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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
03/2018

diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 07 de Agosto de 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.

Departamento de
Recursos Humanos

LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 10.08.2018
HORÁRIO: 09h30min
EDUCADOR DA CASA DO
ACOLHIMENTO- Classificados de nº
07 e 08.
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

Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Convite n.º 004/2018 –
Processo n.º 24/2018
OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de acordo com
as necessidades da Câmara Municipal
de Iperó, de materiais de limpeza, de
copa e cozinha e gêneros alimentícios,
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital do Convite n.º 004/2018.
DATA DA LICITAÇÃO: 31/07/2018
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 21.960,69 (Vinte
e um mil, novecentos e sessenta reais e
sessenta e nove centavos).
EMPRESAS CONVIDADAS: Comercial
JVD Importação e Exportação Ltda,
Cantinho da Limpeza Comercial Ltda –
Me, Supermercado Piracicaba Ltda –
EPP e Comercial JH Ltda – Me.
Nenhuma das empresas convidadas
compareceu a audiência de abertura de
envelopes.
DECLARADA: DESERTA
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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JOGOS REGIONAIS

LIGA DE SOROCABA

Atletas e comissões técnicas
são homenageados

A PREFEITURA de Iperó,
por meio da Divisão de Esportes, homenageou os atletas e
as comissões técnicas que representaram o município na
62ª edição dos Jogos Regionais
da 8ª Região do Estado de São
Paulo. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal nesta
quinta (2).
Estiveram presentes o vice-prefeito, o chefe da Divisão de Esportes, José Ricardo Vieira, o
secretário de Esportes, Juventude, Lazer e Cultura de Boituva, Rodrigo Calzetta Freire, e a
comunidade iperoense. A abertura do evento contou com a
apresentação das balizas da
Banda Marcial de Iperó (BANMIP).
Durante o evento os atletas e
comissões técnicas receberam

um certificado destacando o
agradecimento feito pelo município. “Todos deram o seu
melhor nas competições. Sabemos da importância do esporte dentro da sociedade,
como uma forma de interação
social, transmissão de valores
e ferramenta educacional formadora de atletas e cidadãos.
Parabéns aos atletas e comissões homenageados e contamos com a dedicação de cada
um novamente no próximo
ano. Agradecemos também a
todos que nos apoiaram para
a realização dessas homenagens”, disse o chefe da Divisão de Esportes, José Ricardo
Vieira.
“Esta é uma oportunidade para
homenagear e agradecer a todos aqueles que representaram

o nosso município. O dia-a-dia
de um atleta não é fácil, mas o
empenho e comprometimento
de cada um foi fundamental
para os resultados alcançados.
Tudo depende de algum tipo
de esforço. A participação de
Iperó mais uma vez trouxe orgulho para a nossa população.
Continuem representando o
nosso município na competições e estaremos na torcida.
Contem sempre com o nosso
apoio”, comentou o vice-prefeito.
A 62ª edição dos Jogos Regionais foi realizada nas cidades
de Cerquilho, Tatuí e Boituva
entre os dias 3 e 14 de julho.
Iperó foi representada no atletismo livre masculino, atletismo
ACD livre masculino, futebol
masculino (até 20 anos), futebol livre feminino, futsal livre
feminino, futsal livre masculino, vôlei de praia livre feminino, voleibol feminino (até 20
anos), voleibol masculino (até
20 anos). Ao todo, considerando atletas, comissões técnicas
e área administrativa, 110 pessoas integraram a delegação
iperoense.
Os atletas conquistaram quatro medalhas e alcançaram 17
pontos 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). Entre as
56 cidades participantes, Iperó
ficou na 25ª posição.

COPA DOM BOSCO

Seleção iperoense
estreia na competição

A EQUIPE “Sub-17” da Seleção Iperoense de Futebol estreou com vitória na Copa Dom
Bosco, em Sorocaba, no último

domingo (5). Na
partida contra a
equipe Oratório,
os iperoenses
venceram pelo
placar de 1 a 0,
com gol marcado
por Andrew Vinicius II.
Com o resultado,
a equipe de Iperó se mantém próxima da classificação em primeiro lugar no
grupo. O próximo jogo da
“Sub-17” será contra o CT

Marinho, em local e data que
ainda serão definidos.
Além da “Sub-17”, participam
da Copa Dom Bosco os iperoenses da “Sub-15” e “Sub-13”,
juntamente com as iperoenses
do futebol feminino livre. A
Copa prossegue até novembro.
No próximo sábado (11) a equipe “Sub-15” joga contra o Tricolor de Sorocaba. Já no dia
26, será a vez da equipe “Sub13” enfrentar o Arena Pilar e a
equipe feminina disputar contra Vargem Grande.

Vôlei masculino busca
a classificação

NO ÚLTIMO domingo (5), o
Ginásio de Esportes “Benedito
Romualdo de Godois”, em Iperó, sediou a rodada da Liga de
Voleibol de Sorocaba e Região.
Iperó disputou três partidas,
tendo como adversárias as
equipes de Itapeva, Itu e Sorocaba.
No confronto contra Itapeva,
os iperoenses perderam pelo
placar de 2 a 1. No jogo contra Sorocaba, os iperoenses
perderam pelo placar de 2 a 0.
Já na disputa contra Itu, os ipe-

roenses venceram pelo placar
de 2 a 0, com destaque para o
ponteiro Ali, maior pontuador
da partida.
“Com esses resultados continuamos precisando de pontuação para buscarmos a classificação para a semifinal”, disse a professora Elaine Bueno
dos Santos.
A próxima rodada da Liga de
Sorocaba será em setembro,
em Cotia. Os iperoenses terão
como adversárias as equipes de
Cotia e Salto de Pirapora.
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VACINAÇÃO

Campanha contra a Polio e o
Sarampo prossegue até o dia 31

COMEÇOU no último sábado
(4) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e
o Sarampo. A iniciativa é do Ministério da Saúde e prossegue
até o dia 31 de agosto, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
O público-alvo da campanha
são as crianças a partir de um

ano e menores de cinco anos.
A meta é vacinar 95% do público, o que corresponde a
1.555 crianças em Iperó. No
último sábado foram vacinadas
370 crianças contra a Poliomielite e 371 crianças contra o
Sarampo.
Todas as Unidades Básicas de
Saúde de Iperó participam da

campanha. De segunda a sexta-feira a vacinação é feita das
8h às 15h30. Já no próximo
“DIA D”, que será realizado no
dia 18, além das Unidades Básicas de Saúde, haverá postos
de vacinação na Escola Municipal “Marinheiro Mariz e Barros” (George Oetterer/Vileta) e
na Igreja Assembleia de Deus
(Jardim Alvorada). Nesse dia a
vacinação será das 8h às 16h.
ADULTOS – Os adultos fazem
parte da rotina das Unidades
de Saúde e, de acordo com as
orientações da Secretaria Estadual de Saúde, é importante
que também estejam com a
vacinação em dia.
Adultos até 29 anos devem ter
na caderneta de vacinação o
registro de duas doses da vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR). Já os adultos entre 30 e 59 anos devem
ter o registro de uma dose da
vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR).

ITUPARARANGA

Defesa Civil participa da
apresentação do Plano Verão 2018

A USINA Hidrelétrica de Itupararanga sediou na última terça (31) a apresentação do Plano Verão 2018, realizada pela
Votorantim Energia. O encontro reuniu cerca de 70 pessoas,
entre órgãos públicos, instituições de ensino e sociedade civil organizada, para apresentar
ações voltadas à chegada do
verão. A coordenadora da Defesa Civil de Iperó, Lindamaris
Rodrigues, e o Gestor de Segurança do município, José Daniel Machado, também participa-

ram do evento.
Os participantes conheceram o
Centro de Operação da Geração (COG), que controla e monitora a usina, e assistiram a
uma palestra que desmistificou
questões relacionadas ao reservatório (operando atualmente
em 41,80%) e abordou as condições físicas da barragem. Entre os temas apresentados pelo
coordenador do Plano de Ação
de Emergência, Dejair Silva de
Lima, estiveram a identificação
e análise das possíveis situações

de emergência, os procedimentos para a identificação e
notificação de mau funcionamento, os procedimentos preventivos e corretivos a serem
adotados em casos de emergência e as estratégias e meios
de divulgação e alerta para as
comunidades potencialmente
afetadas em situações de emergência.
Ainda durante o encontro na
Usina Hidrelétrica de Itupararanga, houve o destaque para
a conscientização relacionada
à busca da população por rios,
represas e cachoeiras para se
refrescar. A orientação é para
que sejam redobrados os cuidados nesses locais. A Votorantim Energia alertou ainda sobre a Cachoeira Paradise, que
está localizada em área privada e operacional da empresa,
e pode sofrer alterações imprevistas no nível d’água. Como o
local oferece riscos de acidentes para banhistas, o uso do
espaço é expressamente proibido pela empresa.

Seleção geral
acontece em setembro

ENTRE OS dias 3 e 6 de setembro, 200 jovens alistados em
Iperó participarão de um processo de seleção no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA).
Desses, 20 serão escolhidos para
servir à Marinha do Brasil.
Nesses dias haverá transporte
para levá-los até Aramar. Para
atender aos moradores da região central e do bairro George Oetterer, diariamente a Prefeitura de Iperó disponibilizará
transporte que sairá às 6h15 do
paço municipal e da subprefeitura de George Oetterer.
Todos aqueles que se alistaram
em Iperó entre janeiro e junho
de 2018, juntamente com
quem se alistou em anos anteriores e está em débito com o
serviço militar, deverão se apre-

sentar para a seleção geral.
Para saber a data e horário do
agendamento, os alistados precisam acessar o cadastro no
Brasil Cidadão, por meio do site
www.alistamento.eb.mil.br.
Caso surja alguma dificuldade,
basta ir à Junta de Serviço Militar (JSM) de Iperó.
Não será permitido levar acompanhante. É obrigatória a apresentação do Certificado de
Alistamento Militar (CAM), o
RG e o CPF. Em relação aos trajes durante a seleção, a orientação é para que evitem chinelos, bermudas e camisetas
regatas.
A JSM de Iperó fica na Casa do
Cidadão (rua Costa e Silva,
195, Vila Esmeralda). Mais informações: 3266-1615
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Partos das gestantes de Iperó
Prefeitura instala
serão realizados no Hospital São Luiz novas placas nas ruas

DESDE A última segunda (6),
os partos a termo das gestantes de Iperó passaram a ser realizados pelo Hospital São Luiz,
de Boituva. Anteriormente os
atendimentos eram feitos pela
Santa Casa de Misericórdia de
Porto Feliz.
De acordo com o secretário da
Saúde de Iperó, essa mudança
foi possível por meio de uma
parceria entre as Secretarias da
Saúde de Iperó e de Boituva
com a Fundação São Luiz, após

um pedido feito pela nova administração da maternidade de
Porto Feliz, que está se readequando.
“Boituva é um local mais próximo de Iperó, a cerca de sete
quilômetros, e isso diminui o
risco de intercorrências, tanto
em relação à gestante, quanto
em relação ao percurso. A proximidade com o município vizinho também facilita o acompanhamento da família durante a internação da gestante”,

explicou o secretário.
Após a formalização do convênio entre a Prefeitura de Iperó e a Marinha do Brasil, cujas
tratativas estão em andamento desde 2015 para o funcionamento do hospital de Iperó,
a Prefeitura vai trabalhar para
que esses atendimentos às gestantes sejam realizados na maternidade do próprio município. Atualmente o processo
aguarda a emissão do parecer
da Advocacia Geral da União
(AGU).
“O convênio com a Marinha
prevê investimentos de R$ 5,5
milhões para o funcionamento do nosso Hospital Local Designado (HLD), que se tornará
uma referência em toda a região. Com isso, teremos também a nossa maternidade. Temos feito ainda diversas outras
ações na área da Saúde, como
a reforma do pronto atendimento, ampliação da UBS ‘Elois
Alves Corrêa’, em Bacaetava,
além dos ajustes finais na UBS
‘Cacilda Fogaça de Almeida’,
no Vileta. Tudo isso com foco
na melhora constante do atendimento à população”, ressaltou o prefeito.

MEIO AMBIENTE

Coleta seletiva será
ampliada em Iperó

A PARTIR da próxima sexta
(10) a coletiva seletiva será
ampliada em Iperó e passará a
atender os bairros Viten, Vila
Marques, Jardim Brasil, Vila
Ramal e Centro. Nesses bairros
o serviço será realizado sempre
às sextas-feiras. A coleta já é
feita desde junho no bairro
George Oetterer, às segundasfeiras, e no bairro Vileta, às ter-

ças-feiras.
A coleta
seletiva
em Iperó
foi possível por
meio de
uma parceria entre a Prefeitura de
Iperó e as
empresas
Veolia e Danone. Todo o material coletado no município é
levado para um galpão, em George Oetterer, onde passa pela
triagem realizada pela cooperativa Iperocicla.
As atividades da cooperativa
fazem parte do programa
Novo Ciclo, de iniciativa da
empresa Danone, que capacitou os cooperados de Iperó

para a atuação na triagem dos
resíduos descartados pelos domicílios e empreendimentos
comerciais da cidade.
“A coleta seletiva é uma conquista importante para a nossa população e nos empenhamos bastante para tornar isso
realidade. As tratativas com a
empresa Veolia para a construção do galpão foram iniciadas
em 2013. Agora damos mais
um passo significativo e iniciamos a coleta na área central
também. Continuamos trabalhando para possibilitar a expansão dessa iniciativa para
todo o município”, destacou o
prefeito.
Gradativamente a coleta seletiva será estendida aos outros
bairros. Mais informações:
3266-3694 (Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo)

A PREFEITURA de Iperó
instalou 15 novas placas de
identificação das ruas e avenidas do Distrito Industrial, substituindo as antigas que estavam
desgastadas pelo tempo e colocando em locais onde ainda
não havia anteriormente.
Receberam nova identificação
a Avenida José Pedro da Silva,
a Avenida Maestro Lázaro
Rosa, a Rua Walter Barufald, a
Avenida Maria Conceição Aparecida Andrade, a Avenida Úrsula Wiegand, a Avenida Paulo Antunes Moreira, a Avenida
Benedito Germano de Araújo,
a Avenida 21 de março e a Rua
Antonio Aparecido Domingues.
“Gradativamente faremos es-

ses serviços em todo o município, priorizando os locais que
ainda não possuem identificação e também os casos onde
houve alteração da denominação das vias”, disse o secretário de Transportes e Serviços
Municipais.
A instalação das placas de identificação das vias facilita a localização dos endereços pelos
munícipes e pelas pessoas que
vêm de outras cidades. “Esse
trabalho é muito importante e
contribui para o dia-a-dia da
população e também daqueles
que visitam a nossa cidade. Por
isso é essencial que as ruas e
avenidas estejam devidamente
identificadas”, comentou o
prefeito.

