de capacitar os produtores que têm interesse em abrir as suas propriedades para a visitação turística. O instrutor Luís Bramante está ministrando as aulas e,
no decorrer da capacitação,
será montado um roteiro para
integrar o Plano de Desenvolvimento Turístico de Iperó.
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INFRAESTRUTURA URBANA

AGRICULTURA

Governo do Estado libera
R$ 1 milhão para Iperó

NA MANHÃ desta terça (15)
o prefeito de Iperó recebeu a
confirmação da liberação de R$
1 milhão, pelo Governo do Estado, para obras de infraestrutura urbana no município. A
notícia foi passada por Jesse
James Latance, diretor do Es-

critório Regional da Erplan, em
Sorocaba.
Com esses novos recursos, a
Prefeitura de Iperó tem projetado para 2018 cerca de R$ 6
milhões para pavimentação e
recapeamento em toda a cidade, considerando obras já em

Governador inaugura
Unidade de Processamento
andamento e outras que serão
iniciadas. Também estão em
andamento melhorias para outras áreas, entre elas a Saúde.
Serão beneficiadas com esses
recursos do Governo do Estado a avenida José Pedro da Silva (Distrito Industrial), a rua
Maria Machado (Vila Santo
Antonio / Jardim Gamero) e as
ruas Antonio Aciano, Aidano
Poli, Lalinha, Anita e Benedito
de Moura (todas em George
Oetterer).
“Agradecemos toda a atenção
do governador Márcio França,
que em 40 dias à frente do
Governo do Estado já atendeu
dois importantes pedidos nossos, sendo o convênio para a
agricultura assinado na semana passada e esta importante
liberação para a infraestrutura
urbana. Agora vamos juntar
toda a documentação necessária para os trâmites legais, a fim
de iniciar as obras o mais breve possível”, comentou o prefeito.

MELHORIAS

Prefeitura inicia
obras na região central

A PREFEITURA de Iperó iniciou na última sexta (11) as obras
de recapeamento e pavimentação
que vão beneficiar diversas ruas
da área central. O valor total das
melhorias é de R$ 265,9 mil e a
empresa responsável é a Céu Azul
Terraplanagem e Pavimentadora.

A previsão para término é de 90
dias.
O convênio foi firmado com recursos obtidos em emenda do deputado federal Samuel Moreira.
Entre as vias que serão recapeadas estão as ruas Benedito Domingues dos Santos, Maria Rondine-

lli, Constantino Pastini e a avenida Brasil. Já a rua Alcides Fagundes será pavimentada. Os trabalhos começaram pela rua Constantino Pastini.
“Estamos com obras em andamento no bairro Vileta e hoje demos início a essas melhorias na
região central da cidade. São locais onde reside parcela importante da nossa população. É a continuação do trabalho que temos
realizado nos últimos anos, com
melhorias no município todo. Já
foram beneficiados bairros como
a Vila Augusta, Vila Marques,
Novo Horizonte, Narita Park, Bela
Vista, George Oetterer, Vileta e
acesso ao bairro Bacaetava. Temos melhorias previstas para toda
a cidade nos próximos 12 meses,
como no Jardim Joseli, Jardim Irene e Jardim Santa Cruz. Mais uma
vez tivemos o importante apoio
do amigo Samuel Moreira, ao
qual agradecemos por todo o empenho em prol do nosso município, comentou o prefeito.

O GOVERNADOR Márcio
França esteve em Sorocaba no
último dia 10, onde assinou
convênios com diversos municípios da região. Ainda durante a visita, junto com o prefeito de Iperó, o governador fez
o descerramento da placa de
inauguração da Unidade de
Processamento de Olerícolas e
Frutas localizada nas proximidades do Assentamento Área
2, em Iperó, construída com
recursos do Programa Microbacias II – Acesso ao Mercado.
O Programa Microbacias II –
Acesso ao Mercado é coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo e financiado pelo Banco Mundial. O
objetivo é melhorar a quantidade e a qualidade dos produtos agrícolas, contribuindo para
agregar valor aos produtos e
elevar a renda dos agricultores.
A solicitação dos recursos para
construir a Unidade de Processamento integrou um plano de
negócios apresentado pela Cooperativa Agropecuária Filadélfia de Fruticultores, Avicultores
e Pecuaristas de Gado Confinado (COAGROFIL), com o
apoio do município de Iperó,
no valor de R$ 714,4 mil. Desse montante, são R$ 500,1 mil
financiados pelo Programa Microbacias II e R$ 214,3 mil de
contrapartida da cooperativa,
que atualmente conta com 30
cooperados.
De acordo com Claudio Francisco Rodrigues, presidente da
COAGROFIL, a Unidade de Processamento será de grande im-

portância para os produtores,
devido às condições para produzir mais e proporcionar melhor condição de vida a todos.
“O principal será o foco na produção agrícola e processamento. Adquirimos diversos equipamentos para atender a demanda dos produtores e potencializar a nossa produção.
Com a agroindústria nos tornaremos bastante competitivos. Conseguiremos agregar
mais valor aos produtos e atender mais clientes”, explicou.
Além da construção do galpão
para a agroindústria de processamento de frutas, legumes e
verduras, entre os equipamentos adquiridos estão arado, balanças, câmara fria, carreta
agrícola, centrífuga para legumes e vegetais, cortador de
folhas e hortaliças, descascador, grade aradora e niveladora, mesas de seleção e corte,
paleteira hidráulica, plantadeira, roçadeira, seladoras, tanque
de sanitização e trator.
“A Prefeitura mantém apoio
constante às ações realizadas
na área rural, por meio das
Secretarias municipais, especialmente pela Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT). E essa Unidade de
Processamento permitirá fortalecer o nosso potencial agrícola e a infraestrutura existente
na área rural, além de proporcionar melhores condições aos
produtores e possibilitar a disponibilização de produtos ainda melhores que os já ofertados atualmente”, destacou o
prefeito.

