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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: 20.07.2018
HORÁRIO: 11h00min
ENFERMEIRO – Classificados
de nº 09 e 10º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

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: 20.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I Classificados do nº 38 ao 41º.
PROFESSOR TITULAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL –
Classificados de nº 07 e 08º
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 Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

Iperó, 18 de Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter efetivo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 20.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
COORDENADOR
PEDAGÓGICO – Classificado
de nº 01.
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 Julho 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,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 20.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II –
PORTUGUÊS – Classificados

de nº 07 e 08º
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 Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social, comunica a convocação
para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 20.07.2018
HORÁRIO: 11h00min
EDUCADOR DA CASA DO
ACOLHIMENTO- Classificado
de nº 06º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do res-

pectivo 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 Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
DECRETO Nº 1.810, DE
4 DE JULHO 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 “i”, do DecretoLei 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 melhoria do
sistema viário, parte do imóvel
denominado “Fazenda Clau
Mar”, constante da matrícula
nº 14.540 do Registro de Imóveis de Boituva-SP, localizado
no distrito de George Oetterer,
município de Iperó, Estado de
São Paulo, de propriedade de
Anna Maria Rambaldelli Paladimese, conforme descrição
que segue:
Memorial Descritivo de parte
de terreno desmembrado, denominado “Fazenda Clau
Mar”, situado na cidade de Iperó, desta Comarca, na estrada
que liga Iperó a Sorocaba, no
bairro Bom Jesus, distrito de
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George Oetterer, com as seguintes medidas, divisas e confrontações:

O perímetro da área inicia-se
no “Ponto 1A” este localizado junto a propriedade de
Anna Maria Rambaldelli Palamidese e a 78,70m da Estrada
Vicinal Sorocaba - Iperó deste
ponto segue em reta na distância de 121,71m - Rumo:
29°15' NE até o ponto 1B, deste segue em reta na distância
de 47,08m - Rumo: 28°36' NE
até o ponto 1C, deste deflete
para a direita e segue na distância de 4,23m - Rumo:
60°54' SE até o ponto 1D, deste deflete para a esquerda e
segue em reta na distância de
239,62m - Rumo: 28°51' NE
até o ponto 1E, deste deflete
para a esquerda e segue em
reta na distância de 93,12m Rumo: 26°56' NE até o ponto
15B, deste deflete para a esquerda e segue em reta na distância de 5,23m - Rumo:
55°04' NW até o ponto 15C,
deste deflete para a direita e
segue em reta na distância de
150,00m - Rumo: 27°22' NE
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até o ponto 12C, confrontando do ponto 1A ao ponto 12C
em toda esta extensão propriedade de Anna Maria Rambaldelli Palamidese, do ponto 12C
deflete para a esquerda e segue confrontando com a propriedade dos Herdeiros de Décio Valdemarim e sua mulher
Inilda Paiffer Valdemarim na
distância de 11,16m - Rumo:
23°45' NW até o ponto 12A,
deste deflete para a esquerda
e segue em reta na distância
de 246,93m - Rumo: 26°56'
SW até o ponto 12B, deste segue em reta na distância de
239,36m - Rumo: 28°51' SW
até o ponto 3B, deste segue em
reta na distância de 168,14m Rumo: 29°06' SW até o ponto
1, confrontando do ponto 12A
ao ponto 1 em toda esta extensão com a propriedade de
Anna Maria Rambaldelli Palamidese, do ponto 1 deflete
para a esquerda e segue em
reta na distância de 7,86m Rumo: 37°07’SE até o ponto
1A, loca de início e termino das
referida medidas encerrando
assim uma área de 6.464,02m².

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,
4 DE JULHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
4 de julho de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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FEIRA

JUNTA MILITAR

AGRIFIR 2018 será
realizada em agosto

A “2ª FEIRA do Agricultor
Familiar de Iperó e região”
(AGRIFIR), realizada pela Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), acontecerá nos dias 24 e 25 de
agosto no Polo Cultural. A programação da AGRIFIR, de acordo com a SERAT, terá oficinas,
exposições e comercialização
de produtos e serviços agrícolas, artesanato e gastronomia.
O objetivo da AGRIFIR é apre-

sentar à população os itens
produzidos pelo setor agrícola
em Iperó e região. Em 2017,
cerca de 300 pessoas prestigiaram a primeira edição, que
contou com mais de 40 expositores.
Confira a programação:
24 de agosto - das 18h às 22h
Oficinas
18h30: Artesanato inteligente
com materiais recicláveis - Rosimeire Letícia Machado Rosa
19h45: Produção de mudas de

Secretária é homenageada
em evento da 14ª CSM
frutas da Mata Atlântica - Maneco Zago (Biólogo - Centro
Agroecológico Ka’a Kati)
21h00: Horta urbana - Milton
de Albuquerque (Engenheiro
agrônomo e instrutor do SENAR)
18h às 22h: Bancada de ervas
medicinais e aromáticas - Marli Pedroso (agricultora que atua
na identificação, cultivo e divulgação das Plantas alimentícias não convencionais)
25 de agosto - das 16h às 21h
Oficinas
18h00: Artesanato inteligente
com materiais recicláveis - Rosimeire Letícia Machado Rosa
19h30: Compostagem caseira
Milton de Albuquerque (Engenheiro agrônomo e instrutor
do SENAR)
16h às 21h: Bancada de ervas
medicinais e aromáticas - Marli Pedroso (agricultora que atua
na identificação, cultivo e divulgação das Plantas alimentícias não convencionais)
O Polo Cultural fica na rua Luiz
Rossi, 107, Jardim Irene.
Mais informações: 3266-3694
(SERAT)

ARRAIÁ

Centenas de pessoas participam
da festa julina do CECONTI

MAIS DE 200 pessoas passaram pelo campo “Praxedão”
na noite do último dia 7 para
prestigiar a 12ª edição da Festa Julina do Centro de Convivência da Terceira Idade (CE-

CONTI). O “arraiá” contou
com barracas de comidas e
bebidas típicas, dança da quadrilha, muita música e diversão.
Já tradicional na cidade, a festa é realizada para promover a

integração entre os alunos,
familiares e a comunidade.
Ruth Dornelas Paixão, presidente do CECONTI, conta que se sente feliz em
fazer parte de um trabalho
tão gratificante e ver a alegria de todos. “Sempre somos bastante prestigiados
em todas as nossas atividades. Agradeço ao prefeito
pelo apoio, aos associados
pela participação, à população por prestigiar a nossa festa e a todos os envolvidos com a realização
do evento”, disse.
“Parabéns ao CECONTI por
mais essa festa que proporcionou momentos de alegria e descontração a todos.
Tudo isso ajuda na qualidade
de vida dos nossos idosos e
contribui para integrar toda a
comunidade”, comentou o
prefeito.

NO ÚLTIMO dia 10, a 14ª
Circunscrição de Serviço Militar (CSM) comemorou o aniversário de 72 anos da sua instalação em Sorocaba e a data
foi marcada por uma cerimônia cívico-militar que reuniu diversas autoridades locais e regionais. Cerca de 100 pessoas
participaram da solenidade realizada na sede da 14ª CSM.
Durante o evento, a secretária
da Junta de Serviço Militar
(JSM) de Iperó, Sara Valentim
Corrêa Pedroso, recebeu o certificado de Colaboradora do
Serviço Militar, em reconhecimento pelos serviços prestados
na unidade iperoense. Junto
com outros 12 municípios, Iperó faz parte da 15ª Delegacia
de Serviço Militar (DelSM), que
integra a 14ª CSM.
“Estou há cinco anos na JSM
de Iperó e anualmente entregamos mais de 200 certificados de alistamento, em cerimônias realizadas na área central
e em George Oetterer. Fiquei
muito feliz com a homenagem,
pois esse reconhecimento tam-

bém levou em consideração as
questões que cuidamos no diaa-dia, relacionadas ao bom
funcionamento da JSM, além
do fato de Iperó ser um município tributário, com seleção e
recrutamento de jovens pela
Marinha do Brasil”, explicou
Sara Pedroso.
“Parabéns à Sara pela homenagem. O alistamento militar é
um compromisso obrigatório
por lei e sabemos da importância do bom funcionamento da
JSM para o município, inclusive tendo em vista que desde
2015 os alistados em Iperó participam de seleção e recrutamento pela Marinha do Brasil”,
comentou o prefeito.
Em 2018, no período de alistamento entre janeiro e junho,
237 jovens se alistaram em Iperó. Em 2017 foram 224. A JSM
de Iperó fica na Casa do Cidadão (Rua Costa e Silva, 195,
Vila Esmeralda).
O atendimento é de segunda
a sexta, das 8h às 11h e das
13h às 16h. Mais informações:
3266-1615
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FORMATURA - ETEC

JOGOS REGIONAIS

Atletas iperoenses
trazem quatro medalhas

OS ATLETAS iperoenses
conquistaram quatro medalhas
e alcançaram 17 pontos na 62ª
edição dos Jogos Regionais,
realizada em Cerquilho, Boituva e Tatuí entre os dias 4 e 14.
Mais de seis mil pessoas participaram, considerando atletlas,
equipes técnicas e organizadores. Entre as 56 cidades que
disputaram, Iperó ficou na 25ª
posição.
Muita emoção e espírito esportivo marcaram a participação
dos iperoenses na competição.
As medalhas, sendo uma de
Ouro, uma de Prata e duas de
Bronze, vieram no atletismo
ACD masculino e no voleibol
masculino (até 20 anos).
No atletismo ACD masculino,
no último dia 5 o paratleta iperoense Rivelino Rui Brésio conquistou o Bronze no lançamento de disco, Prata no lançamento de dardo e Ouro no arremesso de peso. No voleibol mascu-

lino (até 20 anos) a equipe iperoense garantiu o Bronze após
vencer a partida contra Salto de
Pirapora, pelo placar de 3 a 0,
na última sexta (13).
Com os resultados, o voleibol
de Iperó está classificado para
os Jogos Abertos do Interior,
que serão realizados em novembro na cidade de São Carlos. É o segundo ano consecutivo que a equipe iperoense
disputará os Jogos Abertos.
Além do voleibol masculino
(até 20 anos) e do atletismo
ACD masculino, Iperó foi representada por atletas do atletismo livre masculino, futebol
masculino (até 20 anos), futebol livre feminino, futsal livre
feminino, futsal livre masculino, vôlei de praia livre feminino e voleibol feminino (até 20
anos).
Na classificação geral por modalidades também houve destaques. No futsal feminino livre

Classe descentralizada
conclui mais uma turma

as iperoenses encerraram na 7ª
posição. No vôlei de praia feminino livre as iperoenses ficaram
na 4ª posição. E no voleibol feminino (até 20 anos) as iperoenses fecharam na 5ª posição.
“Nossos atletas têm se destacado em diversas modalidades e
sempre incentivamos a participação e o desenvolvimento dos
esportistas, focando no esporte como uma ferramenta para
a formação de cidadãos. Parabéns a todos que participaram
dos Jogos Regionais”, disse José
Ricardo Vieira, chefe da Divisão
de Esportes.
“Parabéns aos atletas e às equipes técnicas pelo empenho e
dedicação. Todos representaram o nosso município de forma brilhante e nos encheram
de orgulho. Continuem evoluindo nas modalidades esportivas que praticam e contem
sempre com o nosso apoio”,
comentou o prefeito.

NA ÚLTIMA sexta (13) foi
realizada em Tatuí, no Teatro
“Procópio Ferreira”, a formatura dos alunos dos cursos técnicos da ETEC “Sales Gomes”.
Os 32 estudantes que concluíram o curso de Administração
na classe descentralizada de
Iperó também participaram da
solenidade. Entre os presentes
estiveram a diretora da ETEC,
Beatriz Soares Amaro, o coordenador das classes descentralizadas da ETEC, Juraci Oscar
Júnior, e o diretor da Escola
Municipal “Prof. Henory de
Campos Góes”, Alexandre Lisboa Antunes de Oliveira, que
representou a secretária de
Educação, Cultura e Esportes
de Iperó.
De acordo com o professor
Juraci Oscar Júnior, o Centro
Paula Souza, por meio das classes descentralizadas da ETEC
“Sales Gomes”, tem o objetivo de levar o conhecimento e
a formação de novos profissionais, além de colaborar com
o desenvolvimento das cidades
parceiras.
“Agradecemos a Prefeitura de
Iperó, na pessoa do prefeito e
toda a sua equipe, que nos
permitem o sucesso que é a
classe descentralizada de Iperó, com um alto índice de concluintes. Estamos à disposição
de toda a população. A ETEC
‘Sales Gomes’ abraçou o projeto das classes descentralizadas há mais de 10 anos, com
turmas em vários municípios,
com a mesma qualidade de
ensino e conteúdos da escola
sede”, explicou o professor.
“Parabéns a todos os formandos, em especial aos estudantes da classe de Iperó. Temos
uma parceria importante com

o Centro Paula Souza e a ETEC
‘Sales Gomes’. A conclusão de
mais uma turma de Administração é motivo para comemorar e fortalecer ainda mais esse
relacionamento entre as instituições”, ressaltou o prefeito.
TREINEIROS – Alunos do Ensino Fundamental da Escola
Municipal “Prof. Henory de
Campos Góes” participaram
do vestibulinho da ETEC “Sales Gomes” no último dia 24
como treineiros (fazem a prova, mas não disputam uma
vaga). Três estudantes conseguiram boas classificações, sendo uma em primeiro lugar. “O
resultado surpreendeu e ficamos muito orgulhosos com os
nossos alunos, pelo potencial
e capacidade demonstrados”,
destacou o diretor Alexandre
Lisboa Antunes de Oliveira.
Júlia Vitória da Silva, do 9º ano
B, foi a aluna que conquistou
o primeiro lugar. Ashley Rodrigues Serra, do 9º ano A, ficou
na 12ª colocação. Kayub Rafael Machado Moro, do 9º ano
C, ficou com a 34ª colocação.
“Fiquei surpresa e feliz com a
primeira colocação, porque
essa prova é para os alunos a
partir do Ensino Médio. Apesar de não poder ingressar no
curso agora, pretendo continuar os meus estudos e me tornar advogada”, disse Júlia.
“Quando vi a minha colocação
na lista fiquei muito feliz. O
bom da prova é que muitos
conteúdos eram os mesmos
que estávamos estudando aqui
escola”, comentou Ashley.
“Antes de fazer a prova me
disseram que era muito difícil.
Mesmo assim me preparei e fiquei satisfeito com o resultado”, disse Kayub.
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BACAETAVA

Prefeitura adquire vans
para o transporte de pacientes

NA TARDE da última sexta
(13) a Prefeitura de Iperó recebeu três novas vans que serão
utilizadas para o transporte de
pacientes. O custo da aquisição
dos veículos modelo Renault
Master L2H2 foi de R$ 456 mil,
sendo R$ 78,5 mil de emenda
do deputado estadual Ricardo
Madalena (PR), R$ 100 mil de
emenda da deputada estadual
Rita Passos (PSD), R$ 190 mil

do deputado federal Eli Corrêa
Filho (DEM) e R$ 87,5 mil de
contrapartida da Prefeitura.
As vans têm capacidade para
até 15 passageiros cada. A Prefeitura possuía apenas duas
vans para o transporte de pacientes, com capacidade para
até 15 passageiros cada. Mensalmente a Prefeitura transporta cerca de 500 pacientes que
fazem tratamentos em cidades

como Campinas, Itu, Salto, São
Paulo, Sorocaba, Jaú, Barretos
e Bauru.
O objetivo com essas aquisições é garantir que os munícipes tenham transporte mais
confortável, em virtude das
longas distâncias percorridas.
Por serem veículos novos, o
custo com a manutenção será
menor e a Prefeitura também
diminuirá os gastos com o
transporte terceirizado.
“Buscamos sempre prestar serviços públicos com qualidade e
agora poderemos melhorar e
ampliar a nossa capacidade de
transporte dos pacientes. Agradeço aos deputados pela atenção ao município e agradeço
também à nossa equipe que se
empenhou bastante para a liberação desses recursos”, comentou o prefeito.
O transporte de pacientes é
feito de segunda a sábado.
Entre os tratamentos mais comuns estão os relacionados a
hemodiálise, radioterapia e
quimioterapia.

PRONTO ATENDIMENTO

Prefeitura inicia obras
de reforma e ampliação
telhado, troca de portas para
acessibilidade e pintura.
“Estamos trabalhando para essas melhorias há um bom tempo. Agradecemos ao apoio dos
deputados e aos funcionários
que se dedicaram com a parte
burocrática. Essas obras no
pronto atendimento beneficiarão a nossa população que
utiliza os serviços de Saúde.
Pedimos a compreensão de
todos por eventuais transtornos nesse período de obras,
mas planejamos tudo de forma a não haver prejuízo nos
atendimentos aos pacientes”,
destacou o prefeito.
A PREFEITURA de Iperó
começou na última quarta (11)
as obras de reforma e ampliação no pronto atendimento
(PA) do município. Os investimentos serão de R$ 650 mil.
Desse montante, R$ 320 mil
foram obtidos em emenda do
deputado federal Samuel Moreira e R$ 280 mil em emenda

do deputado estadual Raul
Marcelo. Os R$ 50 mil restantes são recursos da Prefeitura.
A empresa vencedora do processo licitatório foi a Era Técnica e o prazo estimado para a
conclusão dos serviços é de
120 dias. Entre as benfeitorias
na estrutura do prédio estão a
reforma, ampliação, troca de

Prefeitura conclui
melhorias na UBS

NO INÍCIO deste mês a Prefeitura de Iperó concluiu as
melhorias na UBS “Elois Alves
Corrêa”, em Bacaetava. Entre
as benfeitorias foram construídas duas salas, sendo uma para
a farmácia e uma para as vacinas, além da alteração da configuração da recepção. As
obras duraram um mês e o
custo foi de R$ 46,8 mil.
A unidade foi a primeira do
Programa Saúde da Família
(PSF) no município e atende
cerca de 50 pessoas por dia,
incluindo moradores da área
rural e também do bairro Bela
Vista. Entre os atendimentos
mensais, cerca de 60 são relacionados a vacinas.
“Com essa reforma aumenta-

mos a área de espera dos pacientes, construímos uma sala
específica para a vacinação, de
acordo com os parâmetros da
Vigilância Sanitária, e ampliamos a sala da farmácia para
melhorar o atendimento e o armazenamento dos medicamentos”, explicou o secretário.
“Essas obras na UBS ‘Elois Alves Corrêa’ foram feitas para
melhorar o espaço físico e consequentemente o atendimento realizado no dia-a-dia. São
atendidas mais de mil pessoas
mensalmente e, por isso, a estrutura já necessitava desses
ajustes. Toda a população que
utiliza os serviços da UBS será
beneficiada”, comentou o prefeito.

