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RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 1.790, DE
9 DE MAIO DE 2.018.
“Denomina Unidade Básica
de Saúde de ‘Orlando
Ferreira’ e dá outras
providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
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 5 filhos;
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,
CONSIDERANDO os relevantes
serviços prestados às famílias
iperoenses e seu falecimento
em 21 de junho de 1983 aos
64 anos;
DECRETA

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

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

ATO DO PRESIDENTE
Nº001/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ NO USO
DE SUAS TRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONFORME DISPÕE O ARTIGO
26, I, “e” DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:
Considerando o julgamento do
Recurso das Contas do Poder
Legislativo – Exercício 2015 (TC
000829/026/15) no dia 22/05/
2018.
Considerando o Provimento
Parcial do Recurso, não tendo
solucionado integralmente as
questões demandadas.
Considerando as indicações
feitas pela E. Corte no que tange os desacertos no quadro de
pessoal tanto pelo elevado número de cargos em comissão,
quanto àqueles que não possuem características de assessoramento, chefia e direção
exigidos pela Constituição Federal.
Considerando a manutenção
dos fundamentos da decisão
que julgou irregulares as Contas nos termos do artigo 33,
inciso III, alínea “b”, e parágrafo 1º da Lei Complementar n.º
709/93.
Serão tomadas as seguintes
medidas administrativas, a saber:

I - Serão exonerados todos os
ocupantes dos Cargos de Assessor Parlamentar, constantes
da Lei Complementar 78/2013
e suas posteriores alterações.
II - Será extinto o Cargo de
Assessor Parlamentar, referência “D”.
III – Este ato entra em vigor na
data de sua publicação, com
início das medidas administrativas de desligamento.
Sala das sessões “Grácio
Antonio Vieira”, em
24 de maio de 2018.
SERGIO POLI SIMON
Presidente
Publicado e registrado
nesta secretaria em
24 de maio de 2018.
PORTARIA Nº032/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ NO USO
DE SUAS TRIBUIÇÕES LEGAIS
E REGIMENTAIS RESOLVE:
Considerando a greve dos caminhoneiros que teve início no
dia 21/05/2018;

Considerando que a Empresa
Rápido Luxo Campinas, concessionária do Transporte Público Municipal e Intermunicipal, comunicou que vai suspender seus serviços para os dias
30 e 31/05/2018;
Considerando, o desabastecimento dos postos de combustíveis no Município;
Considerando a dificuldade de
locomoção dos servidores públicos desta Casa
Artigo 1º- Fica suspenso o
expediente na Câmara Municipal de Iperó no dia 30/05/
2018
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala das sessões “Grácio
Antonio Vieira”, em
29 de maio de 2018.
SERGIO POLI SIMON
Presidente
Publicado e registrado
nesta secretaria em
29 de maio de 2018.
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TRADIÇÃO

CAPACITAÇÃO

Festa de Santo Antonio
começa nesta quinta

A 75ª EDIÇÃO da Festa de
Santo Antonio, tradicional festividade do padroeiro de Iperó, começa nesta quinta (31).
A parte religiosa terá celebrações diárias entre 31 de maio
e 13 de junho. A parte recreativa terá diversas atrações culturais, barracas de comidas e
bebidas típicas e shows gratuitos. A festa conta ainda com a
parceria da Prefeitura de Ipe-

ró, através do Departamento
de Cultura, que anualmente
promove o projeto “Eu amo
Música”.
As apresentações do projeto
começam na próxima sexta (1),
na “Praça Padre Calixto” (Praça da Matriz). Os shows acontecerão sempre após as missas.
Acompanhe a programação:
01/06 – Roque e banda
02/06 – Rose Araújo e banda

Educação conclui a
formação do PNAIC

03/06 – Banda Vintage
08/06 – Diego Henrique
09/06 – Ivan e Anderson
10/06 – Banda Marcial de Iperó
12/06 – Auto Reverse
13/06 – Sandy Proença
Ainda no dia 13, dia de Santo
Antonio, feriado municipal,
será realizada a tradicional procissão do padroeiro e o encerramento das festividades.

NOVA DATA

Dia do Desafio é
transferido para 20 de junho

EM VIRTUDE das dificuldades geradas pelo desabastecimento de combustíveis, iniciadas pela paralisação dos caminhoneiros desde o dia 21, além
das mobilizações de outras categorias nesta semana, o Dia
do Desafio, que seria realizado
nesta quarta (30), foi transferido para o dia 20 de junho. A
informação foi confirmada
pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Iperó.
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 ati-

vidades. 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.
Para mais informações sobre o
Dia do Desafio acesse o site:
www.sescsp.org.br/diadodesafio/
Departamento de Esportes:
3266-4892

FINALIZOU neste mês a formação do Programa Nacional
de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) direcionada aos professores de Educação Infantil
(Fase I e Fase II) e Ensino Fundamental I (1º a 3º anos). Iniciada em novembro do ano passado, a formação foi realizada
ao longo de 100 horas e capacitou 38 professores e nove
coordenadores de Educação
Infantil (861 alunos atendidos),
além de 63 professores e nove
coordenadores do Ensino Fundamental I (1485 alunos atendidos). A certificação será validada pela UFSCar.
O objetivo do PNAIC é diminuir
os índices de analfabetismo no
país. O PNAIC faz parte de um
compromisso formal assumido
pelos governos federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal para assegurar que todas
as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos, ao fim do
terceiro ano do Ensino Fundamental.
Entre os principais temas abordados estiveram o direito de a
criança ser alfabetizada e o
foco nos estudantes da pré-escola e Ensino Fundamental. De
acordo com a coordenadora
do PNAIC em Iperó, Edirlene
Teresinha Ferriello, durante a
capacitação também foi apresentada a visão de futuro do
PNAIC aos educadores.
“Abordamos a sustentabilidade da gestão nas escolas e nas
redes públicas, a autonomia
dos educadores para resolver
os desafios da sala de aula e a
busca pelo seu desenvolvimento profissional, o envolvimento das instituições formadoras

com as escolas da rede pública, o comprometimento com
os direitos de aprendizagem
das crianças e a compreensão
da alfabetização como a base
para a equidade, a inclusão e a
igualdade de oportunidades
educativas”, explicou a coordenadora.
Além de Edirlene Ferriello, participaram como formadoras do
Ensino Fundamental as professoras Ivani Silva Rodrigues dos
Santos, Sueli Rosalina Dias e
Vera Lúcia Merbach Vila Keppler. Como formadora da Educação Infantil participou a professora Celma Aparecida dos
Santos.
“A capacitação do PNAIC é de
grande importância e pudemos
focar a melhora da aprendizagem de Língua Portuguesa e
Matemática nos anos iniciais,
a garantia da alfabetização até
o fim do terceiro ano do Ensino Fundamental, a redução da
distorção idade-série na Educação Básica, a melhora nos índices do IDEB e o aperfeiçoamento dos professores em suas
práticas diárias”, comentou a
secretária de Educação, Cultura e Esportes.
O material disponível para professores e alunos é formado
pela Coleção Leitura e Escrita
na Educação Infantil (Educação
Infantil) e pelos livros do Programa Ler e Escrever e Educação Matemática nos Anos Iniciais (Ensino Fundamental).
Desde que foi instituído, em
2013, o PNAIC já formou mais
de 58 mil orientadores de estudos e mais de um milhão de
professores alfabetizadores em
todo o Brasil.

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

30.05.2018 - JORNAL DE IPERÓ - 29

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

SUTACO

Artesãos podem solicitar a
carteira profissional em Iperó

POR MEIO de um convênio
entre a Prefeitura de Iperó e a
Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (SUTACO), agora os artesãos iperoenses podem fazer todo o procedimento para emissão da Carteira SUTACO no próprio município. Esse documento identifica o profissional do artesanato e permite acessar os serviços
prestados pela SUTACO.
Em Iperó, a emissão do documento será feita pela Secretaria de Meio Rural, Ambiente e
Turismo (SERAT). Inicialmente
é preciso agendar o atendimento. Em seguida, no momento do cadastramento, é

necessário levar cópia do RG,
do CPF e do comprovante de
residência, além de uma foto
2x2 ou 3x4 recente (com fundo branco). Durante o processo para emissão da Carteira
SUTACO o profissional interessado também precisará demonstrar o seu ofício.
A SUTACO integra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação do Governo do Estado de São Paulo e coordena o
Programa do Artesanato Brasileiro no Estado de São Paulo.
Tem como missão viabilizar,
preservar, incrementar e promover o artesanato paulista,

contribuindo para o desenvolvimento local de modo economicamente viável, socialmente
justo e ambientalmente responsável.
Entre as áreas não cadastradas
pela SUTACO estão confecção,
alimentos, cosméticos, montagem, pintura em gesso, chinelos industrializados, velas feitas
em gel e quadros (pinturas acrílicas e a óleo).
O agendamento em Iperó é
feito de segunda a sexta, das
8h às 12h.
O endereço da SERAT é rua
Pedro Rezende de Almeida, 25.
Mais informações: 3266-3694
(SERAT)

FIQUE SABENDO

Iperó recebe certificado
de participação na campanha

NO INÍCIO desta semana, o
Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS, que integra
a Secretaria de Estado da Saúde, enviou um certificado ao
município de Iperó como forma de agradecimento e reconhecimento pela participação
da Secretaria Municipal da Saúde na campanha “Fique Saben-

do”, realizada entre 27 de novembro e 1 de dezembro do
ano passado.
Nesse período foram feitos 225
exames rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites C e B. Todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBS’s) do município tiveram
atendimentos diurnos e noturnos durante a campanha para
ampliar o acesso da população.
“Foi uma ação muito importante, pois permitiu que os pacientes conhecessem o seu status sorológico e tivessem a
oportunidade de tratamento
em tempo oportuno nos casos
necessários”, comentou o se-

cretário da Saúde.
Em 2018 a campanha está prevista para a primeira semana de
dezembro. O objetivo é incentivar a realização de exames
para detectar HIV e Sífilis, além
de buscar o diagnóstico precoce de infecções.
Vale ressaltar que as UBS’s oferecem testes convencionais
para HIV e Sífilis durante o ano
todo. Por isso, quem não participou da campanha “Fique
Sabendo” pode procurar a UBS
mais próxima para ser atendido de segunda a sexta.
Mais informações: 3266-2228
(Secretaria da Saúde)

SERAT divulga
a programação

COM O objetivo de promover atividades de caráter socioambiental e difundir as questões sobre o meio ambiente
para toda a população, entre
os dias 4 e 14 junho será realizada a “Semana do Meio Ambiente”. O evento anual é promovido pela Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT). O tema deste ano
é “Acabe com a poluição por
plástico; valorize a coleta seletiva”.
Confira a programação:
4 de junho
- Relançamento do “IperVerde” com o plantio de árvores
nativas. Rua Sorocaba (8h), Rua
Úrsula Wika Wiegand (9h),
Avenida Emílio Guazzelli - instalação da calçada piloto de
floresta urbana (11h) e Avenida Carlos Oetterer (13h);
- Início da exposição de materiais reciclados na Prefeitura
Municipal, Câmara Municipal,
empresa Wika, terminal rodoviário e Aramar (8h às 16h).
5 de junho
- “Guardiões da Floresta”: visita monitorada à Floresta Nacional de Ipanema (das 9h às
14h);
- Lançamento do programa de
“Coleta Seletiva”;
- Palestra na Escola Municipal
“Prof. Henory de Campos
Góes” com o tema “Coleta
seletiva: a sua importância em
nossa vida” (19h).

6 de junho
- Palestra na Câmara Municipal com o tema “Importância
e necessidade da salvaguarda
da biodiversidade” (19h). Palestrante: Alessandra Carla Fatori
Ergesse Machado - bióloga e
doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente (Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo).
7 de junho
- Educação ambiental infantil
na Estação Ambiental “Benedito Galvão Sobinho” (das
9h30 às 11h30 e das 13h30 h
às 15h30).
8 de junho
- “Pedágio ecológico” a partir
das 14h: terminal rodoviário e
Supermercado Correia (Vileta
- George Oetterer);
- “Guardiões da Floresta”: visita monitorada à Floresta Nacional de Ipanema (das 9h às
14h).
9 de junho
- Educação ambiental infantil
na Escola Municipal “Prof. Zilma Thibes Mello”, em George
Oetterer, em parceria com a
Associação Cabana de Luz
(10h).
14 de junho
- Curso sobre técnicas de manutenção de viveiro florestal.
Estação Ambiental “Benedito
Galvão Sobrinho” (das 8h às
17h).
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RECAPEAMENTO

CURSO

Avenida Brasil
recebe melhorias

A PREFEITURA de Iperó
segue com o recapeamento na
avenida Brasil nesta quarta (30).
A via também recebeu guias e
sarjetas que não haviam sido
construídas na época da pavimentação. Os recursos para as
obras na avenida foram originados em emendas do deputado
federal Samuel Moreira.
Também na área da infraestrutura urbana, na semana passada a Prefeitura iniciou os trabalhos de terraplenagem e colocação de guias na rua Alci-

des Fagundes, no bairro Portal
de Iperó, para a pavimentação
da via. As obras serão concluídas nas próximas semanas.
Nessa mesma região, a rua Eunice Fagundes Popts também
será beneficiada e, como se trata de um convênio diferente, a
previsão é que as obras sejam
executadas nessa via nos próximos 60 dias.
“Os serviços nesta última semana foram mais lentos em razão
da paralisação dos caminhoneiros e dificuldades da empresa

Escola da Construção
Civil inicia atividades

para conseguir combustível e
demais insumos para as obras.
Mas não paramos. Temos ainda em andamento melhorias
em vários pontos do município
e ao longo dos próximos 12
meses está prevista a realização de diversas obras, de acordo com os convênios de infraestrutura urbana formalizados
recentemente. Mais uma vez
agradecemos ao amigo Samuel
Moreira por todo o apoio ao
nosso município”, comentou o
prefeito.

FORMAÇÃO

Treinamento de brigadistas
é realizado em Iperó

ENTRE OS dias 22 e 23 foi
realizado o treinamento de brigadistas na Floresta Nacional
de Ipanema (Flona), integrando as ações de Proteção de
Defesa Civil do município de
Iperó. Essa capacitação também faz parte do Acordo de
Cooperação firmado entre a

Flona e os municípios de Iperó, Araçoiaba da Serra, Capela
do Alto e Sorocaba.
Participaram do treinamento os
servidores municipais Lindamaris Rodrigues (coordenadora da
Defesa Civil), Daniel Hessel
(GCM), Adriana Ribeiro de
Aguiar Oliveira e Ednelson Fer-

nandes Marinho (Saúde), Pedro
Macuzzo Munhoz (Fiscalização) e Rogério da Silva Fernandes (Serat). Servidores dos
municípios de Capela do Alto
e Araçoiaba da Serra também
foram capacitados.
ACORDO DE COOPERAÇÃO –
Assinado em 8 de fevereiro
deste ano, o Acordo de Cooperação entre a Flona e os
municípios tem o objetivo principal da preservação e conservação da unidade. O documento propõe ações em diversas
áreas, incluindo treinamento e
capacitação, além de apoio aos
programas Cidade Legal e Município Verde e Azul. Também
será desenvolvido um protocolo de atendimento para manejo de fauna.

DESDE A última segunda
(28) estão em andamento as
aulas do curso Assentador de
pisos e azulejos, realizadas pela
Escola da Construção do Fundo Social de Solidariedade de
Iperó. Ao todo são 10 alunos
nesta primeira turma, com 60
horas de capacitação e aulas
ministradas na estação ferroviária.
Peterson Hessel, instrutor do
curso, explica que entre os principais temas abordados estão
as ferramentas de trabalho,
planejamento, técnicas, organização, preparo de argamassa, regularização de pisos e
azulejos, técnicas de assentamento e rejuntamento de revestimentos cerâmicos, técnicas de corte e aproveitamento
de materiais, assentamento de

pastilhas, limpeza da obra, higiene e segurança no trabalho.
Adriana Corrêa é uma das alunas e conta que se interessou
pela construção civil após ajudar na construção da sua casa.
“É a minha primeira capacitação nessa área. Gosto bastante, principalmente no que diz
respeito a pisos e azulejos. Por
isso, quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, me
inscrevi”, disse.
A Escola da Construção Civil
surgiu por meio de um convênio entre o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São
Paulo e o Fundo Social de Solidariedade de Iperó, visando
oferecer cursos na área da
construção civil.
Mais informações: 3266-1198
(Fundo Social)

