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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Saúde, comunica a convocação
para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 02.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
ENFERMEIRO – Classificado
de nº 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, 27 de Junho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 043/18 - Conceder ao funcionário Sr. Robson
Soares
Leonor,
RG:
42.186.406-0, (Motorista) referência “G”, o adicional por
tempo de serviço, a que alude
o artigo 156 do Estatuto dos
Funcionários do Município de
Iperó.
Portaria Nº 044/18 - Conceder férias ao funcionário Luiz
Roberto
Pereira,
RG:
15.351.289-1 (Assessor de Imprensa e Cerimonial) referência “H”, no período de 10/07/
2018 a 18/07/2018.
Portaria n.º 043/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 21 de junho de 2018.
Portaria n.º 044/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 27 de junho de 2018
Sergio Poli Simon
Presidente
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ÁRVORE DA VIDA

CCAD

Cartório de Iperó une registros
de nascimento ao meio ambiente

A CADA registro de nascimento, uma muda de árvore é
doada aos pais. Assim nasceu
o projeto “Árvore da Vida”,
promovido pelo Cartório de
Iperó desde o último dia 18. A
proposta idealizada por Luciane Miranda de Arruda Siviero,
tabeliã e registradora civil, é
que a árvore cresça junto com
a criança, além de contribuir
para uma nova consciência socioambiental entre as pessoas.
O diferencial do projeto é que,

além da oportunidade para os
pais plantarem uma árvore, ela
ganha um significado especial
e passa a representar o crescimento do filho. “Não é uma
árvore qualquer. É a árvore do
seu filho. Ela celebra o nascimento e representa a vida. É
assim que temos que olhar para
as árvores e é assim, como a
um filho, que devemos zelar
por elas”, disse Luciane Siviero.
Ainda de acordo com Luciane,

a ideia surgiu durante o processo de revitalização do jardim
do cartório, junto à responsabilidade de cuidar das novas
plantas do local e preservar a
grande árvore existente no centro do jardim. “A vida tem que
ser preservada em todas as suas
expressões. Com esse projeto,
um dia a pessoa já adulta terá
uma árvore na cidade, no quintal da casa ou na rua onde
mora, plantada pelos seus pais
por ocasião do seu nascimento. E precisará pensar muito
bem antes de querer derrubar
essa árvore, que estará diretamente ligada à sua história de
vida”, explicou.
“Parabéns à Luciane e ao Cartório de Iperó pela iniciativa do
projeto, que une histórias de
pessoas e conscientização sobre o meio ambiente. É um
tema que precisa ser valorizado sempre e, quanto maior o
número de pessoas empenhadas nessas questões, mais a
população tem a ganhar, principalmente no que diz respeito
à qualidade de vida”, ressaltou
o prefeito.

ESPORTE

Vôlei masculino segue na disputa
pela Liga de Sorocaba e Região
NO ÚLTIMO domingo
(24), em rodada válida pela
Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, a equipe masculina de Iperó disputou dois
jogos no SESI Sorocaba.
No primeiro, contra Salto de
Pirapora, os iperoenses venceram pelo placar de 2 a 0,
com destaque para o levantador Gabriel e o ponteiro
Bruno.
No jogo seguinte, contra
Cotia, os iperoenses perderam pelo placar de 2 a 1.
Com os resultados, a equipe de Iperó segue na competição e a próxima rodada
será em 5 de agosto, no Ginásio de Esportes “Benedito Romualdo de Godois”,
em Iperó. Antes disso, os
iperoenses participam dos
Jogos Regionais, com início
do calendário previsto para
8 de julho.

Projeto comemora
dois anos na nova sede

PARA marcar os dois anos de
instalação na nova sede, no último domingo (24) o projeto
“Caminhando contra as drogas” (CCaD) realizou diversas
atividades recreativas e culturais. Cerca de 200 pessoas passaram pelo prédio do antigo
Pernoite, onde o projeto está
desde 2016. Entre as atrações,
houve apresentações de dança e música, gincanas, cortes
de cabelo, esmaltamento das
mãos e brinquedos.
“O evento foi um sucesso e
agradecemos aos parceiros e
amigos que nos ajudaram para
que a comemoração se tornasse realidade. Agradecemos
também a todos que nos prestigiaram. Em dois anos instalados na nova sede, com o apoio
da Prefeitura de Iperó, tivemos
condições de atender melhor
as pessoas que nos procuram

e conquistamos mais credibilidade”, explicou Patrícia Virgínia da Silva, coordenadora do
projeto.
O CCaD nasceu em 2012 com
o objetivo de desenvolver
ações visando conscientização,
encaminhamentos e cidadania,
com foco no combate e prevenção ao uso de drogas. Desde que se mudou para o prédio do antigo Pernoite, atua
também em parceria com a
Escola de Artes Sacras. Entre as
oficinas desenvolvidas atualmente pelo projeto, estão dança, ginástica, capoeira, graffiti, Jiu-jitsu e escultura em argila.
“Parabéns a toda a equipe do
projeto pelo trabalho desenvolvido no município e pelos dois
anos na nova sede. Contem
sempre com o nosso apoio”,
comentou o prefeito.
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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

Mais de 200 animais são
esterilizados em George Oetterer

O “7º MUTIRÃO de Castração”, realizado em George
Oetterer nos dias 23 e 24, esterilizou 220 animais, sendo
100 gatos e 120 cachorros,
entre machos e fêmeas. Assim
como nas edições anteriores,
também houve castração de
animais de rua. Durante as atividades, 10 filhotes foram encaminhados para adoção e já
receberam um “vale castração” para que sejam esterilizados quando chegarem à idade
mínima.

O Mutirão é uma iniciativa da
Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria do Meio Rural,
Ambiente e Turismo (SERAT),
e teve a parceria da ONG “Cia
do Bicho”, do Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV) e diversos voluntários.
De acordo com Luiza Helena de
Oliveira, voluntária desde a segunda edição, foi emocionante ver o empenho dos moradores do bairro. “Todos muito
acolhedores, receptivos e carinhosos com a equipe que tra-

balhou nos dois dias. Valeu a
pena realizar essa mobilização
em George Oetterer e ficamos
satisfeitos com os resultados.
Agradecemos a todos os parceiros e foi uma vitória coletiva novamente”, disse.
“Foi muito importante a realização desse primeiro Mutirão
em George Oetterer e houve
uma grande aceitação e envolvimento dos moradores”, comentou o secretário de Meio
Rural, Ambiente e Turismo.
“Parabéns a toda a equipe por
mais esse Mutirão. A realização
dessa mobilização era um pedido dos moradores já há algum tempo e agora foi possível atendê-los. É uma ação importante que ajuda a controlar
o número de animais e contribui para diminuir os casos de
animais abandonados”, ressaltou o prefeito.
Ao todo, nas sete edições do
Mutirão de Castração foram
esterilizados 1.630 animais em
Iperó. A previsão é que seja
realizada uma nova edição ainda no próximo semestre.
Mais informações: 3266-3694
(SERAT)

EDUCAÇÃO

Escolas “Henory” e “Zilma”
abrem inscrições para a EJA

ESTÃO abertas as inscrições
para a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) nas escolas municipais “Prof. Henory de Campos Góes” e “Prof. Zilma Thi-

bes Mello”. O prazo segue até
20 de julho.
Os interessados devem ir à secretaria de uma das unidades
e levar cópia do RG, cópia da

certidão de nascimento ou casamento,
comprovante de escolaridade, comprovante
de endereço e uma
foto 3x4.
As vagas são para turmas de primeira a oitava séries, no período noturno, com aulas de segunda a sexta. A idade mínima
para participar é de 15
anos. O início das aulas será em 2 de julho.
O atendimento nas secretarias é feito das 8h
às 17h.
Escola Henory – Rua
Luiz Rossi, 57 (Jardim
Irene). Telefone 3266-1632
Escola Zilma – Avenida Cecy
Monteiro Oetterer, 155 (George Oetterer). Telefone 32669333

Mobilização segue
até esta sexta

A MOBILIZAÇÃO contra a
Febre amarela, promovida pela
Secretaria Estadual da Saúde
desde o último dia 18, segue
até esta sexta (29). É uma medida preventiva em virtude dos
novos casos de macacos encontrados mortos pela doença
no Estado de São Paulo.
Durante esse período de intensificação da vacinação, todas as
unidades de Saúde de Iperó
estão disponibilizando doses
contra a Febre amarela, de segunda a sexta, das 8h às
15h30. Até o momento não
houve casos da doença no
município.
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 contraindicação – 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
da vacina 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)
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FROTA

Prefeitura recebe
nova motoniveladora

Prefeito assina a validação
da regularização do bairro

EM REUNIÃO na tarde da
última sexta (22), no escritório
da Consultoria Jurídica da
União (CJU), em São Paulo, o
prefeito de Iperó assinou o termo de conciliação para validar
a regularização do Novo Horizonte e, com isso, cancelar o
pagamento do precatório referente à área onde foi construído o bairro, cujo valor atualizado era de mais de R$ 1,3
milhão.
Além do prefeito, estiveram
presentes Alessandra Pascoli,
responsável pela regularização
fundiária em Iperó, Weverton
Fernandes da Silva, procurador
da Prefeitura de Iperó, Denise
Caldas Figueira, conciliadora da
Advocacia Geral da União
(AGU), Robson Tuma, superin-

tendente do Patrimônio da
União em São Paulo (SPU-SP),
e Marco Aurélio Bezerra Verderamis, subprocurador regional da União.
Com a assinatura do termo,
junto aos trabalhos já realizados anteriormente com os projetos de regularização e cadastros, em parceria com o Governo do Estado, por meio do
programa Cidade Legal, o próximo passo é levar os documentos para registrar no Cartório de Registro de Imóveis, e
em seguida entregar as escrituras sem custos aos beneficiados. O custo médio de uma
escritura atualmente é de R$ 2
mil. A estimativa é que a entrega dessas escrituras seja realizada aos moradores entre

novembro e dezembro, beneficiando cerca de 300 famílias.
“Hoje demos um passo importantíssimo para concluir a regularização do bairro Novo
Horizonte. É um trabalho que
iniciamos há cinco anos, junto à Secretaria de Patrimônio
da União, Advocacia Geral da
União e parceria com o programa Cidade Legal. Foram
várias etapas desde o início
das tratativas. A regularização
é uma conquista muito significativa para os moradores
que aguardam isso há mais de
20 anos. Agora terão os seus
imóveis valorizados e poderão
investir em melhorias com a
garantia jurídica da propriedade dos imóveis”, explicou o
prefeito.

A PREFEITURA de Iperó
recebeu nesta terça (26) uma
nova motoniveladora da marca New Holland, adquirida por
meio de financiamento com a
Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, no valor de R$ 445,3 mil, integrando o programa Frota Nova Municípios.
Iperó foi uma das primeiras cidades beneficiadas pelo programa e o novo equipamento
dá continuidade à renovação
da frota municipal, focando o
atendimento às vias ainda não
pavimentadas, de maneira especial na área rural. A Prefeitura tinha apenas uma patrol
anteriormente. A nova máquina será utilizada na manutenção das estradas vicinais e na
infraestrutura aos pequenos e
médios produtores rurais e cooperativas para o escoamento
dos produtos.
“Com essa aquisição poderemos ampliar a nossa atuação
em todo o município, auxilian-

do no desenvolvimento das atividades agrícolas e mantendo
sempre adequadas as estradas
e vias de terra. Agradecemos
ao governo do Estado, toda a
equipe da Prefeitura que trabalhou no projeto, à Câmara
Municipal e aos vereadores que
aprovaram de forma unânime
o projeto de lei autorizando
essa parceria com a Desenvolve SP. E agradecemos também
ao nosso amigo e deputado
federal Samuel Moreira, que na
época como secretário da Casa
Civil nos apoiou em mais essa
conquista para Iperó”, salientou o prefeito.
Administrado pela Casa Civil e
operado pela Desenvolve SP, o
programa Frota Nova Municípios financia, a juro zero, a renovação de veículos utilizados
para a prestação de serviços
públicos. O limite máximo de
financiamento é de R$ 500 mil
por município, com o prazo de
até seis anos para pagar, incluindo seis meses de carência.

