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ATOS OFICIAIS
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: 18.09.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I Classificados de nº 34 e 35º.
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, 12 de Setembro 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 Seletivo
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: 18.09.2018
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 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, 12 de Setembro de
2018.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria da Saúde, informa que realizará a 3ª Audiência Pública de 2018, referente
ao 2º Quadrimestre de 2018.
A audiência acontecerá em 27
de setembro de 2018, às 14h,
na Câmara Municipal de Iperó, à rua Raul Benedito Guazelli, nº 45, Centro.
Secretaria da Saúde
RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 1813, DE
20 DE JULHO DE 2018.
“Nomeia os membros do
Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso - Biênio
2018/2020 - e dá
outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no
art. 2º da Lei Municipal nº 827,
de 06 de dezembro de 2013;
DECRETA
Art. 1º. Ficam nomeados os
membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para
o biênio 2018-2020, conforme
segue:
I - Representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Eliane Cristina Dias de
Almeida
Suplente: Vera Lúcia dos Santos
II - Representante da Secretaria de Saúde
Titular: Francisca Gleudvânia
Almeida Costa
Suplente: Gilce Maria Vida
Aparecido
III - Representante da Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes
Titular: Luciana Cristina Ribeiro
Suplente: Sabrina Aparecida
Nascimento
IV - Representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Titular: Luiza Monise dos Anjos Mendes
Suplente: Alessandra Nunes
Ferraz Fiuza
V - Representante do Centro de Convivência da Terceira Idade - CECONTI
Titular: Ruth Dornela da Paixão
Suplente: Arthur Coimbra Filho
VI - Representante do Sindicato dos Ferroviários
Titular: Djair Almeida
Suplente: Carlos Feliciano
VII - Associação dos Ferroviários Aposentados de Iperó
Titular: Benedito Valário
Suplente: José Carlos Simão
VIII - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais APAE
Titular: Marlene Antunes
Suplente: Jaime Aparecido
Camargo
Art. 2º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à data de 1º de julho de 2018
e revogadas as disposições em
contrário, em especial, o Decreto n° 1.629, de 24 de outubro de 2016 e suas alterações.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
20 DE JULHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 20 de julho de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 061/18 - Nomeia
a Sr.ª Antônia Nilda Segundo
Gomes, RG: 24.735.996-8 (Assessor Parlamentar) referência
“D”, concede uma cesta básica ou um crédito alimentação
com entrega mensal e a lota
no Gabinete do Vereador Lúcio Gonçalves da Silva Filho.
Portaria n.ºs 061/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 10 de setembro de
2018.
Sérgio Poli Simon
Presidente
PORTARIA DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria n.º059/2018 - Concede férias a funcionária Maria Aparecida Alves de Almeida, RG: 27.455.255-3 (Agente
de Serviços de Limpeza) referência “B”, no período de 03/
09/2018 a 02/10/2018.
Portaria n.º060/2018 - Concede prorrogação de licença
maternidade a funcionária
Maria Lívia Malzoni, RG:
29.202.186-0 (Agente de Comunicação), referência “H”,
por 60 (sessenta) dias a partir
de 20/09/2018, em virtude do
disposto na Lei Municipal n.º
809, de 04 de julho de 2013.
Sergio Poli Simon
Presidente
Portarias n.ºs 059 e 060/2018 Publicada e registrada nesta
secretaria em 30 de agosto de
2018.
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“SEMANA DA ÁRVORE”

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

“Semana da Pátria” é celebrada
pela rede municipal de Iperó

HÁ 196 ANOS, em 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou a sua independência de
Portugal. Para celebrar a data,
a rede municipal de Iperó desenvolveu diversas atividades
na “Semana da Pátria”, entre
os dias 3 e 6 de setembro.

A programação das escolas,
CEI’s e projetos educacionais,
organizada pelos professores e
equipes gestoras, envolveu os
alunos e contribuiu para o desenvolvimento da cidadania.
Hasteamento e arriamento da
Bandeira Nacional, execução

dos hinos Nacional,
de Iperó e da Independência, apresentações dos alunos,
apresentação
da
BANMIP, leituras de
textos e poesias, entrega de certificados
aos alunos que se
destacaram no bimestre, caminhadas e aulas de história relacionadas à Independência do Brasil estiveram entre as atividades realizadas.
“A Independência do
Brasil é uma das datas mais importantes para o país, devido
ao seu significado, e por isso
merecem destaque todas essas
ações que demonstram o amor
à pátria e a valorização da nossa história e nossa gente”, comentou o prefeito.

KICKBOXING

Iperoenses retornam com
15 medalhas da Copa Brasil

DEZ ATLETAS iperoenses
competiram na Copa Brasil de
Kickboxing, realizada em Mogi
das Cruzes entre os dias 6 e 9
de setembro, e retornaram
para Iperó com 15 medalhas,
sendo nove de Ouro, quatro de
Prata e duas de Bronze. Na
competição organizada pela
Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) os iperoenses
disputaram nas modalidades de
Kick Contact, Light Contact,
Point Fight e K1.
Os atletas integram o projeto
“Jovens de Honra”, desenvol-

vido em
Iperó
desde
2 0 1 3
com o
apoio
da Prefeitura,
que visa
incluir
os jovens na
prática
esportiva, garantir o
rendimento escolar e não permitir
que fiquem ociosos. Também
é trabalhada a inclusão social
e o estímulo para que participem de competições.
O mestre Araújo conquistou
uma medalha de Prata no Kick
Contact e uma de Bronze no
Light Contact; Nicolas Carvalho conquistou medalha de
Prata no Point Fight; Fernando
Domingues conquistou medalha de Ouro no Point Fight; Raul
Deaque conquistou medalhas
de Ouro no Kick Contact e no
Light Contact e medalha de

Bronze no Point Fight; Kamille
Vitória conquistou medalhas de
Ouro no Light Contact e Kick
Contact; Gabriel Branco conquistou medalhas de Ouro no
Point Figth e Light Contact;
Matheus Henrique conquistou
Ouro no Point Figth; Gabriel
Prestes conquistou Ouro no
Point Fight e Prata no Kick Contact e Rhyan Campos conquistou Prata no Point Fight. Arthur
Gustavo ficou em quarto lugar
no K1.
“São mais conquistas importantes para os atletas do ‘Jovens de Honra’, que recentemente também participaram
do Campeonato Brasileiro de
Kickboxing e retornaram com
outras 12 medalhas. Parabéns
a todos pelos resultados alcançados e por representarem a
nossa cidade em mais essa
competição importante em
Mogi das Cruzes. Contem com
o nosso apoio”, destacou o
prefeito.
Atualmente o projeto “Jovens
de Honra”, junto com a Liga
Sorocabana, ocupa a primeira
posição no ranking de Kickboxing do Estado.

SERAT define
a programação

A SECRETARIA de Meio
Rural, Ambiente e Turismo (SERAT) definiu a programação da
“Semana da Árvore”, com atividades que serão realizadas
entre os dias 17 e 21 de setembro em diversos pontos do
município.
17/09 – A partir das 10h, lançamento do Espaço Árvore:
escolas e prédios públicos na
região central (Polo cultural,
Escola Henory, Escola Isaura,
Escola Neide e Escola Elisa). O
Espaço Árvore será um local
criado para que as árvores possam se desenvolver de maneira mais adequada, sem que as
raízes ou o seu crescimento
sejam prejudicados pela falta
de espaço e contribuindo para
a permeabilidade do solo.
18/09 – A partir das 10h, lançamento do Espaço Árvore em
George Oetterer: escolas e prédios públicos (Projeto “Despontando Cidadãos”, subprefeitura, Escola Cecy e Escola Zilma).
19/09 - A partir das 10h, divulgação das ações de arboriza-

ção urbana e do programa
“IperVerde” nas redes sociais.
20/09 – A partir das 16h. Apresentação do novo Plano de Arborização Urbana de Iperó, no
Polo Cultural.
21/09 – Dia da Árvore. A partir
das 10h, plantio de mudas na
rua Sorocaba e lançamento do
piloto “Floresta Urbana”. O
projeto visa criar na área urbana regiões com variedades de
espécies. A floresta no centro
urbano propiciará às árvores
um espaço adequado para o
crescimento, maior permeabilidade do solo e o desenvolvimento de áreas atrativas para
a população e para a fauna
nativa.
DIA DA ÁRVORE – O dia 21
de setembro foi escolhido pelo
fato de anteceder o início da
Primavera no hemisfério sul. O
objetivo é conscientizar sobre
a importância da preservação
das árvores e das florestas,
além de incentivar a proteção
do meio ambiente.
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RECOMA

SAÚDE

Compensação tributária possibilitará Prefeitura recebe
melhorias aos espaços esportivos
nova ambulância

NUMA INICIATIVA inovadora para a cidade, nesta terça (11) a Prefeitura de Iperó enviou à Câmara Municipal um
projeto de lei relacionado a
compensação tributária de débitos existentes em nome da
empresa Recoma Indústria,
Comércio e Exportação Ltda.
Os débitos estão em aberto
desde 2007 e têm valor aproximado de R$ 430 mil, referentes a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em
que está sediada a empresa.
Após as tratativas com a empresa para garantir o pagamento dos valores pendentes, foi
verificada a possibilidade de
utilização da compensação tri-

butária. A empresa atua há 36
anos no mercado de infraestrutura esportiva no Brasil e é conhecida nacional e internacionalmente na área de infraestrutura esportiva, tendo executado obras para os Jogos Panamericanos de 2007 e da reforma do Complexo Esportivo
“Constâncio Vaz Guimarães”.
Durante as tratativas a empresa relembrou que está na cidade desde 1986 e que nunca
realizou serviços na cidade,
manifestando o interesse em
executar serviços para a melhoria de espaços públicos destinados à prática esportiva no
município e, assim, contribuir
com o município que tão bem

a acolheu.
Após a manifestação dessa intenção, juntamente com o interesse e conveniência ao município, inicialmente foram indicados dois locais para a efetivação da compensação tributária: fornecimento e instalação de piso sintético na quadra poliesportiva na área interna do Ginásio de Esportes “Benedito Romualdo de Godois”
e fornecimento e instalação de
grama sintética 50 mm na quadra de futebol existente no
Complexo Esportivo “Dito
Bom”. Outros projetos estão
em negociação para melhorar
os espaços municipais e incentivar a prática esportiva.
“Certamente esse projeto de
lei será aprovado pela Câmara, pois além da recuperação
do crédito tributário, conseguiremos a melhoria desses espaços públicos que são utilizados
pela população. Serão melhorias significativas na área esportiva e feitas por uma empresa
renomada e sediada em Iperó.
Como o valor desses dois serviços é inferior ao inscrito na
dívida ativa, novas propostas
seguem em andamento para
viabilizar outros serviços na cidade”, explicou o prefeito.

RECAPEAMENTO

Prefeitura dá andamento
às obras na avenida Brasil

NO ÚLTIMO dia 5 a Prefeitura de Iperó iniciou a segunda fase das obras na avenida
Brasil. Entre as melhorias estão

a execução de guias e sarjetas
e o recapeamento no trecho
entre a rua Gertrudes Maria
Fragoso Leite e o entronca-

mento com a avenida do Estado. O prazo para a conclusão
dessas obras é de 60 dias.
Na primeira fase, realizada no
fim de maio, foram construídas guias e sarjetas e feito o
recapeamento no trecho entre
as ruas Daniel Lopes Castilho e
Gertrudes Maria Fragoso Leite.
“Temos várias obras em andamento atualmente e ao longo
dos próximos 12 meses estão
previstas diversas outras em
todo o município. No caso da
avenida Brasil era um pedido
já antigo dos moradores e agora com a segunda etapa levaremos essas melhorias a todos
que passam pelo local diariamente, além dos proprietários
de imóveis nessa via”, comentou o prefeito.

NA TARDE desta terça (11)
a Prefeitura de Iperó recebeu
uma nova ambulância modelo
Renault Master, no valor de R$
175,5 mil. O veículo faz parte
do conjunto de três novas ambulâncias adquiridas pela Prefeitura com recursos de convênios originados em emendas
parlamentares. Na primeira semana de outubro está prevista
a entrega das outras duas ambulâncias modelo Chevrolet
Montana, no valor de R$ 182
mil. O valor total das aquisições
é de R$ 357,5 mil.
Entre os recursos estão R$ 120
mil de emenda da deputada
Maria Lúcia Amary, R$ 120 mil

de emenda do deputado Luiz
Turco e R$ 100 mil de emenda
do deputado Gil Lancaster. Os
R$ 17,5 mil restantes foram a
contrapartida do município.
Com esses novos veículos, Iperó passará a contar com oito
ambulâncias, sendo uma UTI
móvel. Além dessas, há uma
ambulância exclusiva para os
atendimentos do SAMU. “Essas novas ambulâncias vêm
para reforçar a nossa estrutura
de Saúde e, consequentemente, melhorar o atendimento
que prestamos à população.
São importantes conquistas
para todos os iperoenses”, destacou o prefeito.
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VACINAÇÃO

EMPREGO

Empresa de salgadinhos
iniciará atividades em Iperó

O PREFEITO de Iperó recebeu o proprietário da empresa
Gurizitos, no paço municipal,
nesta terça (11), para tratar sobre a instalação do empreendimento no município. Com
atuação na área de produção
e venda de salgadinhos industrializados, a Gurizitos está há
dois anos em Diadema, na
Grande São Paulo, e a vinda
para Iperó se deve à expansão
dos negócios.

O município de Iperó foi escolhido devido à logística e infraestrutura favoráveis à empresa, aliadas ao mercado promissor na Região Metropolitana de
Sorocaba. Atualmente, além
do Estado de São Paulo, os produtos da marca estão presentes no Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia.
“Em Iperó vislumbramos possibilidades de crescimento que

não tínhamos na Grande São
Paulo, tanto no que diz respeito aos custos para a manutenção da empresa, quanto em
relação à mão de obra. Nossas
expectativas são muito positivas, com foco na expansão dos
negócios. Traremos para cá
todos os setores da empresa,
como administração, produção
e logística. E vamos privilegiar
a mão de obra local para o preenchimento das vagas”, comentou o proprietário Gustavo Leandro Ribeiro.
“A economia passou por momentos difíceis nos últimos três
anos. O cenário agora já se
mostra mais favorável e o nosso município tem feito a lição
de casa. A chegada de uma
nova empresa demonstra que
estamos no caminho certo. A
Gurizitos está dando andamento à emissão das licenças de
instalação, adaptando o prédio
no Distrito Industrial onde vai
funcionar e em breve estará
funcionando, trazendo oportunidades para os iperoenses”,
destacou o prefeito.

MUTIRÃO

“Cidade Limpa” começa
na próxima segunda

COMEÇA na próxima segunda (17) o projeto “Cidade Limpa”. A iniciativa é realizada em
Iperó por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a TV
TEM e percorrerá os bairros do
município até o dia 28 de setembro. O mutirão de cidadania faz a coleta de materiais
inservíveis com o objetivo de
prevenir doenças, enchentes e
outros transtornos urbanos.
Não são recolhidos entulhos e
galhos de árvores.

O “Cidade Limpa” existe desde 2003 e é um dos principais
projetos comunitários da TV
TEM. As coletas são realizadas
anualmente e beneficiam a
população, entidades e associações de reciclagem com o
descarte correto dos materiais.
Em Iperó, o recolhimento dos
materiais será coordenado pela
Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, que mobilizará equipes e caminhões para
atender os bairros.

Confira a programação:
17 – Vila Augusta, Jardim Irene, Jardim Joseli e Jardim Santa Cruz
18 – Vila Aurora, Vila Moraes,
Vila Esmeralda, Portal do Cedro, Bela Vista e Distrito Industrial
19 – Jardim Sartorelli, Guarapiranga, Capoavinha, Narita
Park, Portal de Iperó e Bacaetavinha
20 – Vila Santo Antonio, Jardim Novo Horizonte, Jardim
Gamero, Jardim Vitorino, Vale
das Orquídeas e Vila Vital
21 – Centro, Vila Marques, Jardim Brasil, Vila do Ramal e Viten
24 – Sapetuba, Bacaetava,
Nova Era, Fazenda Ipanema e
Morro
25 – Corumbá, Cagerê, Bananal, Jardim Alvorada e Mursa
26 – Jardim Monções, Jardim
Cecy, Jardim Mariita e Araçoiabinha
27 e 28 – Campos Vileta

Campanha antirrábica
inicia no dia 22

REALIZADA pela Prefeitura de Iperó, por meio da Vigilância Sanitária, a campanha
antirrábica acontecerá entre
os dias 22 e 29 de setembro.
O objetivo da mobilização é
vacinar todos os cães e gatos
com mais de três meses de
idade.
As equipes percorrerão vários
pontos do município aplicando a vacina que é gratuita. Os
donos deverão apresentar a
carteirinha de vacinação dos
animais e, caso não tenham,
será emitido um novo documento no momento da vacinação.
Confira as datas e locais da
vacinação:
22/09 – Casa da Agricultura:
9h às 17h
22/09 – Terminal rodoviário:
9h às 17h
22/09 – Novo Horizonte (Bar
do Ivo): 9h às 12h
22/09 – Jardim Vitorino (UBS
“Orlando Ferreira”): 13h30 às
17h

24/09 – Sapetuba (posto volante): 9h às 12h
24/09 – Guarapiranga (posto
volante): 13h30 às 16h
25/09 – Portal de Iperó (em frente ao lava rápido): 9h às 12h
25/09 – Capoavinha (próximo à
rotatória): 13h30 às 16h
26/09 – Bela Vista: 9h às 11h
26/09 – Viten: 13h30 às 16h
27/09 – Bacaetava (UBS “Elois
Alves Corrêa”): 9h às 12h
27/09 – Área I (posto volante):
9h às 12h
27/09 – Corumbá (posto volante): 13h30 às 16h
28/09 – Jardim Alvorada (em
frente ao mercado): 9h às 12h
28/09 – Bananal (posto volante): 13h30 às 15h
28/09 – Cagerê (posto volante):
15h às 16:30h
29/09 – Vileta (em frente ao
Supermercado Correia): 9h às
17h
29/09 – Jardim Monções (Rua
Paraná): 9h às 17h
29/09 – George Oetterer (Praça
São Jorge): 9h às 17h
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PÁTIO FERROVIÁRIO

Retirada dos vagões completa cinco anos
vagões permitiu essas melhorias, tanto as já realizadas como
é o caso da estação, quanto
aquelas em andamento como é
o caso da passagem de nível.
Conseguimos reverter aquela situação anterior que trazia muitos transtornos à população. E
seguimos empenhados para dar
uma funcionalidade digna à estação ferroviária e à área da antiga oficina de soldagem de trilhos, em respeito à memória dos

HÁ CINCO ANOS chegava
ao fim um dos capítulos mais
longos da história recente de
Iperó, com a retirada dos mais
de 320 vagões abandonados
no pátio ferroviário localizado
entre a região central e os bairros Vila Santo Antonio e Novo
Horizonte. Era um dos maiores cemitérios de trens abandonados do país. Em 5 de setembro de 2013, amparado
por uma decisão da Justiça de
Boituva, e em meio a uma
guerra judicial travada entre a
Prefeitura de Iperó e a ALL (então concessionária da ferrovia),
o prefeito de Iperó iniciou a
retirada dos vagões. Muitos
começaram a ser estacionados
na área ainda no fim da década de 1970.
A ação da Prefeitura atendeu
à reivindicação dos moradores
que até hoje atravessam a área
para ir ao centro da cidade.
Além das questões relacionadas à segurança, a presença
dos vagões contribuía para o
surgimento e a proliferação de
animais nocivos à saúde e causava danos ao meio ambiente
devido aos vazamentos de restos de produtos químicos.
Irani Correa da Silva, moradora da Vila Santo Antonio há
cerca de 10 anos, conheceu de
perto o cemitério de vagões.
“A gente tinha medo que
acontecesse algo durante a travessia pelo pátio. O local era
escuro. Eu não passava sozinha
por aqui e meu esposo sempre
vinha comigo. Fora a questão

da segurança, também havia a
preocupação com possíveis
doenças que aqueles trens
abandonados poderiam nos
transmitir, por causa da sujeira. Não gosto nem de lembrar.
Quando retiraram os vagões foi
um alívio para todos nós. Hoje
o espaço está melhor e a gente espera que continuem cuidando e cobrando os responsáveis para manter a limpeza
do pátio. Assim como a estação, que possa ser utilizada em
breve. Graças a Deus os vagões
foram retirados e isso contribuiu bastante para o nosso
bairro também”, disse.
Maria do Carmo Dionísio, moradora há mais de 20 anos no
Novo Horizonte, também conviveu com o cenário de vagões
abandonados e lembra sobre
as dificuldades da época. “Era
muito difícil para nós. Eu cuidava dos meus netos e precisava atravessar com eles em
meio àquela imensidão de trens
e pular os vagões. Nem sei
quantas vezes precisei pular
vagões durante todos aqueles
anos. Perdi as contas. Foi uma
benção quando vi retirar os
vagões e agradeci a Deus. Comemorei bastante junto com
todos os moradores. Melhorou
bastante essa área no entorno
da estação e do pátio ferroviário. Até hoje continuo fazendo esse caminho entre a minha
casa e o centro”, comentou.
Cinco anos depois, o prefeito
fala sobre o episódio e destaca
a importância de o município

ter tomado medidas drásticas
para acabar de vez com o cemitério de trens. “Desde a época em que eu era vice-prefeito
e secretário de Governo tentamos inúmeras vezes, junto à
ALL, a remoção dos vagões. E
não tivemos qualquer avanço.
Então, quando iniciei o primeiro mandato como prefeito, em
2013, mudamos as estratégias
e apertamos o cerco. Era inadmissível continuar convivendo
com aquelas centenas de vagões que estavam se amontoando há mais de 35 anos e todos os problemas que traziam.
Foi assim também, no ano passado, que conseguimos a retirada dos vagões que há anos
estavam abandonados nas proximidades da estação de George Oetterer”, lembrou.
Após a retirada dos vagões, a
Prefeitura finalizou as obras na
estação e instalou uma unidade avançada da Guarda Civil
Municipal (GCM) na antiga cabine. Atualmente estão em
andamento as tratativas para
a ocupação definitiva do prédio e recentemente o prefeito
esteve em Brasília, onde se reuniu com representantes da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
para tratar sobre a regularização da passagem de nível sobre o pátio, que liga a Vila Santo Antonio e o Novo Horizonte ao centro da cidade.
“A extinção do cemitério de

ferroviários que se dedicaram
à cidade e respeito também
ao nosso patrimônio. Da mesma forma, temos acompanhado de perto a questão da
manutenção e limpeza do
pátio, que são serviços de responsabilidade da empresa
Rumo, atual concessionária
da ferrovia. O fim do cemitério de vagões foi uma vitória
de todos os iperoenses”, finalizou o prefeito.

