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ATOS OFICIAIS
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: 17.08.2018
HORÁRIO: 09h30min
EDUCADOR DA CASA DO
ACOLHIMENTO- Classificado
de nº 09.
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, 15 de Agosto de 2018.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 058/18 - Concede a Funcionária Sra. Mariléia
Rosa Guimarães Pessoa, RG:
44.667.467-9, (Almoxarife),
referência “E”, nomeada através da portaria n.º 126, de 26
de agosto de 2013, o adicional por tempo de serviço (art.
156 do Estatuto dos Funcionários do Município de Iperó),
com efeitos a partir de 25/08/
2018.
Portaria n.º 058/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 14 de agosto de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
PORTARIA DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria n.º001/2018 - Concede, nos termos do artigo 96
e seguintes do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Iperó, Lei n.º 19/
1992, à funcionária Rosimeire
Aleixo, RG: 19.460.467-3
(Contador/Tesoureiro), referência “J”, 15 (quinze) dias de
licença-prêmio, referentes ao
quinquênio 18/10/2011 a 17/
10/2016, considerando como
termo inicial a data de 03/09/
2018 e termo final 17/09/2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
Fábio Augusto de Campos
Vice-Presidente
Alysson Alessandro
de Barros
1.ª Secretário
Joel Francisco de Almeida
2.º Secretário
Portaria n.º 001/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 14 de agosto de 2018.
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FORMAÇÃO

DIA DOS PAIS

CECONTI e Viva a Melhor Idade
realizam homenagens

NOS DIAS 4 e 15 de agosto,
o Centro de Convivência da
Terceira Idade (CECONTI) e o
“Viva a Melhor Idade” realizaram homenagens para celebrar
o Dia dos Pais.
No dia 4, o CECONTI promoveu o tradicional almoço que
reuniu mais de 100 pessoas.
“Completamos 12 anos de
existência recentemente e tivemos muitas conquistas ao longo desses anos, com um ganho para a população idosa do
município. O nosso troféu é ver
o idoso com qualidade de vida.
E é muito gratificante quando

nos reunimos para compartilhar uma data tão especial
como o Dia dos Pais. Procuramos fazer o melhor sempre”,
disse Ruth Dornela Paixão, presidente do CECONTI.
Nesta quarta (15) foi a vez do
“Viva a Melhor Idade”, que
ofereceu um café da manhã
para todo o grupo. “Foi um
momento especial para comemorarmos o Dia dos Pais. É
importante que eles se sintam
felizes e homenageados pelo
projeto, pois sempre valorizamos as datas comemorativas e
os integrantes do projeto”,

comentou a coordenadora Giane Marins Arruda.
NOVA SEDE – A coordenadora
do “Viva a Melhor Idade” falou também sobre a notícia divulgada pelo prefeito na última sexta (10), relacionada à
futura sede do projeto. “Isso
nos alegrou muito. A sede própria será muito importante,
principalmente pensando na
possibilidade de expandir a
nossa atuação. Estamos muito
agradecidos ao empenho do
prefeito, que já alguns anos vinha trabalhando para tornar
realidade essa conquista.”

SINAL DIGITAL

Antena da RecordTV
é instalada em Iperó
DESDE A última quinta (9)
está em funcionamento a antena retransmissora da RecordTV em Iperó. A instalação do
equipamento foi feita numa
área cedida pela Prefeitura de
Iperó, com o apoio da Câmara
Municipal, por meio da Lei
Complementar 144/2017.
De acordo com o engenheiro
Marcelo Cantelli, a emissora
RecordTV Paulista, afiliada da
rede em Bauru e responsável
pela cobertura na região de
Sorocaba, fez um investimento de R$ 55 mil para a instalação do equipamento. “Com
essa nova antena será possível
melhorar a recepção do sinal
nas residências, já com a qualidade digital de som e imagem”, explicou.
Com a instalação do novo
equipamento, o canal digital é
o 45.1 para assistir a RecordTV
Paulista em Iperó.

Projeto “Qualifica”
inicia novas turmas

NO ÚLTIMO dia 6 o projeto
“Qualifica” iniciou novas turmas do cursos profissionalizantes que são realizados numa
parceria entre a Associação
Qualifica e a Prefeitura de Iperó. O projeto existe há um ano
e as aulas eram ministradas na
Fundação Patria nos períodos
da manhã e tarde. Cerca de
700 alunos já se formaram. As
aulas das novas turmas de
Metrologia, Desenho Técnico,
Inspetor de Qualidade, Sistema
Toyota de Produção e Assistente de Logística, no período noturno, serão ministradas na Escola Municipal “Professora
Henory de Campos Góes”.
Os cursos do projeto “Qualifi-

ca” têm duração de 30 horas,
divididas em cerca de dois meses, numa média de 40 alunos
por turma. Todos os alunos
recebem certificado de conclusão. “Nossa expectativa é levar essa iniciativa para Bacaetava e George Oetterer também, oferecendo oportunidade de capacitação para mais
pessoas”, comentou Willians
Fagundes, que coordena o projeto.
A idade mínima para inscrição
nos cursos do projeto “Qualifica” é de 16 anos. As inscrições para os próximos cursos
serão feitas entre os dias 15 de
agosto e 30 de setembro. Mais
informações: 99772-3855
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2ª AGRIFIR

LIGA TEATRAL

Feira acontece
nos dias 24 e 25

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 próximos dias 24 e
25, no Polo Cultural. O objetivo da AGRIFIR é apresentar 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
frutas da Mata Atlântica – Ma-

Grupo é selecionado
para Festival na Argentina

neco 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)
Palestra
19h: Manejo e conservação do
solo agrícola – Thaís Guarda
Prado Avancini (Engenheira
Agrônoma, Mestre em Agricultura Tropical e Subtropical)
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)
Além das oficinas e palestras,
haverá exposições e comercialização de produtos e serviços
agrícolas, artesanato e gastronomia regional. Serão montadas no local a Exposição Tropeira, a Exposição do Sistema
de Energia Fotovoltaica (Energia Solar) e a Exposição da Região Turística “História e Aventuras” (Iperó, Capela do Alto,
Araçoiaba da Serra, Votorantim, Sorocaba e Mairinque).
Também estarão presentes na
AGRIFIR o SEBRAE, com prestação de serviços e orientações,
a Faculdade Santa Bárbara (FAESB – Tatuí), a FATEC de Tatuí,
a Faculdade de Engenharia de
Sorocaba (FACENS) e o Instituto Federal de São Paulo,
campus de Boituva (IFSP).
Ainda durante os dois dias de
feira serão realizados sorteios
de brindes, incluindo um voo
de balão e uma viagem à cidade de Holambra.
O Polo Cultural fica na rua Luiz
Rossi, 107, Jardim Irene.
Mais informações: 3266-3694
(SERAT)

OBRAS

Prefeitura realiza
melhorias em Bacaetava
A PREFEITURA de Iperó iniciou na última
quarta (8) as obras na rua José Antonio de Oliveira, em Bacaetava. Entre as melhorias previstas estão a execução de 800 metros de guias e
sarjetas, além de 960 metros quadros de calçadas. O prazo para a conclusão das benfeitorias é
de 15 dias e o custo é de R$ 32,7 mil, com recursos próprios do município.
Os serviços de terraplenagem e limpeza da rua
ficaram sob a responsabilidade da Prefeitura, para
baratear os custos da obra. “Seguimos realizando melhorias em diversos pontos do município e
levando benefícios para toda a nossa população.
No caso da rua José Antonio de Oliveira, em Bacaetava, esse era um pedido antigo dos moradores e agora conseguimos atendê-los”, comentou o prefeito.

A LIGA Teatral de Iperó foi
selecionada para participar do
Festival “Vamos que venimos”,
realizado anualmente em Buenos Aires, na Argentina, com
a participação de grupos teatrais de todo o mundo. O evento acontecerá entre 9 e 15 de
outubro.
Criada há cerca de seis anos, a
Liga Teatral faz parte do projeto “Cultura em Acão”, da Divisão de Cultura da Prefeitura
de Iperó. Atualmente o teatro
atende mais de 60 alunos, na
faixa etária entre 5 e 27 anos.
Com o espetáculo “Mokita”,
que também será apresentado
na Argentina, a Liga Teatral
participou de cinco festivais
desde o ano passado, com diversas indicações e premiações.
Em 2017 o grupo se apresentou no Festival do SESI (Sorocaba), no Festival Nacional de
Teatro de Taquaritinga (edição
de Morro Agudo), no FESTIL
(Pindamonhangaba) e no Festival de Teatro de Sarapuí. Em
2018 o grupo se apresentou no
Festival de Teatro de Quadra.
A história de “Mokita” se passa num circo de lonas velhas,
já condenado ao insucesso,
quando o dono se enche das
confusões dos artistas maltrapilhos e os abandona. Sem
rumo, os jovens partem numa

jornada ao mundo real, fora
das lonas, na tentativa de encontrar aquilo que tanto buscam: o seu próprio caminho.
Thalini Rocha, que dirige a
peça, conta que a seleção para
o Festival “Vamos que venimos” deixou todo o grupo extasiado. “Ainda estamos atordoados. Passamos por diversos
festivais, ouvimos elogios, ganhamos prêmios, mas também
recebemos críticas que nos ajudaram a dar continuidade no
processo de desenvolvimento.
Vamos focar ainda mais nos
estudos, nos ensaios e na preparação, com o desafio do espanhol, pois dessa vez a bandeira de Iperó vai representar
também o Brasil. Esse grupo é
incrível”, comentou.
“Parabéns à Liga Teatral pelas
premiações conquistadas nos
últimos festivais e pela seleção
para o evento na Argentina,
que é bastante renomado na
área do teatro. É motivo de
comemoração, com certeza, e
de muito orgulho para todos
os iperoenses. Com certeza a
Liga fará muito sucesso novamente, levando o nome de Iperó e do Brasil para o país vizinho, e retornará com novos
prêmios. Contem sempre com
o nosso apoio”, ressaltou o
prefeito.
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ILUMINAÇÃO

CERTIFICADOS

Professora Lúcia França participa da
formatura do Fundo Social em Iperó

FOI REALIZADA na última
sexta (10) a formatura dos 20
alunos dos cursos de Colorimetria e Assentador de Pisos e
Azulejos, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade. O
evento aconteceu na Câmara
Municipal e contou com a presença da primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, professora
Lúcia França. Também estiveram presentes o prefeito, a primeira-dama Valdenis Ribera
Mira, o vice-prefeito, secretários municipais, vereadores,
servidores municipais e a comunidade iperoense. Cerca de
200 pessoas participaram da
solenidade.
Os alunos Donizete Veloso de
Almeida e Jociana do Nascimento Pereira falaram sobre a
participação nos cursos. Jociana, formanda de Colorimetria,
disse que o curso foi importante e proporcionou capacitação
profissional. “Aprendemos diversas técnicas que podem ser
utilizadas no dia-a-dia. Agradeço pela oportunidade e apoio
nesse período. Estou muito feliz.” Já Donizete falou que está
dando mais um passo na busca por um futuro promissor.
“Lá na frente podemos continuar os estudos e nos tornar
engenheiros ou arquitetos.
Tudo dependerá do esforço e
dedicação de cada um. Por isso
é importante buscar a qualificação profissional.”
O presidente da Câmara dese-

jou as boas-vindas à professora Lúcia França, afirmando se
tratar de um momento de bastante satisfação aos iperoenses.
“São vários projetos do Fundo
Social do Estado que também
são realizados em nosso município. É um momento histórico e de comemorações. A Câmara Municipal está sempre à
disposição. Parabéns a todos os
formandos”, disse.
A primeira-dama Valdenis Ribera Mira agradeceu a todos os
presentes, às equipes da Prefeitura e Fundo Social e à Câmara Municipal pela cessão do
espaço. “Estamos muito felizes
com a formatura e a visita da
professora Lúcia França. É um
dia especial, justamente pela
importância da qualificação
profissional. Essa parceria entre o Estado e o município proporciona oportunidades aos
munícipes, por meio dos diversos convênios que firmamos
desde 2013. A qualificação
profissional é um requisito
essencial para o mercado de
trabalho e oferecer isso à população é muito gratificante.
Parabéns a todos”, comentou.
O prefeito também agradeceu
aos presentes e destacou a visita da professora Lúcia França. “Desejo que outros momentos como esse, com a presença da professora Lúcia França e do governador Márcio
França, sejam realizados na cidade nos próximos anos. Parabéns aos formandos e contem
sempre com o nosso apoio. É

preciso muito esforço e perseverança para que possamos
vencer na vida. Obrigado também às equipes da Prefeitura e
Fundo Social, que têm trabalhado bastante ao longo dos
anos, para que momentos especiais como esse possam
acontecer”, ressaltou.
A professora Lúcia França comentou que foi muito bem recebida no município e registrou
a sua gratidão a todos após receber uma cesta oferecida pela
primeira-dama Valdenis. “Na
minha chegada vi o trabalho do
Fundo Social, presidido pela primeira-dama Valdenis, e percebi
a empolgação com os projetos.
Fiquei muito feliz com a notícia
sobre o andamento do ‘Costurando o Futuro’ e do ‘Natal Espetacular’. Faço questão de voltar a Iperó e fazer uma foto com
as crianças todas uniformizadas.
Parabenizo aos professores e
formandos de hoje. Cada um
tem a sua história e isso sempre
toca o meu coração. Sou professora e amo formaturas, pois
é um dia especial. Só quem está
se formando sabe o caminho,
as dificuldades e as barreiras
que conseguiu ultrapassar para
chegar até esse momento. Vocês têm um valor incrível, pois
persistiram. Não parem de
aprender nunca e valorizem o
certificado. Vocês são profissionais. Desejo sucesso a todos”,
destacou.
VIVA A MELHOR IDADE – Ainda durante o evento, o prefeito aproveitou a presença do
grupo Viva a Melhor Idade, de
George Oetterer, e informou
sobre a aquisição de um imóvel no bairro, que será destinado ao projeto. “É a tão sonhada sede para o Viva a Melhor Idade. Sempre foi um compromisso nosso, em parceria
com os vereadores, para tornar isso realidade. Não conseguimos antes por questões financeiras, mas agora, com o
apoio do governador Márcio
França, do Fundo Social do Estado e dos convênios que formalizamos para o município,
conseguimos uma economia
nas nossas contas e isso permitiu adquirir o imóvel. Nas
próximas semanas faremos as
melhorias necessárias, para que
em breve possa ser utilizado
pelo grupo”, finalizou.

Prefeitura realiza licitação
para troca de lâmpadas

A PREFEITURA de Iperó
realizou na última semana as
licitações para a aquisição de
materiais e mão de obra que
serão destinados à manutenção do sistema de iluminação
pública em todo o município,
principalmente trocas de lâmpadas queimadas. Com esses
novos processos licitatórios,
haverá a possibilidade de executar a manutenção em até
150 pontos de iluminação por
mês, com foco em atender
melhor a demanda em todos
os bairros da cidade.
Para agilizar os atendimentos,
a Prefeitura vai criar um novo
canal de comunicação via 0800
ou “Disque 156”. Também
continuará disponível o link no
site
oficial:
http://
www.ipero.sp.gov.br/manutencao-de-iluminacao-publica/
A expectativa é que os trabalhos sejam iniciados nos próximos 15 dias e o contrato com
a empresa será de 12 meses,

com pagamentos realizados de
acordo com a execução dos
serviços. Desde maio de 2015
a manutenção da iluminação
pública está sob a responsabilidade do município.
“Buscamos sempre melhorar
esses serviços relacionados à
iluminação pública, para atender mais rápido a população e
facilitar os pedidos de troca de
lâmpadas. A manutenção do
sistema, incluindo os diversos
tipos de reparos, contribui para
aumentar a segurança de todos”, explicou o prefeito.
NOVOS PONTOS - Além da
manutenção da iluminação,
também foi aberto processo licitatório para a aquisição de
materiais e mão de obra visando a implantação de novos
pontos de iluminação. Já está
sendo feito o levantamento
dos locais onde ainda não há
iluminação e o trabalho será
executado gradativamente ao
longo deste semestre.
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MELHORIAS

COMPLEXO ELISA

Acesso José Sartorelli
receberá nova iluminação

A PREFEITURA de Iperó
iniciou na última segunda (13)
as ações para a instalação do
novo sistema de iluminação no
Acesso José Sartorelli, no trecho entre a ponte sobre o rio
Sorocaba e a passagem de nível nas proximidades do Complexo Esportivo da Escola Municipal “Dona Elisa Moreira dos
Santos”.
Toda a demarcação dos novos
pontos de iluminação já foi feita. A empresa responsável pela
obra é a Stya Comercial, Consultoria e Projetos Ltda e o valor do investimento é de R$
320,4 mil. O prazo para a conclusão da obra é de 30 dias.
Entre as melhorias que serão
executadas estão a implantação da rede subterrânea de iluminação pública, instalação de

luminárias de LED de alta eficiência e sistema de telegestão
sem fio com comando à distância. A partir da implantação
desse novo sistema, será possível resolver o problema da iluminação na via, o que garantirá mais segurança aos motoristas e pedestres que passam
diariamente pelo local.
O sistema de telegestão é uma
inovação, cujo projeto piloto
será o de Iperó. A telegestão
possibilitará identificar cada
ponto de iluminação e receber
instantaneamente as informações sobre desempenho e falhas, como por exemplo os casos de lâmpadas queimadas, o
que facilitará a manutenção da
rede. “Iperó terá a primeira
rodovia com iluminação telegestionada do Brasil”, comen-

Prefeitura amplia a
pista de caminhada
tou Daivo Queiroz, da empresa Stya.
Ao todo serão 68 novos postes, com seis metros de altura
e braço de iluminação de dois
metros, que substituirão os
postes atuais de 12 metros de
altura. Os novos postes são fabricados em fibra de vidro e
absorvem mais facilmente os
impactos, o que traz mais segurança em caso de colisões de
veículos. A nova iluminação
será feita de forma intercalada
entre os dois lados da via, para
melhorar a visibilidade e evitar
cortes das árvores, que receberão apenas podas em alguns
trechos.
“Esse era um pedido antigo dos
moradores da região e dos usuários da via. O sistema atual já
bastante desgastado está em
funcionamento há mais de 25
anos. Com o apoio da Câmara
Municipal, essa é a primeira
fase da iluminação pública utilizando LED na cidade. O nosso planejamento é instalar em
outros pontos também, substituindo gradativamente as
lâmpadas utilizadas atualmente. O investimento para a troca da iluminação só foi possível graças à nossa gestão de
recursos públicos e diversos
convênios que firmamos nos
últimos meses, o que nos permitiu economizar para a execução do serviço”, ressaltou o
prefeito.

NA MANHÃ da última quinta (9) a Prefeitura de Iperó iniciou as obras de ampliação da
pista de caminhada do Complexo Esportivo da Escola Municipal “Dona Elisa Moreira dos
Santos”. Com as melhorias, a
pista passará a ter dois metros
de largura em toda a sua extensão. Atualmente, vários trechos têm menos de um metro
de largura, o que dificulta as
caminhadas. O custo da obra

é de R$ 29 mil.
“Muitas pessoas utilizam o local diariamente e essa ampliação da pista era um pedido recorrente. As obras devem durar cerca de 15 dias e nesse
período contamos com a compreensão da comunidade, tendo em vista que o objetivo é
proporcionar benefícios a todos os usuários do local e pensando no longo prazo também”, destacou o prefeito.

REFORMA

Praça da Marinha
será revitalizada

FROTA MUNICIPAL

Caminhão adaptado com
caçamba é entregue à Prefeitura

UM CAMINHÃO adaptado
com caçamba foi entregue à
Prefeitura de Iperó na última
segunda (13). O veículo seminovo já integrava a frota munici-

pal anteriormente e a
Prefeitura deu uma
nova funcionalidade ao
caminhão, com a instalação da caçamba para
o transporte de materiais. O valor da aquisição do equipamento
foi de R$ 24 mil.
Com essa adaptação,
a Prefeitura passará a
contar com três caminhões para atuar nos serviços
de manutenção nas vias das
áreas urbana e rural, permitindo ampliar as ações em todo o
município.

“Recentemente adaptamos um
tanque com capacidade para
10 mil litros de água, visando
atender a população com caminhão pipa, e os resultados
têm sido positivos. Também
adquirimos uma nova motoniveladora no valor de R$ 465 mil
e recebemos um trator para
apoio à agricultura familiar.
Agora, esse outro caminhão
adaptado com caçamba vem
para reforçar a nossa atuação
no dia-a-dia, possibilitando intensificar os trabalhos que executamos em toda a cidade”,
disse o prefeito.

NA ÚLTIMA sexta (10) a Prefeitura de Iperó iniciou a reforma da Praça Marinha do Brasil
(Praça da Marinha). Entre as
obras que serão realizadas estão a colocação de piso intertravado de concreto, instalação
de equipamentos de academia
ao ar livre e playground infantil, além da instalação de nova
iluminação e serviços de paisagismo. O prazo para a conclusão das obras é de 60 dias e o
custo é de R$ 110,1 mil, com

recursos próprios do município.
“A Praça da Marinha é um espaço bastante frequentado no
Jardim Santa Cruz e já há algum tempo havia a necessidade de fazermos essas melhorias no local. Com a academia
ao ar livre e playground infantil, certamente aumentará o
número de frequentadores da
praça, além de se tornar mais
uma opção para a prática de
atividades físicas no município”, explicou o prefeito.

