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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.798, DE
28 DE MAIO DE 2018.
“Dispõe sobre a criação do
Polo Iperó da UNIVESP Universidade Virtual do
Estado de São Paulo - no
município de Iperó-SP.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que a Administração Municipal não mediu
esforços para que o Município
de Iperó fosse contemplado
com a Universidade Virtual do
Estado de São Paulo – UNIVESP;
Considerando que foram atendidos os requisitos previstos no
chamamento público nº 1/
2017, conforme edital expedido, sendo Iperó devidamente
classificado e habilitado para o
recebimento de um polo presencial para funcionamento
dos cursos de pedagogia e engenharia da computação, na
modalidade à distância (EaD)
no ano de 2018;
CONSIDERANDO que o Município disponibilizou para funcionamento, nos períodos vespertino e noturno, as dependências da E.M. “Professora
Henory de Campos Góes”, no
Jardim Irene, e que o local foi
devidamente aprovado;
DECRETA
Art. 1º. Fica criado o POLO IPERÓ DA UNIVESP, localizado nas
dependências da Escola Municipal Professora Henory de
Campos Góes, na Rua Francisco Pacheco Machado, nº 240,
no Jardim Irene, que atenderá
aos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo UNIVESP, na modalidade Educação à Distância (EaD).
Parágrafo único. As salas serão cedidas nos períodos vespertino e noturno e não interromperão as atividades normais da unidade escolar.
Art. 2º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 28 DE

MAIO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 28 de maio de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.803, DE
18 DE JUNHO DE 2018.
“Declara de Utilidade
Pública para fins de
Desapropriação, imóvel
que especifica”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no
art. 5º, alínea “m”, do Decreto-Lei nº 3.367, de 21 de junho de 1941,
DECRETA
Art. 1º. Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de
desapropriação pela municipalidade, por via judicial ou amigável, destinada à construção
de edifício público e expansão
de serviço público, o imóvel
constante da matrícula nº
23.135 do Registro de Imóveis
de Boituva-SP, localizado no
bairro George Oetterer, município de Iperó, Estado de São
Paulo, de propriedade de Salvador Juares Jorge Pereira e s/
m Adriana Lúcia Nogueira Pereira, conforme descrição que
segue:

Memorial Descritivo de Terreno desmembrado, designado
de Área “B”, constituído por
parte do Lote nº 09, Quadra
“I”, do desmembramento denominado “Mariita Quadra I”,
situado na cidade de Iperó,
desta Comarca, com frente
para a Rua Projetada Três (03),
com área de 755,90 m² e com
as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se no ponto localizado no
alinhamento do imóvel ora descrito com o lote 08 da quadra
“I” e a Rua Projetada Três (03),
deste ponto segue em linha
reta por uma distância de
30,14m (trinta metros e quatorze centímetros), confron-

tando com a Rua Projetada Três
(03); deste ponto deflete à direita e segue em linha reta por
uma distância de 30,30m (trinta metros e trinta centímetros),
confrontando com os lotes 10
e 11 da quadra “I”; deste ponto deflete à direita e segue em
linha reta por uma distância de
20,02m (vinte metros e dois
centímetros), confrontando
com a outra parte do terreno
desmembrado, designado Área
“A”, constituído por uma parte do lote nº 09; deste ponto
deflete à direita e segue em linha reta por uma distância de
15m (quinze metros); deste
ponto deflete à esquerda e segue em linha reta por uma distância de 10,53m (dez metros
e cinquenta e três centímetros),
confrontando até aqui com a
outra parte do terreno desmembrado, designado Área
“C”, constituído por parte do
lote nº 09; deste ponto deflete
à direita e segue em linha reta
por uma distância de 14,96m
(quatorze metros e noventa e
seis centímetros), confrontando com o lote 08 da quadra
“I”; chegando ao ponto de início desta descrição, encerrando uma área total de 755,90
m² (setecentos e cinquenta e
cinco metros e noventa decímetros quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob
a sigla nº 09.0068.0370.00.
Art. 2º. Fica declarada de caráter urgente a presente desapropriação, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº
3.367, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente
decreto correrão por conta de
dotações do 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, 18 DE
JUNHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 18 de junho de 2018.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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: 25.06.2018
HORÁRIO: 09h30min
EDUCADOR DA CASA DO
ACOLHIMENTO- Classificado
de nº 05º.
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, 18 de Junho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 25.06.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – Classificados do
nº 16º ao 19º
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, 18 de Junho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes
e,
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a
função de Professor de Ensino
Fundamental II – Inglês;
Considerando que todos os
classificados no Processo Sele-
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tivo 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
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: 25.06.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II – INGLÊS
– Classificados do nº 01 ao
28º
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 reti-
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das;
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, 18 de Junho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Trabalho e Emprego de Iperó-SP,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Regimento Interno - Comissões
Municipais e Intermunicipais de
Emprego, capítulo II - das reuniões e deliberações § 2º convoca todos os membros para a
Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia 21 de
Junho às 10 horas, no Posto
de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizada na Rua
Costa e Silva, nº 195, Centro,
no município de Iperó/SP.
Pauta: Deliberação
atividades da CME.

das

Thais Gutierres
Secretária Executiva CME
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PARCERIA

Galpão de triagem da coleta seletiva é inaugurado em Iperó
Evento no bairro George Oetterer marcou o início da coleta seletiva e das atividades da primeira cooperativa de reciclagem do município

EM CERIMÔNIA realizada
na manhã desta quarta (20), foi
inaugurado o galpão de triagem da coleta seletiva e oficializado o início das atividades da
cooperativa Iperocicla. O imóvel de 380 metros quadrados
foi construído pela empresa
Veolia em George Oetterer,
numa área previamente recuperada. A empresa é a responsável pelo Centro de Gerenciamento de Resíduos (CGR) de
Iperó. As atividades da cooperativa integrarão o programa
Novo Ciclo, de iniciativa da
empresa Danone, que capacitou os cooperados para a atuação na triagem dos resíduos
descartados pelos domicílios e
empreendimentos comerciais
da cidade, além de promover
a educação ambiental da população.
Cerca de 100 pessoas participaram do evento. Estiveram
presentes o vice-prefeito, secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal,
vereadores, servidores municipais, representantes do ICMBio
e da Marinha do Brasil, Guarda Civil Municipal, representantes da Veolia e da Danone, os
20 cooperados da Iperocicla e
a comunidade iperoense.
Cosmo José da Silva, um dos
cooperados da Iperocicla, falou
sobre o orgulho em participar
do projeto pioneiro no município. “Fomos muito bem recebidos em cada casa que visitamos no bairro George Oette-

rer para informar sobre o início da coleta seletiva. É muito
importante fazer parte dessa
cooperativa, de onde poderemos tirar o nosso sustento.
Agradeço à Prefeitura, à Câmara Municipal, à Veolia e à Danone por todo o apoio”, disse.
O técnico Mateus de Oliveira
Fernandes, do programa Novo
Ciclo, destacou a emoção do
momento. “Acompanho desde a primeira reunião realizada para iniciar o projeto e é
uma grande satisfação ver isso
se tornar realidade. Agradeço
a todos que participaram, incluindo o comitê formado para
o desenvolvimento da coleta
seletiva na cidade. Tudo está
dando certo. Agradeço à Prefeitura, à Câmara Municipal, à
Veolia, à Danone e ao programa Novo Ciclo, pois isso será
muito importante para os cooperados daqui de Iperó”, comentou.
Lígia Camargo, gerente de Sustentabilidade da Danone, agradeceu a todos os envolvidos
nos trabalhos em Iperó e explicou que a empresa tem como
objetivo impactar de forma
positiva a vida das pessoas.
“Não só pelos seus produtos,
mas também por iniciativas
como o programa Novo Ciclo,
que existe desde 2011. Promover a comunidade onde é desenvolvido o programa. E será,
de fato, um novo ciclo na vida
de cada integrante daqui de

Iperó. Que essas parcerias sejam o início de uma contínua
história de parcerias. Juntos
chegamos mais longe”, ressaltou.
O diretor de Desenvolvimento da
Veolia, Denis Afonso, também agradeceu a todos que
se dedicaram ao
projeto em Iperó e
destacou a importância para o município, considerando que a construção do galpão e
a aquisição dos
equipamentos representaram investimentos de aproximadamente R$ 1
milhão. “Sempre
fomos muito bem
recebidos em Iperó e, por isso, nada
melhor que construir o galpão aqui.
O principal agora é
manter esse trabalho com bastante
empenho, gerando renda e ajudando o meio ambiente. Isso vem coroar a participação
de todos”, falou.
O vice-prefeito salientou que é essencial dar andamento aos trabalhos com alegria e
entusiasmo. “É um

momento especial, depois do
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Agradeço a todos os envolvidos. Nada
aconteceu por acaso. Muitas
pessoas se dedicaram bastante e foram firmadas parcerias
importantes. Agora, cada um
de nós tem a responsabilidade
de ajudar a transformar cada
vez mais em realidade a coleta
seletiva no município.”
Devido a um compromisso no
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
em Brasília, não foi possível o
prefeito estar presente. Mesmo
assim, escreveu uma mensagem que foi apresentada durante a cerimônia. “Parabenizo a todos os envolvidos neste
projeto, no qual já vínhamos
trabalhando desde 2013. Porém, devido à crise financeira
e política do país, tivemos que
refazer nossos prazos e ações
para chegarmos até este momento tão importante para a

nossa população. É algo inédito para Iperó e toda a Região
Metropolitana de Sorocaba,
nos moldes em que foi planejado. Agradeço a todos os servidores municipais que se dedicaram, a Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo, a
nossa Câmara Municipal através do seu presidente, a equipe da Danone pela parceria e
por acreditar no projeto e em
Iperó, e a nossa grande parceira Veolia e toda a sua diretoria, em especial ao companheiro Denis, que sempre contribuiu e acreditou muito no projeto e em todas ações desenvolvidas pela empresa em nosso município”, enfatizou o prefeito.
A coleta seletiva foi iniciada de
forma piloto em George Oetterer no último dia 18 e será
realizada sempre às segundasfeiras. Gradativamente será estendida aos outros bairros do
município.
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ESPAÇO DIGITAL

CEI Therezinha, no Jardim Vitorino,
recebe novas camas

INTEGRANDO o planejamento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SECE),
na última sexta (15) o CEI
“Prof. Therezinha de Jesus
Campos Cristino”, no Jardim

Vitorino, recebeu 70 novas camas empilháveis para a utilização dos alunos atendidos pela
unidade. As ações de substituição dos colchões pelas camas
começaram em 2017 com o

CEI “João Marques Penteado”,
que recebeu 60 novas camas.
De acordo com o cronograma
da SECE, todas as unidades de
Educação Infantil serão atendidas.
“A troca dos colchões por camas empilháveis traz mais conforto às nossas crianças, além
da praticidade e facilidade de
higienização. Ajuda até mesmo
na decoração dos ambientes”,
comentou a secretária de Educação, Cultura e Esportes.
De acordo com o prefeito, essas ações integram o objetivo
de promover uma melhora
constante no atendimento realizado pelas unidades. “Optamos por substituir os colchões
pelas camas empilháveis, por
ser tratar de um mobiliário prático, moderno e higiênico, que
permite inclusive otimizar os
espaços das unidades”, destacou.

ESPORTE

Voleibol de Iperó prossegue
na Liga de Sorocaba e Região
taque para a central Hannah. Já na disputa contra
Sorocaba,
as iperoenses perderam
pelo placar de 2 a 0. Com
os resultados, Iperó marcou três pontos.

A EQUIPE adulta feminina
do voleibol de Iperó venceu a
rodada da Liga de Sorocaba e
Região, realizada no último sábado (16) em Rio das Pedras.
Foram duas vitórias com placares de 2 a 0, sendo uma sobre Salto e a outra sobre o time
da casa. Com os resultados, as
iperoenses marcaram seis pontos. No jogo contra Salto, teve
destaque a central Giovana. Já
na partida contra Rio das Pe-

dras, o destaque foi a ponteira
Ana Cerezer.
Também pela Liga de Sorocaba e Região, no último dia 9
foi realizada em Iperó a rodada válida pela categoria infantojuvenil feminino. No Ginásio
de Esportes “Benedito Romualdo de Godois”, as iperoenses jogaram contra Pindamonhangaba e Sorocaba. Iperó
venceu Pindamonhangaba
pelo placar de 2 a 0, com des-

MAIS JOGOS – No próximo dia 22, o infantil
masculino joga em Cesário Lange pela Copa do
Estado. Já no dia 24, o juvenil masculino volta às
quadras em Sorocaba pela
Liga de Sorocaba e Região. E no dia 22 de julho, as iperoenses da categoria adulta disputam
nova rodada da Liga de Sorocaba e Região, com jogos que serão realizados em Votorantim.
“Além desses campeonatos,
continuamos nos preparando
bastante para os Jogos Regionais. É uma competição muito
importante para as equipes do
nosso município. Buscaremos o
bicampeonato feminino e o
Ouro masculino”, comentou a
professora Elaine Bueno dos
Santos.

Projeto abre inscrições
para cursos nas férias

O PROJETO “Espaço Digital”, que oferece aulas de informática gratuitamente à população, está com inscrições
abertas para um workshop especial que será realizado em
julho, mês tradicional de férias
na Educação. São oferecidas
vagas para dois cursos rápidos
direcionados a jovens e adultos: Carreira e Gestão do Tempo.
As inscrições seguem de 20 de
junho a 06 de julho e são realizadas na sala de Informática do
Polo Cultural, de segunda a
sexta, das 09h às 16h. Para se
inscrever é preciso apresentar
um documento de identificação com foto.

O curso “Carreira: como ingressar no mercado de trabalho” será realizado de 9 a 13
de julho e destinado a estudantes em busca da primeira oportunidade de trabalho.
Já o curso “Gestão do tempo:
tempo é dinheiro” será realizado de 16 a 20 de julho, com
orientações sobre como gerenciar melhor o tempo, estabelecer metas e objetivos e obter
melhores resultados nas tarefas pessoais e profissionais.
As aulas serão das 10h às 12h
e das 14h às 16h, de segunda
a sexta.
Mais informações: 3266-2324
(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)

CHALLENGE DAY

Iperó participa
do Dia do Desafio

OS IPEROENSES participaram da 24ª edição do “Dia do
Desafio” nesta quarta (20),
tendo como adversária a cidade de Cachoeira Paulista, no
Vale do Paraíba, que prosseguirá como adversária até 2020.
No decorrer do dia diversas atividades movimentaram as escolas, creches e projetos edu-

cacionais, além da programação organizada pelo Departamento de Esportes no Ginásio
de Esportes “Benedito Romualdo de Godois”, no campo de
futebol de George Oetterer e
no Complexo Esportivo da Escola Municipal “Dona Elisa
Moreira dos Santos”.
O “Dia do Desafio” estimula a
prática de esportes e atividades
físicas, além da integração e
cooperação por meio de uma
disputa entre diversas cidades
de todo o mundo.
Para mais informações, acesse:
www.diadodesafio.org.br/sobre-o-dia-do-desafio/
Departamento de Esportes:
3266-4892
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PROJETOS EDUCACIONAIS

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Programação conscientiza
sobre a importância do tema

REALIZADA entre os dias 4
e 14 de junho, a programação
da “Semana do Meio Ambiente” contou com diversas atividades de caráter socioambiental direcionadas para toda a
população iperoense. O evento promovido pela Prefeitura
de Iperó, por meio da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e
Turismo (SERAT), neste ano
teve como tema “Acabe com
a poluição por plástico; valorize a coleta seletiva”.
Ao todo, foram plantadas cerca de 300 mudas de árvores
nativas e com propriedades
medicinais, atendendo a agenda de plantio em vários pontos do município. Além disso,
alunos da Escola Municipal
“Dona Gláucia Aparecida Andrade Nogueira” conheceram
o projeto Guardiões da Floresta, desenvolvido pela Floresta
Nacional de Ipanema, e participaram de plantios dentro da
unidade.
Duas palestras integraram a
programação da “Semana do
Meio Ambiente”. Na Escola
Municipal “Prof. Henory de
Campos Góes”, o tema apresentado pela SERAT foi a Coleta Seletiva, que começa no
município a partir deste mês.
Já na Câmara Municipal, a palestrante Alessandra Fatori falou sobre a importância e a
necessidade da salvaguarda da
biodiversidade.
A Estação Ambiental “Benedito Galvão Sobrinho” recebeu

os alunos do projeto Despontando Cidadãos e da Escola
Municipal “Dona Isaura Jamas
Fogaça”, que participaram de
gincanas sobre o meio ambiente. Em George Oetterer a
gincana foi realizada na Escola
Municipal “Prof. Zilma Thibes
Mello” e teve a parceria da
Associação Cabana de Luz.
Um pedágio ecológico também
marcou a “Semana do Meio
Ambiente”, sendo realizado na
área central de Iperó e no bairro George Oetterer, com a distribuição de cerca de 100 mudas de arvores nativas. Foi realizada ainda uma exposição de
brinquedos feitos com materiais reciclados. O encerramento da programação teve a realização de um curso sobre téc-

nicas e manutenção de viveiros florestais, com a participação de 12 alunos.
“Foi um sucesso a ‘Semana do
Meio Ambiente’, onde conseguimos cumprir todas as propostas da programação. Daremos andamento ainda ao piloto da calçada floresta, na avenida Emílio Guazelli”, comentou o secretário de Meio Rural, Ambiente e Turismo.
“O meio ambiente é um tema
que precisa ser trabalhado sempre, com a conscientização
sobre a sua importância. Apoiamos todas as iniciativas relacionadas a esse assunto,
pois a qualidade de vida da
população também está diretamente ligada às questões
ambientais”, disse o prefeito.

Alunos de George Oetterer
vão ao cinema em Sorocaba

“É MUITO difícil descrever
tudo o que as crianças vivenciaram no dia.” A frase da coordenadora Fernanda Tonin, do
projeto Bem-me-quer, de George Oetterer, é um resumo da
emoção proporcionada pelo
passeio dos alunos ao cinema,
em Sorocaba, na última sexta
(15). O projeto foi selecionado
pelo Cinépolis, que administra
os cinemas do Shopping Iguatemi, para levar até 300 pessoas a uma sessão, com direito a pipoca e refrigerante. Assim, a oportunidade foi estendida aos alunos do projeto
“Despontando Cidadãos”,
também desenvolvido em George Oetterer.
O Rotary Vergueiro, que homenageou o “Bem-me-quer” em
abril deste ano, ofereceu o
transporte para os alunos do
projeto. Já o transporte dos
alunos do “Despontando Cidadãos” foi feito pela Prefeitura
de Iperó. Ao todo, 220 estudantes participaram do passeio, sendo 140 do “Bem-mequer” e 80 do “Despontando
Cidadãos”.
Os preparativos começaram
bem antes e a ansiedade dos
alunos, pais e familiares foi
muito grande desde que souberam do passeio. Já no dia,
cada momento teve um significado especial. A entrada no
projeto, o café da manhã, a
organização de cada aluno, a
chegada dos ônibus, o trajeto.
No shopping os iperoenses foram recebidos por uma equipe
de funcionários e por voluntários do Rotary. Para vários alu-

nos foi a primeira vez que entraram num shopping e cinema.
Muitos olhares espantados
quando se depararam com a
quantidade de lojas e pessoas,
além das diferentes reações ao
chegarem à escada rolante. Da
alegria ao medo. Na sala de
cinema, com pipoca e refrigerante em mãos, a aventura
continuou nas cadeiras giratórias enquanto aguardavam o
início do filme. Até que a imensa imagem de “Pedro Coelho”
surgiu e os olhos vidraram na
tela.
“Por diversas vezes olhei para
a sala lotada e tive vontade de
chorar. Quando o filme acabou, todos eles deliraram nas
palmas, como se os artistas
estivessem ali e pudessem ouvilos. E na verdade os artistas
estavam. Não os do filme, mas
aqueles que nos apoiaram para
tornar tudo isso realidade. Foi
um dia incrível e inesquecível.
Eles voltaram cansados, mas
valeu a pena. Agradeço a todos os envolvidos. Que Deus os
abençoe e torne a vida de cada
um mais próspera para que
possam ajudar cada vez mais
pessoas”, disse Fernanda Tonin.
“Parabéns a todos os envolvidos nessa iniciativa. Sabemos
o quanto é importante e significativo para os alunos esse tipo
de experiência e oportunidade,
pois também contribuem muito para a formação como cidadãos. Contem sempre com
o nosso apoio”, comentou o
prefeito.
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Prefeito e secretária da Educação
participam de reunião em Brasília

NESTA QUARTA (20), o
prefeito de Iperó e a secretária
de Educação, Cultura e Esportes estiveram em Brasília, onde

participaram de uma reunião
no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para pleitear recursos à
rede municipal de Educação.
No encontro com Leandro José
Franco Damy, diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, foram apresentadas demandas para a
aquisição de ônibus escolares
e adaptados que atenderão à
rede municipal e APAE, além
de mobiliários para as escolas
de Ensino Fundamental. Também foi feito o pedido de uma
nova creche para o bairro George Oetterer, com capacidade para até 188 alunos.
“Fomos muito bem atendidos

pelo diretor do FNDE em Brasília. Referente à creche em George Oetterer, a estimativa de
custos é de R$ 1,6 milhão e o
projeto está em análise. Nossa
expectativa é que seja encaminhado ainda neste ano. Conseguimos dois novos ônibus
escolares, sendo um adaptado
no valor R$ 199 mil e um comum no valor de R$ 216 mil.
No que diz respeito ao mobiliário, também estão fazendo o
levantamento para atender o
nosso pleito no valor de aproximadamente R$ 380 mil. Estávamos aguardando essa
agenda já há alguns meses e
foi muito positivo o encontro”,
comentou o prefeito.

JARDIM ALVORADA

Prefeitura e Sabesp se reúnem com os
moradores para tratar sobre o abastecimento
A PREFEITURA de Iperó e a
Sabesp, empresa responsável pelo
saneamento no município, se reuniram com uma comissão de moradores do Jardim Alvorada na
manhã da última sexta (15), no
paço municipal. O tema do encontro foi o abastecimento de água
no bairro. Estiveram presentes o
prefeito, os secretários de Governo, de Planejamento e Desenvolvimento, e de Transportes e Serviços Municipais, além dos representantes da Sabesp, Sandro Henrique Brambila Ramos, Luís Carlos Oliveira Rosa, Marcelo Franco
e Jorge Antunes.
Atualmente as residências no bairro são abastecidas por meio do
caminhão pipa, com atendimento realizado pela Prefeitura de Iperó. São cerca de 200 casas atendidas e, de acordo com o secretário de Transportes e Serviços
Municipais, será feito um ajuste
entre a Prefeitura e a Sabesp para
abastecer o caminhão em George Oetterer, o que permitirá melhorar a forma de distribuição da
água no bairro. “Com isso, poderemos iniciar o fornecimento de
1000 litros por residência, ao invés dos 500 litros que fornecemos
hoje. Faremos o abastecimento do
caminhão em local mais próximo
do bairro, o que permitirá essa
ampliação da nossa atuação”, explicou.
Durante a reunião, Sandro Ramos,
da Sabesp, disse que entre as pri-

oridades da empresa após assumir o saneamento no município,
está o abastecimento na região de
George Oetterer. “Já levamos diversas melhorias para George
Oetterer e Vileta. O cronograma
relacionado às obras no Jardim Alvorada está sendo protocolado
hoje pela Prefeitura e será protocolado também na Câmara Municipal. Nossa expectativa é que
até maio de 2019 o bairro seja
atendido pela rede de água. Estamos à disposição para manter essa
proximidade com os moradores
sobre o andamento dos trabalhos”, falou.
Também foi apresentado à comissão de moradores o projeto da
rede de abastecimento, que será
composto por uma adutora com
início no Centro de Reservação do
Ipatinga. Já no Jardim Alvorada,
serão cerca de cinco quilômetros
de tubulações para a distribuição
da água em todas as casas. O próximo passo, de acordo com o cronograma apresentado, será o processo licitatório, que deverá ocorrer no próximo semestre, para a
escolha da empresa que realizará
as obras.
Viviane Alves de Castro, moradora do Jardim Alvorada, comentou
que a maior necessidade hoje é a
água. “O bairro melhorou nos últimos anos, mas precisa de muitas coisas ainda. Tudo o que conversamos aqui, levaremos aos demais moradores também. Precisá-

Vacinação contra a
doença é intensificada

vamos de uma resposta da Sabesp
e da Prefeitura. Agora, com essas
informações, queremos ver as
obras e acompanhar de perto”,
comentou.
De acordo com o prefeito, os trabalhos realizados e em andamento após a Sabesp assumir os serviços de saneamento em Iperó, a
partir de maio de 2016, têm foco
em melhorias para toda a população. “Tivemos algumas dificuldades para a assinatura do contrato com a Sabesp, mas desde
que a empresa assumiu temos
buscado a resolução de problemas, principalmente os críticos,
que têm urgência. Na região de
George Oetterer foram feitas diversas benfeitorias que refletiram
na ampliação do abastecimento
de água, incluindo o bairro Vileta. Também foi possível melhorar
os serviços na região central da
cidade. Agora, o próximo passo é
o Jardim Alvorada, onde, além da
questão da água, estamos trabalhando para a regularização dos
imóveis”, destacou.
O prefeito também ressaltou a
parceria com a Câmara Municipal,
que sempre trabalhou de forma
conjunta com a Prefeitura e a Sabesp nas questões relacionadas ao
município, incluindo a demanda
do Jardim Alvorada. “Esse bom relacionamento nos últimos anos
tem permitido desenvolver vários
trabalhos em benefício de todos
os iperoenses”, finalizou.

DESDE a última segunda (18),
a Secretaria Estadual da Saúde
realiza uma intensificação da
vacinação contra a Febre amarela. A mobilização acontecerá até o próximo dia 29 e é uma
medida preventiva em virtude
dos novos casos de macacos
encontrados mortos pela doença no Estado de São Paulo.
Nesse período de intensificação
da vacinação, em Iperó as vacinas serão disponibilizadas em
todas as Unidades de Saúde, de
segunda a sexta, das 8h às
15h30. Até o momento não
houve casos da doença no
município.
De acordo com a Vigilância
Epidemiológica, neste ano foram imunizadas cerca de 8,5
mil pessoas contra a Febre
amarela em Iperó. Nos últimos
três meses diminuiu a procura
pela vacina, seja por que parte
da população foi imunizada
entre 2009 e 2010, ou por causa da preocupação relacionada a possíveis reações provocadas pela vacina. A Secretaria
Municipal da Saúde reforça a
orientação para que todas as
pessoas que não tenham con-

traindicação – e ainda não foram vacinadas – participem da
imunização.
Crianças de nove meses a dois
anos de idade recebem a dose
padrão da vacina. Quem vai
viajar para países que exigem
a vacinação, deve apresentar o
passaporte ou visto que comprove a viagem internacional,
para que receba a dose padrão
e possa solicitar o Certificado
Internacional de Vacinação.
A vacina não é recomendada
a crianças menores de nove
meses; pacientes imunodepressivos; portadores do vírus HIV;
em tratamento com drogas
imunossupressoras; submetidos a transplante de órgãos;
com imunodeficiência primária;
com neoplasia; com histórico
de doenças do timo; com histórico de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina.
Após o encerramento da intensificação da vacinação contra
a Febre amarela, as unidades
voltarão a disponibilizar as doses em esquema de rodízio.
Mais informações: 3266-2228
(Secretaria da Saúde)

