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ATOS OFICIAIS
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
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: 24.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL – Classificado de
nº 16º
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 Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
LEI Nº 946, DE
23 DE MAIO DE 2018.
“Autoriza o Poder
Executivo a celebrar
convênio com o Governo
do Estado de São Paulo,
por meio do
Departamento de Estradas
de Rodagem - DER/SP e dá
outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal 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 o Poder Executivo
Municipal autorizado a firmar
convênio com o Governo do
Estado de São Paulo, por meio
do Departamento de Estradas
de Rodagem - DER/SP - para
execução das obras e serviços
de pavimentação da estrada
vicinal que liga Iperó à Sorocaba via bairro George Oetterer.
Art. 2º. Para cumprimento do
disposto no art. 1º, desde logo,
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua participação na avença que possam vir a surgir e ser estipuladas no instrumento de convênio a ser firmado.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

concessionárias de serviços
públicos, empresas públicas e
privadas, além de outros órgão
e entidades da Administração
direta e indireta.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão suportadas pelo orçamento vigente,
suplementadas se necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
23 DE MAIO DE 2018.

Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 23 de maio de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.789, DE
9 DE MAIO DE 2.018.
“Denomina Unidade Básica
de Saúde de ‘Cacilda
Fogaça de Almeida’ e dá
outras providências.”

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
DECRETO Nº 1.790, DE
9 DE MAIO DE 2.018.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

“Denomina Unidade Básica
de Saúde de ‘Orlando
Ferreira’ e dá outras
providências.”

CONSIDERANDO que a homenageada, natural de Sorocaba,
residiu no Município de Iperó
desde o ano de 1933, passando pela Fazenda Ipanema e
Bairro de George Oetterer, local em que construiu sua família com Pedro José de Almeida, criou seus 18 filhos e deixou seus 34 netos, 29 bisnetos
e 3 tataranetos;

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

CONSIDERANDO os relevantes
serviços prestados pelo bairro
e seu falecimento em 11 de
maio de 1978 aos 62 anos;
DECRETA
Art. 1º. Fica denominado de
Unidade Básica de Saúde
“Cacilda Fogaça de Almeida”, o próprio público em que
se localiza a Unidade Básica de
Saúde - Campos Vileta, com
frente para a Avenida George
Oetterer, nº 777, no bairro
George Oetterer/ Campos Vileta, nesta cidade de Iperó.
Art. 2º. O Poder Público fará a
divulgação deste Decreto às

CONSIDERANDO que o homenageado, natural de JacutingaMG, enfermeiro e farmacêutico, residiu no Município de Iperó, que construiu sua família
com Hercília Redini Ferreira,
criou seus 4 filhos;

DECRETA
Art. 1º. Fica denominado de
Unidade Básica de Saúde
“Orlando Ferreira”, o próprio
público em que se localiza a
Unidade Básica de Saúde - Jardim Vitorino, com frente para
a Rua Edson Sartorelli, nº 199,
no bairro Jardim Vitorino, nesta cidade de Iperó.
Art. 2º. O Poder Público fará a
divulgação deste Decreto às
concessionárias de serviços
públicos, empresas públicas e
privadas, além de outros órgão
e entidades da Administração
direta e indireta.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão suportadas pelo orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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
DECRETO Nº 1.791, DE
9 DE MAIO DE 2.018.
“Denomina Unidade Básica
de Saúde de ‘Elois Alves
Corrêa’ e dá outras
providências.”

Em Iperó, permaneceu por
mais de duas décadas, foi proprietário da Farmácia Nossa
Senhora Aparecida, que ficava
na Rua Floriano Peixoto (atual
Adib Eid) e era considerado
como médico pelas famílias
iperoenses da época, sempre
dedicado e disposto a atender
aos munícipes em casos de
doenças, acidentes e necessidades médicas,

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

CONSIDERANDO os relevantes
serviços prestados às famílias
iperoenses e seu falecimento
em 21 de junho de 1983 aos
64 anos;

CONSIDERANDO que Luizinho,
como era mais conhecido, auxiliou a comunidade do bairro
de Bacaetava, Corumbá e arredores, desde o ano de 1969,
onde residia com sua família e
tinha comércio com seus pais e
irmãos Elisabete, Elias e Elizeu;

CONSIDERANDO que o homenageado, natural de BoituvaSP, filho de Argemiro Alves
Corrêa e Aracy Walter Corrêa,
casado com Benedita Aparecida Antunes Correa com quem
teve um filho e um enteado;
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CONSIDERANDO que também
atuou na política iperoense
como Vereador nos mandatos
1983- 1988 e 1989-1992, inclusive, tendo presidido a Câmara Municipal entre nos anos
de 1987-1988.
CONSIDERANDO os relevantes
serviços prestados às famílias
iperoenses e seu falecimento
em 1º de junho de 2017 aos
56 anos;
DECRETA
Art. 1º. Fica denominado de
Unidade Básica de Saúde
“Elois Alves Corrêa” (Luizinho de Bacaetava), o próprio
público em que se localiza a
Unidade Básica de Saúde - Bacaetava, com frente para a Rua
São Roque, nº 115, no bairro
Bacaetava, nesta cidade de Iperó.
Art. 2º. O Poder Público fará a
divulgação deste Decreto às
concessionárias de serviços
públicos, empresas públicas e
privadas, além de outros órgão
e entidades da Administração
direta e indireta.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão suportadas pelo orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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
DECRETO Nº 1.792, DE
9 DE MAIO DE 2.018.
“Denominação de via
pública.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica denominada de
Rua Benedito Moura a via
pública localizada no bairro
George Oetterer, neste município, conforme memorial des-
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critivo que segue:

Tem início na Av. Carlos Oetterer à 270,00 m (duzentos e
setenta metros) do início da
curvatura com a Estrada Iperó
Araçoiabinha, onde segue em
linha reta por uma distância de
118,82 m (cento e dezoito
metros e oitenta e dois centímetros), deflete a direita e segue em linha reta por uma distância de 6,00 m (seis metros),
deflete a direita e segue em linha reta por uma distância de
118,82 m (cento e dezoito
metros e oitenta e dois centímetros), deflete a direita e segue em linha reta por uma distância de 6,00 m (seis metros)
até atingir o ponto inicial.
Art. 2º. O Poder Público fará a
divulgação deste Decreto às
concessionárias de serviços
públicos, empresas públicas e
privadas, além de outros órgão
e entidades da Administração
direta e indireta.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas pelo orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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
DECRETO Nº 1.793, DE
9 DE MAIO DE 2.018.
“Denominação de via
pública.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica denominada de
Rua Anita a via pública localizada no bairro George Oetterer, neste município, conforme
memorial descritivo que segue:

Tem início na Rua Benedito de
Moura à 45,74 m (quarenta e
cinco metros e setenta e qua-

tro centímetros) do início da
curvatura com a Avenida Carlos Oetterer, onde segue em linha reta por uma distância de
164,10 m (cento e sessenta e
quatro metros e dez centímetros), deflete a direita e segue
em linha reta por uma distância de 5,80 m (cinco metros e
oitenta centímetros), deflete a
direita e segue em linha reta por
uma distância de 164,10 m
(cento e sessenta e quatro metros e dez centímetros), deflete a direita e segue em linha
reta por uma distância de 5,80
m (cinco metros e oitenta centímetros) até atingir o ponto
inicial.
Art. 2º. O Poder Público fará a
divulgação deste Decreto às
concessionárias de serviços públicos, empresas públicas e privadas, além de outros órgão e
entidades da Administração direta e indireta.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas pelo orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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
DECRETO Nº 1.794, DE
9 DE MAIO DE 2018.
“Dispõe sobre a divulgação
à eventuais interessados
da relação de pessoas
físicas habilitadas a receber
títulos de propriedade do
loteamento denominado
Jardim Mariita A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, e dá
outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais; e
CONSIDERANDO o disposto
artigo 10 da Lei Complementar n° 91, de 19/12/2013 (alterada pela Lei Complementar nº
107, de 12/2/2015);

DECRETA
Art. 1º. Ficam habilitadas a receber os títulos de propriedade do loteamento Jardim Ma-

riita E e I conforme matrícula,
lote, quadra, rua/ avenida, metragem e beneficiário, as pessoas físicas abaixo indicadas:

Parágrafo único. A relação
constante do artigo 1º é baseada nos procedimentos administrativos de cada lote devidamente avaliados pela Comissão de Regularização Fundiária Municipal e homologados
pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos da Lei Complementar nº 91/2013 (alterada
pela Lei Complementar nº 107/
2015).

quanto não julgadas ou enquanto perdurar tal situação,
impedirá a expedição do título
de propriedade.

Art. 2º. Eventuais interessados
poderão apresentar reclamações ou discordâncias, por
meio de requerimento escrito
e devidamente fundamentado
contra erros e omissões, via
protocolo junto a Prefeitura
Municipal de Iperó e direcionado à Comissão de Regularização Fundiária Municipal no
prazo de até 15 (quinze) dias
contados da afixação no paço
Municipal.
§1º. Apresentada eventual reclamação ou discordância, a
Comissão Regularização Fundiária Municipal se manifestará no prazo de 15 (quinze) dias
e remeterá o parecer ao Chefe do Poder Executivo para
decisão no prazo de 15 (quinze) dias.
§2º. A suscitação de dúvidas
ou litígios fundamentados, enPORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 029/2018 – Conceder férias a funcionária Tais
de Fátima Moisés, RG:
41.364.381-5 (Escriturário),
referência “E-2”, no período
de 28/06/2018 a 07/07/2018,
sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 030/2018 – Fica
suspenso, integralmente o expediente na Câmara Municipal
de Iperó no dia 1º de junho de
2018, em virtude do feriado de
Corpus Christi.
Portaria Nº 031/2018 – Fica
suspenso, parcialmente o expediente na Câmara Municipal
de Iperó, sem intervalo para
almoço, nos dias: 22/06 – sexta – feira das 8h às 12h e 27/
06 – quarta-feira das 13h às

§3º. Julgadas as reclamações,
ou não as havendo, serão expedidos os títulos de propriedade através da respectiva escritura de alienação gratuita,
conforme disposto no artigo 5º
da Lei Complementar nº 91/
2013 (alterado pela Lei Complementar nº 107/2015).
Art. 3º. As despesas com a lavratura das escrituras e respectivos registros serão suportadas
pelos beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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
17h, no horário da realização
dos jogos disputados pela Seleção Brasileira
Portaria n.º 029 a 031/2018 Publicada e registrada nesta
secretaria em 23 de maio de
2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DO
CONVITE N.º 002/2018
OBJETO: Convite n.º 001/2018
– Processo nº 006/2018
ATO: A Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Iperó,
no uso de suas atribuições legais e regimentais decide: Ad-
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judicar e Homologar a licitação
modalidade Convite nº 002/
2018, que visa a aquisição imediata de equipamentos de informática para uso do Poder
Legislativo, em favor da licitante vencedora Distribuidora
São Judas Iperó LTDA – ME.
DATA DO ATO: 11/05/2018
PROPOSTA VENCEDORA: R$
7.585,76 (sete mil quinhentos
e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos)
Mesa Diretora
Câmara Municipal de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º
003/2018
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CONTRATADA: CAMARGO
DISTRIBUIDORA DE GÁS IPERÓ
LTDA
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n.º 010/2018 – Processo nº 009/2018
OBJETO: Fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal
de Iperó, de 2600 (dois mil e
seiscentos) galões de água mineral, contendo 20 (vinte) litros
e 400 (quatrocentos) fardos
com 12 (doze) garrafas cada
um, de água mineral de 510
(quinhentos e dez) mililitros.
ASSINATURA: 07/03/2018
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 5.680,00
(cinco mil seiscentos e oitenta
reais)

CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ

Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó

PORTARIA Nº 146, DE
11 DE MAIO DE 2018.

Suplente: Karen Mariana
Quirino Pedroso dos Santos

“Altera os incisos III da
Portaria nº 195, de 23 de
agosto de 2017 (com as
alterações posteriores) e
dá outras providências.”.

Art. 2°. Os demais artigos da
Portaria nº 195, de 23 de
agosto de 2017 (com as
alterações
posteriores)
permanecerão inalterados.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;

Art. 3º. Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus
efeitos à data de 12 de abril de
2018 e revogadas disposições
em contrário.

RESOLVE
Art. 1°. O inciso III do art. 1º
da Portaria nº 195, de 23 de
agosto de 2017 (com as
alterações posteriores) que
“ Dispõe sobre a nomeação

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
11 DE MAIO DE 2018.

Comitê Municipal de Vigilância
à Morte Materna, Infantil e
Fetal - CMVMMI.” fica alterado

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

por meio desta Portaria e passa
a vigorar com a seguinte
redação:

Publicada nesta Secretaria,
em 11 de maio de 2018.

III - Representantes da
Saúde da Criança
Titular: Gabriela Guazzelli

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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ANIVERSÁRIO

18 DE MAIO

Floresta Nacional de Ipanema
comemora 26 anos

A FLORESTA Nacional de
Ipanema (Flona), em Iperó, celebrou os seus 26 anos de criação no último domingo (20). A
data foi comemorada com diversas atividades iniciadas na
sexta (18). A Flona foi criada em
20 de maio de 1992, em meio
à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, a “Eco 92”.
Atualmente a unidade de conservação é administrada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). O local abriga os remanescentes históricos da Real
Fábrica de Ferro e das primeiras
experiências siderúrgicas americanas datadas do século XVI.
No dia 18, uma missa na capela de São João Batista marcou
os 100 anos da pedra d’ara
colocada no altar da igreja.
Padres da região e cerca de 60
pessoas participaram da celebração. Já no dia 19, houve
apresentações de capoeira e
fandango, com os grupos Pisa
Maneiro (Araçoiaba da Serra)
e Fandango de Chilenas dos
Irmãos Lara (Capela do Alto).
Ainda no dia 19, foi realizado
o debate “Entre fatos e boatos: aspectos históricos de Ipanema, de Afonso Sardinha a
Joaquim de Souza Mursa”,
com os debatedores Adolfo Frioli, Fernando Landgraf, João
Barcellos e Paulo Eduardo Araújo, e a participação de dezenas de pessoas.
O encerramento da programação, no dia 20, contou com um
café da manhã no Centro de
Visitantes, seguido por caminhada e passeio ciclístico até a
represa dos Ingás, onde foram

feitos plantios de diversas espécies. A Banda Marcial de Iperó se apresentou na Casa das
Armas Brancas e encantou os
visitantes da unidade. Em seguida, houve distribuição de
bolo.
Rafael Ferreira Costa, chefe da
Floresta Nacional de Ipanema,
explica que, quando a unidade
foi criada, o desafio maior era
transformar todo o território
numa área voltada à conservação. “Nesses 26 anos conseguimos evoluir na questão do patrimônio histórico e aumentamos a área de floresta plantada, o que coloca o município
de Iperó entre os que mais recuperaram florestas. Também
criamos a cultura de uso público da unidade e, para se ter
uma ideia, terminamos 2017
com uma média de quatro mil
visitantes mensalmente. Além
disso, levamos adiante a cultura da educação ambiental, recebendo semanalmente várias
escolas, o que é muito importante. Cada vez mais as pessoas conhecem a Flona e entendem a sua importância. Aqui
temos a oportunidade de unir
a preservação do patrimônio
histórico e a preservação ambiental”, comentou.

“Parabéns à Floresta Nacional
de Ipanema pelos 26 anos de
criação e a toda equipe atualmente à frente da unidade. A
história relacionada àquele local é riquíssima e remonta a
mais de 400 anos. É motivo de
orgulho para todos os iperoenses abrigar a Flona em nosso
município. Recentemente assinamos um acordo de cooperação e o nosso objetivo é estreitar cada vez mais os laços
com a unidade”, ressaltou o
prefeito.
Mais informações pelo site:

www.icmbio.gov.br/flonaipanema/
PARCERIA COM A ÁFRICA Em meio às comemorações dos
26 anos, a Academia Nacional
da Biodiversidade (ACADEBio),
localizada na Floresta Nacional
de Ipanema, recebeu profissionais de Moçambique e São
Tomé e Príncipe que atuam em
unidades de conservação africanas. O intercâmbio foi possível por meio de uma parceria
entre o Brasil e os países africanos de língua portuguesa.
Além de participarem de um
treinamento, os visitantes estrangeiros se integraram às atividades que celebraram o aniversário da unidade.

Caminhadas e apitaços
conscientizam os iperoenses

EM RAZÃO do “Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”, na última sexta (18) o Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (CREAS) e o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) coordenaram ações em
George Oetterer e na região
central de Iperó, com cartazes
e apitos para dar visibilidade ao
tema e possibilitar a prevenção
da violência.
As atividades tiveram a parceria da Prefeitura de Iperó, por
meio das secretarias municipais
de Educação, Cultura e Esportes (SECE), de Assistência e
Desenvolvimento Social (SADS)
e de Meio Rural, Ambiente e
Turismo (SERAT), além da Escola Municipal “Professora Zilma Thibes Mello”, Escola Estadual “Dr. Gaspar Ricardo Júnior”, Programa Prefeito Amigo
da Criança, Associação Cabana de Luz, Conselho Tutelar e
Guarda Civil Municipal de Iperó (GCM).
Antes das ações, foram realizadas reuniões com os coordenadores das escolas para contextualizar a campanha e orientar os professores para trabalharem o tema com os alunos. Os estudantes confeccionaram cartazes, escreveram e

encenaram uma apresentação
teatral. Mais de 70 pessoas,
entre professores, alunos e funcionários participaram das atividades, que contou ainda com
palestras ministradas pelo CREAS e GCM.
De acordo com a equipe do
CREAS, as ações realizadas em
Iperó seguiram a campanha
nacional “Faça Bonito - Proteja nossas crianças e adolescentes”, convocando a sociedade
para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o
problema da violência sexual.
“Desde 2009, a campanha utiliza como símbolo uma flor,
lembrando os desenhos da primeira infância e como estratégia para garantir maior proximidade e identificação junto à
sociedade”, explicaram os profissionais do CREAS.
DIA NACIONAL - A data relembra o “Caso Araceli”. Em
18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), Araceli foi
sequestrada, estuprada e morta. Ela tinha apenas oito anos.
Instituído em 2000, por meio
da Lei Federal nº 9.970, o “18
DE MAIO” se propõe a 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.
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ESTIAGEM

REGULARIZAÇÃO

Avançam as tratativas para a área
do Distrito Industrial e Bela Vista

EM REUNIÃO na tarde da
última sexta (18), na Procuradoria Geral do Estado (PGE),
em São Paulo, o prefeito de
Iperó prosseguiu com as tratativas referentes à área do Horto Florestal, onde se localiza
atualmente o cemitério, o bairro Bela Vista e o Distrito Industrial.
Durante o encontro foi validado o trabalho de regularização
iniciado pela Prefeitura em
2015, que envolveu também a
PGE, a Superintendência de Pa-

trimônio da União em São Paulo (SPU/SP) e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo
(Itesp).
Com isso, o processo será encaminhado pela PGE ao Conselho do Patrimônio do Estado, para homologação, e na
sequência será enviado ao governador Márcio França, para
autorizar a doação da área ao
município.
A doação permitirá que a Prefeitura regularize mais uma
parte do Distrito Industrial, par

te esta existente há 22 anos,
beneficiando diretamente 40
empresas. Também será possível regularizar o bairro Bela Vista, com mais de 100 famílias
beneficiadas.
Toda a área pertencia à antiga
Fepasa e, com a extinção da
empresa, o imóvel ficou sob a
responsabilidade do Itesp e da
SPU/SP. Em 2014 o Estado concedeu a permissão do uso da
área para a Prefeitura e, em
agosto de 2015, foi solicitada
pela Prefeitura a doação definitiva da área para o município.
“É um avanço importante nas
ações de regularização fundiária
em andamento no município,
pois será possível a regularização
definitiva do Distrito Industrial e
do bairro Bela Vista. Com a propriedade dos imóveis e com as
escrituras, as empresas poderão
fazer novos investimentos, buscar financiamentos e expandir,
além de gerar mais emprego e
renda na cidade. Da mesma forma, os moradores da Bela Vista
terão os seus imóveis regularizados e valorizados com a garantia da propriedade”, enfatizou o
prefeito.

OBSERVAÇÃO DE AVES

Iperó marca presença
na “Avistar Brasil 2018”

IPERÓ ESTEVE presente na
“Avistar Brasil 2018”, realizada no Instituto Butantan, em
São Paulo, entre os dias 18 e

20 de maio. É a maior feira de
observação de aves da América Latina e durante os três dias
recebeu visitantes do Brasil e do

exterior.
A “Avistar Brasil” tem o objetivo de aproximar o público da
natureza e da ciência. Neste
ano o evento contou com mais
de 40 atividades multiculturais,
entre palestras, exposições,
lançamentos de livros, trilhas e
oficinas para crianças.
Iperó participou junto com Sorocaba e Araçoiaba da Serra,
que também integram a Região
Turística “História e Aventuras”. Os municípios se apresentaram como potenciais destinos para a observação de aves
(turismo de birdwatching).
Os visitantes também puderam
prestigiar a exposição em homenagem ao fotógrafo Haroldo Palo Júnior, que morreu em
novembro do ano passado, e
deixou um acervo de imagens
registradas em 35 países por
onde passou.

Iperoenses participam
de Oficina Preparatória

FOI REALIZADA em Salto, na última quinta (17), a Oficina Preparatória de Estiagem.
O encontro aconteceu no Teatro Sala Palma de Ouro, onde
a Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil (CEDEC/SP) abordou temas para a construção
da rede de prevenção de riscos e de desastres, ensinando
os municípios a utilizarem as
ferramentas existentes, como
a legislação aplicada à proteção e defesa civil, a elaboração
do plano de contingência para
o período de estiagem, os critérios para a decretação de situação de anormalidade e solicitação de recursos às esferas
estadual e federal, o uso de
aeronaves para combate a incêndios em cobertura vegetal
e orientações relacionadas ao
Programa Município Verde
Azul (PMVA).
Estiveram presentes a secretária Chefe da Casa Militar do
Estado de São Paulo, Coronel
PM Helena dos Santos Reis, o
coordenador regional da Defesa Civil de Sorocaba, Capitão
PM Ivan Luiz Godinho, além de
diversas autoridades. Mais de
40 cidades da região de Sorocaba
participaram. Entre os representantes de Iperó estiveram a coordenadora de Proteção de Defesa Civil, Lindamaris Rodrigues, o secretário de Meio Rural,
Ambiente e Turismo, os brigadistas
e
voluntários

GCM’s Hessel e Lucas, o bombeiro civil Tiago Militão, Adriana Ribeiro Aguiar Oliveira, da
Secretaria da Saúde, e Rogério
da Silva Fernandes, da Secretaria de Meio Rural, Ambiente
e Turismo.
Foram abordados temas como
a “Operação Corta-Fogo” (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), o combate ao Aedes
Aegypti no Estado (SUCEN), a
fiscalização de queimadas e incêndios florestais (Polícia Ambiental), a interpretação de
dados meteorológicos (SOMAR
Meteorologia) e a formação
regional de brigadistas (Corpo
de Bombeiros). Também foram
realizadas atividades práticas
de combate a incêndios.
“A participação de Iperó nessa
Oficina promovida pela Defesa Civil do Estado foi um passo
importante para reforçar a atuação da Defesa Civil no município, com capacitação sobre
diversos temas, visando atravessar o período de estiagem
que já estamos vivenciando e
normalmente traz problemas
como as queimadas”, comentou o prefeito.
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FUTURO CIENTISTA

PREVENÇÃO

Alunos do Ensino Médio são
capacitados pelo programa

O CURSO “Planejando Minha
Vida”, oferecido pelo Programa Futuro Cientista (PFC), foi
realizado pela primeira vez em
Iperó na última sexta (18), atendendo 20 alunos que iniciaram
no Ensino Fundamental e atualmente estão no Ensino Médio. O encontro aconteceu no
Polo Cultural.
Direcionado aos alunos que estão ativos no PFC, o curso tem
o propósito de estabelecer objetivos e metas que os estudantes poderão atingir durante as
suas trajetórias, além de aprender sobre as suas habilidades e
valores, proporcionando uma
forma de se conhecerem me-

lhor e uma maneira diferente
de enxergarem a vida.
O PFC é desenvolvido em Iperó desde 2014, numa parceria
com a Prefeitura, atendendo
cinco escolas atualmente. A
partir deste ano foi inserida a
Escola Municipal “Professora
Henory de Campos Góes”.
Anteriormente já faziam parte
as escolas municipais “Professor Roque Ayres de Oliveira”,
“Francisco Adolfo de Varnhagen”, “Dona Elisa Moreira dos
Santos” e “Professora Zilma
Thibes Mello”.
De acordo com o professor Fábio de Lima Leite, da UFSCar,
acontecerá um novo encontro

com os estudantes iperoenses
do Ensino Médio. “Toda busca
surge de um desejo. Pode ser
uma vocação natural, ideal ou
uma vontade de ser independente. O curso ensina aos alunos que todos podem ter um
propósito na vida e, no momento em que isso é descoberto,
eles conseguem responder com
muito mais foco e determinação à pergunta ‘O que realmente eu quero?’. É definir quais são
os sonhos e correr atrás dos
objetivos”, explicou.
A partir do momento em que
ingressam no PFC, os estudantes são “adotados cientificamente” pelo programa, que
faz um acompanhamento permanente desde o sexto ano do
Ensino Fundamental até a vida
universitária e o início da carreira científica. O Ensino Médio integra o Módulo II do PFC.
“Há quatro anos iniciamos a
parceria com a UFSCar para
desenvolver o Programa Futuro Cientista em Iperó e os resultados são muito positivos
desde então. Além do incentivo aos estudos, os alunos são
estimulados a realizar os seus
sonhos e enxergar sempre adiante. O estudo tem o poder de
transformar as pessoas”, destacou o prefeito.

LIGA DE SOROCABA

Vôlei masculino estreia
na competição
NO ÚLTIMO domingo (20) a equipe masculina juvenil do voleibol de Iperó fez a sua
estreia na Liga de Sorocaba e Região.
A rodada foi realizada em Itapeva e os iperoenses acabaram perdendo as três partidas disputadas, sendo os seguintes placares: Itapeva
2 x 0 Iperó; Itu 2 x 1 Iperó; Sorocaba 2 x 0
Iperó.
“Jogamos com a equipe desfalcada, pois alguns jogadores estão lesionados e não participaram. Os jogadores da ‘Sub-18’ nos ajudaram, mas não tivemos êxito na rodada. Mesmo assim, o levantador Gabriel foi destaque
na partida contra Itu, sendo eleito o melhor
em quadra. Seguimos trabalhando para os
próximos desafios na competição”, disse a
professora Elaine Bueno dos Santos.
Com os resultados em Itapeva, Iperó marcou
um ponto na competição. A próxima rodada
da Liga de Voleibol acontecerá em junho, em
Sorocaba.

“Campanha dos 3 bichos” é
realizada na escola Roque

A ESCOLA Municipal “Professor Roque Ayres de Oliveira”, em Bacaetava, participou
da “Campanha dos 3 bichos”,
realizada pela Vigilância Epidemiológica na última segunda
(21). A ação orienta sobre três
doenças: Geohelmintíase (verminoses), Tracoma (doença
bacteriana ocular) e Hanseníase (doença da pele e nervos).
Iperó não é um município considerado prioritário para a realização da campanha, mas anualmente a Secretaria da Saúde
avalia uma escola previamente
selecionada, de acordo com os
critérios epidemiológicos.
O objetivo da campanha é esclarecer sobre os sinais e sintomas dessas doenças, além de
ensinar sobre as formas de prevenção, favorecer o diagnósti-

co precoce e o tratamento imediato. O público-alvo foram os
estudantes entre 5 e 14 anos.
De acordo com a Secretaria
Municipal da Saúde, 210 alunos receberam as fichas para a
participação, dos quais 175
devolveram a ficha com a autorização.
“Todos os alunos autorizados
foram examinados individualmente por profissionais da Secretaria, receberam medicação
para verminoses, avaliação da
pele e dos olhos. Os casos onde
houver suspeita de algumas
dessas doenças serão encaminhados para profissionais especializados. Agradecemos por
todo o apoio da equipe escolar na organização dessa campanha”, comentou o secretário da Saúde.
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ACOLHIMENTO

SOLIDARIEDADE

“Lacre do Bem” conquista
mais uma cadeira de rodas

A NONA cadeira de rodas
adquirida por meio da campanha “Lacre do Bem” foi apresentada na última segunda
(21), pela presidente do Fundo

Social de Solidariedade de Iperó, Valdenis
Ribera Mira. O equipamento já está disponível para empréstimo aos iperoenses
que precisarem.
De acordo com a
presidente, a campanha continua e é de
extrema importância
a participação da população. “Agradecemos pela colaboração desde o início da
campanha e contamos sempre com o
apoio das empresas,
comércios, escolas e
todos os munícipes
nessa arrecadação.
Se cada um fizer um
pouquinho, juntos
faremos uma grande diferença na vida de quem precisa”,
ressaltou.
A campanha “Lacre do Bem”
é uma parceria do Fundo Soci-

al de Solidariedade com a empresa CCR ViaOeste e é realizada em Iperó desde 2014. O
objetivo é arrecadar lacres de
alumínio para trocar por cadeiras de rodas. A cada 140 garrafas (PET de dois litros) cheias
de lacres se obtém uma cadeira de rodas. Ao todo, são cerca de 350 mil lacres para cada
cadeira.
“Além da troca dos lacres por
uma cadeira de rodas, a campanha busca despertar o espírito humanitário e solidário da
nossa população. Por isso, reforço o chamado para que continuem participando da campanha e, assim, possamos ajudar
mais pessoas”, comentou o
prefeito.
Para participar, basta juntar os
lacres e entregar no Fundo Social.
O endereço é Rua Costa e Silva, 175 (Vila Esmeralda).
Mais informações: 3266-1198
(Fundo Social)

TREINAMENTO

SEBRAE AQUI realiza oficinas
para empreendedores

EMPREENDEDORES iperoenses participaram da oficina “Equipe Motivada”, realizada na última quinta (17). O encontro aconteceu na Câmara
Municipal e foi coordenado
pela unidade iperoense do SEBRAE AQUI, oferecendo orientações a microempreendedores individuais, empresários de

micro e pequenas empresas e
funcionários da área de Recursos Humanos.
O consultor do SEBRAE-SP,
Eduardo Tadeu Montovani, ministrou a oficina e destacou a
importância de manter a equipe motivada. “O foco e a concentração para a melhora no
ambiente de trabalho contribui

para gerar harmonia no fluxo
de vendas”, explicou.
De acordo com a programação
do SEBRAE-SP, mensalmente
serão realizadas oficinas, com
temas variados, para instruir e
direcionar os empreendedores
e empresários em seus negócios. A primeira oficina, realizada em 25 de abril, abordou o
tema “Ganhe Mercado”, com
informações sobre marketing e
comportamento.
“As oficinas ajudam não apenas a empresa, mas também os
empreendedores. Por isso, é
preciso estar sempre atento e
não perder as oportunidades”,
disse Bruna Cardinale, agente
de atendimento do SEBRAE
AQUI, de Iperó.
A próxima oficina está programada para 20 de junho e o
tema será “Fluxo de Caixa”.
Informações sobre as inscrições
serão disponibilizadas na
fanpage do “SEBRAE AQUI”:

https://www.facebook.com/
sebraeaquiipero. O telefone é
o 3266-4290.

Capacitação reúne
novos educadores

OS NOVOS educadores da
Casa de Acolhimento participam de uma capacitação, até
esta quinta (24), com o objetivo de refletir sobre a atuação e
a presença desses profissionais
na vida das crianças e adolescentes atendidos nos serviços
de acolhimento. O encontro
acontece na Fundação Pátria e
reúne todos os aprovados no
teste psicológico após o último
concurso público realizado.
Durante quatro dias de capacitação serão abordados temas
envolvendo as áreas de Psicologia, Assistência Social, Pedagogia, Saúde, Conselho Tutelar e Segurança Pública.
A coordenadora da Casa de
Acolhimento, Isli Demétrio,

explica que é preciso que a
equipe sempre se ajude, ao
mesmo tempo em que cada
educador precisa fazer um trabalho consigo próprio e descobrir os seus limites. “O papel
do educador é uma referência
importante para as crianças e
adolescentes atendidos pelo
serviço de acolhimento”, comentou.
“Iniciativas como essa são importantes, para que os profissionais estejam sempre atualizados e preparados para realizar os atendimentos da melhor
forma. Há muitos desafios a
serem superados e a capacitação permite atuar de forma
mais eficaz no dia-a-dia”, destacou o prefeito.
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ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS

ARTES MARCIAIS

Campanha recolhe
mais de 700 pneus usados

ENTRE OS dias 14 e 21 foi
realizada a “Semana Estadual
de Coleta de Pneus usados”,
promovida em todo o Estado
de São Paulo por meio das Se-

cretarias Estaduais da Saúde e
do Meio Ambiente, em parceria com a Sala Estadual de Coordenação e Controle de Arboviroses. Em Iperó, a iniciati-

Iperoenses se destacam
em Campeonato
va teve o apoio da Prefeitura e
recolheu 720 pneus no município.
Com o slogan “Pneu guardado só quem usa é o Aedes”, a
campanha teve o objetivo de
eliminar os 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.
“As nossas equipes estão constantemente mobilizadas para
evitar a proliferação do Aedes
Aegypti e a participação nessa
mobilização de coleta de pneus
usados foi um reforço a essas
ações. É muito importante que
a população esteja sempre
atenta e se desfaça de tudo
aquilo que possa se tornar um
potencial criadouro para o
mosquito. É preciso que cada
um faça a sua parte”, ressaltou o prefeito.

KICKBOXING

Campeonato Brasileiro terá
a participação de iperoenses
SETE ATLETAS iperoenses
vão participar do Campeonato
Brasileiro de Kickboxing, que
acontecerá entre os dias 30 de
maio e 3 de junho. O mestre Ernando Araújo, Arthur Gustavo,
Fernando Domingues, Raul Deaque, Kamille Vitória, Nícolas Carvalho e Gabriel Branco disputarão
nas modalidades de Kick Light,
Light Contact, Point Fight, Low
kick e K1.
O campeonato será realizado em
Maringá, no Paraná. Todos os
atletas integram o projeto “Jovens
de Honra”, que é desenvolvido
em Iperó desde 2013 e tem o
apoio da Prefeitura. O objetivo do
projeto é incluir os jovens na prática esportiva, garantir o rendimento escolar e não permitir que
fiquem ociosos. Também é trabalhada a inclusão social e o estímulo
para que os atletas participem de
competições.
“Desejo sucesso aos atletas iperoenses que vão participar do
campeonato em Maringá e estaremos na torcida por mais conquistas para a nossa cidade”, disse o prefeito.

TRÊS ATLETAS iperoenses
foram premiados no 11º Campeonato Aberto de Artes Marciais, realizado no último domingo (20), no Clube Atlético
Indiano, em São Paulo. Jonathan Redini foi campeão na categoria até 80 kg, na modalidade Koshu Boxe Chinês Amador. Vinícios Pellegrini foi campeão na categoria Sub-17,
também na modalidade Koshu
Boxe Chinês Amador. Já Felipe
Júnior ficou em terceiro lugar
na categoria de 60 a 70 kg
adulto, na modalidade Sanda
Profissional.
Ele integram a Academia Atlética, de Iperó, e tiveram o apoio
da Prefeitura de Iperó para o
transporte e a avaliação médica. De acordo com o mestre
Paulo César, participar de campeonatos e ir para novos luga-

res traz muitas experiências aos
atletas. “Conhecemos pessoas
novas e fazemos um intercâmbio entre as artes marciais, academias e associações. Além disso, levamos o nome da nossa
academia e do nosso município
cada vez mais longe. Agradeço
aos nossos patrocinadores, à
Prefeitura de Iperó e a todos
que têm nos apoiado”, disse.
“Parabéns aos atletas por essas conquistas em São Paulo.
Foi uma competição muito disputada e os resultados demonstram que esses iperoenses são bastante dedicados à
prática das artes marciais. Levaram o nome de Iperó para
mais uma competição importante e deixaram a cidade bastante orgulhosa. Contem com
o nosso apoio”, comentou o
prefeito.

