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ATOS OFICIAIS
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
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Apresentação/Discussão
da Proposta do Orçamento
do Exercício de 2019)
A Prefeitura Municipal de Iperó, por meio da Secretaria de
Administração e Finanças, convida para a AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão e apresentação do Projeto de Lei do Orçamento Municipal para o
exercício de 2019, a ser realizada no próximo dia 27 de setembro de 2018 (quinta-feira),
às 15 horas e 30 minutos no
Paço Municipal (Sala de Licitações), em atendimento ao disposto no art. 48, parágrafo
único da Lei Complementar nº
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Iperó, 19 de Setembro de
2018.
Vera Lúcia Rosa Fernandes
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Administração e Finanças, comunica que realizará no próximo
dia 28/09 (sexta-feira), a partir
das 16h00, nas dependências
da Câmara Municipal, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação dos Relatórios de Gestão
Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de 2018, conforme
dispõe o Parágrafo 4º do Art.
9º da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Iperó, 19 de Setembro de
2018.
Vera Lúcia Rosa Fernandes
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
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MUTIRÃO

RESSOCIALIZAÇÃO

Penitenciária de Iperó promove a
“Cidade Limpa”
“Jornada de Cidadania e Empregabilidade” segue até o dia 28

ENTRE OS dias 10 e 14 de
setembro, a Penitenciária
“Odon Ramos de Maranhão”,
de Iperó, realizou a “3ª Jornada
de Cidadania e Empregabilidade”. A iniciativa faz parte do
calendário da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) e tem
o objetivo de proporcionar um
conjunto de serviços essenciais
para auxiliar os presos dos regimes fechado e semiaberto no
retorno à sociedade.
Durante os cinco dias da Jornada, a unidade recebeu um
mutirão de ações para auxiliar

no processo de ressocialização,
como a emissão de Registros
Gerais e Certidões de Nascimento, plantão de atendimento jurídico, palestras motivacionais e
de saúde, dinâmicas sobre relacionamento familiar, atendimento psicológico e social,
plantão de atendimento de saúde, aferimento de pressão arterial, testes de glicemia, exame
biométrico, avaliação bucal, testes rápidos de HIV, atendimento e orientação médica e distribuição de preservativos.
O evento teve a participação
do Instituto de Identificação

Ricardo Gumbleton Daunt
(IIRGD), da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho
(SERT), da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da
Secretaria da Justiça e Defesa
da Cidadania (SJDC).
Ao todo foram realizados
1.441 atendimentos, levando
os serviços a mais de 700 presos. “Desses atendimentos,
foram 157 emissões de RG’s,
Certidões de Nascimento e
CPF’s, 117 atendimentos no
plantão jurídico, 565 participações em palestras e oficinas
temáticas e 602 atendimentos
no plantão de atendimento de
saúde. Em alguns casos os presos participaram de mais um
tipo de atendimento”, explicou
o diretor técnico do Centro de
Trabalho e Educação da Penitenciária de Iperó, Claudeir
Martinez.
A “Jornada de Cidadania e
Empregabilidade” é uma parceria entre a SAP, a Coordenadoria de Reintegração Social e
Cidadania (CRSC), as Coordenadorias Regionais de Unidades
Prisionais do Estado de São
Paulo, o Grupo Regional de
Ações de Trabalho e Educação
(GRATE) e a direção das unidades prisionais do Estado de São
Paulo.

OBRAS

Prefeitura pavimenta a
rua José Soares de Lima

A PREFEITURA de Iperó
concluiu nesta quinta (13) os
serviços de pavimentação na
rua José Soares de Lima, que
fica ao lado do paço municipal
e da Praça “Professor Zaidir So-

ares”. Os trabalhos começaram
no último dia 5 com a correção das guias e sarjetas. Os recursos para a pavimentação da
via foram originados numa
emenda de R$ 70 mil do depu-

tado Samuel Moreira, que também prevê a pavimentação do
trecho sem saída da rua Prestes Maia, próximo ao local
onde é realizada a feira aos
sábados.
“Mais uma obra concluída e
temas várias outras em andamento em todo o município.
A rua José Soares de Lima era
a única ainda sem pavimentação nessa região e por isso
atendemos ao pedido já antigo dos moradores, que agora
também foram beneficiados.
Em relação ao trecho sem saída da rua Prestes Maia, estamos aguardando as obras de
drenagem, para em seguida
executarmos a pavimentação”,
explicou o prefeito.

O PROJETO “Cidade Limpa” começou nesta segunda
(17) em Iperó e segue até o
próximo dia 28. A iniciativa é
realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Iperó e a TV TEM. O mutirão faz a
coleta de materiais inservíveis
com o objetivo de prevenir
doenças, enchentes e outros
transtornos urbanos. Não são
recolhidos entulhos de construção civil e galhos de árvores.
O “Cidade Limpa” existe desde 2003 e é um dos principais
projetos comunitários da TV
TEM. As coletas realizadas anualmente beneficiam a população, entidades e associações de
reciclagem com o descarte correto dos materiais.
Em Iperó, o recolhimento dos
materiais é coordenado pela
Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, que mobiliza
as equipes e caminhões para
atender os bairros.
Acompanhe a programação:
17 – Vila Augusta, Jardim Ire-

ne, 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
Mais informações: 3266-4407
(Secretaria de Transportes e
Serviços Municipais)
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Expansão de empresa deve
gerar até 250 novos empregos

O PREFEITO de Iperó recebeu os representantes da empresa Gualapack Brasil nesta
sexta (14), no paço municipal,
para oficializar a anuência do
município à aquisição de uma
área de cinco mil metros quadrados no Distrito Industrial,
necessária à expansão das instalações. A Gualapack incorporou a antiga Tradbor, fundada
há mais de duas décadas e presente em Iperó há vários anos,
com atuação no ramo de embalagens.
A empresa tem origem italiana
e, com a incorporação da Tradbor, os investimentos na fábrica de Iperó tendem a au-

mentar nos próximos anos, visando atender à demanda dos
clientes, entre eles a Nestlé.
A Gualapack Brasil conta atualmente com 65 funcionários
em Iperó e a expansão das instalações será feita em duas fases. A primeira, utilizando o
mesmo terreno onde a empresa está instalada atualmente,
deverá ser concluída entre o
fim deste ano e o início de
2019 e gerar de 20 a 30 novos
empregos nesse período. A segunda fase, na nova área adquirida, deverá ser concluída
até 2022. No decorrer desses
próximos anos, até a conclusão da segunda fase, a expec-

tativa é gerar gradativamente entre 200 e 250 novos empregos.
De acordo com Robson Albanez, da Gualapack, a empresa
acredita no crescimento do
país, mesmo que neste momento o cenário econômico
transpareça incerteza. “Por isso
investimos no futuro e queremos, junto com o povo iperoense, contribuir para o crescimento da nossa cidade, podendo trazer a esperança de um
mundo melhor”, disse.
“Segue em fase de regularização a área onde a Gualapack
Brasil está instalada e a expansão da empresa se deve, entre
outros motivos, à credibilidade
conquistada pelo município em
virtude dessa regularização. Já
providenciamos todos os procedimentos sob a responsabilidade do município, para possibilitar que essa expansão aconteça. Estamos trabalhando
constantemente para a abertura de novos postos de trabalho em Iperó, seja com a vinda
de empresas ou com a expansão das empresas já existentes.
Além das indústrias, temos focado nos setores de comércio
e serviços, auxiliando em tudo
o que estiver ao alcance do
município para a geração de
novos postos de trabalho”,
comentou o prefeito.

ENCONTRO

Comissão de Defesa Civil
realiza reunião

NO ÚLTIMO dia 12 foi realizada a primeira reunião dos
novos integrantes da Comissão
de Defesa Civil de Iperó. Ao
todo são 36 representantes das
Secretarias Municipais e da

Guarda Civil Municipal (GCM). Vinculada à área de Gestão de Segurança
Pública e Patrimonial, a Comissão de
Defesa Civil realiza
reuniões trimestrais
e desenvolve ações
focadas na prevenção de desastres e
atuações emergenciais quando há necessidade. A Comissão foi criada pela Portaria nº
234/2018 e em acordo com o
Decreto municipal nº 86/1997.
“O nosso objetivo é desenvolver as ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstru-

tivas, visando sempre evitar ou
minimizar desastres”, disse Lindamaris Rodrigues, coordenadora da Defesa Civil em Iperó.
“A atuação da Defesa Civil é
de extrema importância e no
último sábado (15) tivemos
mais uma demonstração disso.
Devido à forte chuva no fim da
tarde, a Defesa Civil foi acionada e imediatamente prestou
apoio no corte de uma árvore
que caiu sobre o Acesso José
Sartorelli (estrada Iperó-Boituva) e logo em seguida atendeu
a uma ocorrência de casa inundada no bairro Viten”, comentou o Gestor de Segurança Pública e Patrimonial, José Daniel
Machado.

Vacinação é
prorrogada até o dia 28

O BRASIL ultrapassou a
meta de vacinar pelo menos
95% das crianças de um ano
a menores de cinco anos contra o Sarampo e a Poliomielite. O balanço foi divulgado
nesta segunda (17). Os Estados e municípios que ainda
não atingiram a meta devem
continuar a vacinação até o
dia 28 de setembro, que é o
prazo limite para informar os
dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunização (SI-PNI) do Ministério da Saúde.
Esse prazo adicional é mais
uma oportunidade para que os
pais e responsáveis levem às
unidades as crianças que ainda
não foram vacinadas, com o
objetivo de minimizar os riscos
de contrair essas doenças.
A vacinação nas unidades de
Saúde de Iperó é feita de segunda a sexta-feira das 8h00
às 15h30. O público a ser vacinado em Iperó é composto por
1.637 crianças. Até o momen-

to foram vacinadas 1.487 crianças (90,83%) contra a Poliomielite e 1.475 (90,10%) contra o Sarampo. Para atingir a
meta é preciso vacinar pelo
menos 1.555 crianças.
Todas as crianças entre um ano
e menores de cinco anos, mesmo aquelas com o esquema
vacinal em dia, devem participar da campanha de vacinação.
ADULTOS – Os adultos não
fazem parte da campanha, mas
integram a 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).
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VOLEIBOL

“COSTURANDO O FUTURO”

Confecção dos 650 uniformes para os Equipes disputam a rodada
CEI’s/creches segue em ritmo avançado da Liga de Sorocaba e Região

ESTÁ EM ritmo avançado a
confecção dos 650 kits de uniformes que serão direcionados
aos alunos de um a quatro
anos atendidos pelos centros
de educação infantil (CEI’s) de
Iperó. Os kits são compostos
por duas camisetas, uma bermuda e um agasalho (calça e
blusa).
A iniciativa faz parte do projeto “Costurando o Futuro”,
desenvolvido por meio de uma
parceria entre Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São
Paulo (FUSSESP) e o Fundo Social de Solidariedade de Iperó.
O convênio para o projeto foi

assinado em junho deste ano.
O “Costurando o Futuro” tem
o objetivo de confeccionar os
uniformes e recebeu o repasse
financeiro do FUSSESP para a
compra do material necessário
à produção das peças. O município entrou com a contrapartida visando atender todos os
CEI’s, sendo o “João Marques
Penteado”, “Alexis Soares Nacif”, “Professora Therezinha de
Jesus Campos Cristino”, “Victória Guazzelli Bertolaccini” e
“Almirante Schieck”.
As aulas do projeto começaram
no dia 20 de agosto. São 16
participantes que recebem uma

bolsa-auxílio de R$ 330,00 e
estão sob a orientação das instrutoras Lucineia e Patrícia. O
curso segue até o dia 20 de
outubro, quando será concluída a confecção dos uniformes.
Após essa data as peças serão
entregues aos CEI’s.
“Trata-se de um projeto inédito em Iperó e com certeza esses uniformes serão muito bem
recebidos pelos alunos e seus
familiares, além de contribuir
para o dia-a-dia dos nossos
CEI’s. Por isso, desde o início
optamos por beneficiar todas
as unidades de Educação Infantil”, destacou o prefeito.

AS EQUIPES do voleibol
masculino e feminino entraram em quadra no último fim
de semana para disputar a
rodada da Liga de Sorocaba e
Região.
No sábado (15), o juvenil masculino foi a Salto de Pirapora.
No jogo contra a equipe da
casa, os iperoenses perderam
pelo placar de 2 a 0. No jogo
contra Cotia, os iperoenses
perderam por 2 a 1. Com os
resultados, a equipe de Iperó
ficou em quinto lugar na classificação de grupos e não passou para as fases finais da
competição.
“Teve destaque durante o
campeonato o ponteiro e capitão da equipe de Iperó, Ali
Haidar. Esses resultados foram
inesperados, pois a nossa
equipe venceu o Torneio Iní-

cio deste ano. Isso servirá como
aprendizado para as próximas
competições. Agora o foco é
para a participação nos Jogos
Abertos, em novembro”, comentou a professora Elaine Bueno dos Santos.
No domingo (16) foi a vez da
equipe adulta feminina disputar
os jogos realizados no Ginásio
da ACM, em Sorocaba. As iperoenses perderam para Jundiaí
pelo placar de 2 a 0. No jogo
seguinte, contra Tatuí, as iperoenses ganharam pelo placar de
2 a 0. Com os resultados, a equipe feminina ficou em quarto lugar na classificação de grupos e
passou para as fases finais. O
jogo das quartas de final será
contra a equipe de Cotia no Ginásio de Esportes “Benedito
Romualdo de Godois”. Ainda
não foi definida a data.
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Prefeitura receberá dois novos ônibus Vacinação antirrábica
começa no próximo sábado
e mobiliário para as unidades

OS DOIS novos ônibus que a
Prefeitura de Iperó conseguiu
junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE) devem ser entregues
entre novembro e dezembro
deste ano, de acordo com a
empresa responsável. Os veículos modelo Ônibus Rural Escolar – ORE (capacidade para 59
passageiros) e Ônibus Urbano
Escolar Acessível – ONUREA
(capacidade para 30 passageiros) estão em fase de montagem/adaptação e serão utilizados pela rede municipal de
Educação. O modelo ORE tem
o valor de R$ 228,9 mil e o
modelo ONUREA tem o valor
de R$ 199,9 mil.
A Prefeitura possui atualmente dois micro-ônibus, sendo um
Mercedes-Benz ano 2009 com
capacidade para 31 passageiros e um Volkswagen ano 2014
com capacidade para 21 passageiros e acomodação para
um passageiro cadeirante.
Os novos ônibus são resultados
dos pedidos feitos em junho,
na sede do FNDE em Brasília,
durante uma reunião entre o
prefeito, a secretária de Educação, Cultura e Esportes e o
diretor de Gestão, Articulação
e Projetos Educacionais do
FNDE, Leandro José Franco
Damy. Além dos ônibus, foi
feita a solicitação de mobiliário para as escolas de Ensino

Fundamental. O valor repassado para a compra dos móveis
é de R$ 383,8 mil e a aquisição
será por meio de uma ata de
registro de preços do Governo
Federal. Agora o município
aguarda a liberação do sistema
para fazer a adesão e dar andamento ao processo.
“Em junho fomos muito bem
recebidos no FNDE e os pedidos que fizemos ao órgão federal começam a se tornar realidade. Os dois ônibus servirão para transportar os nossos

alunos e contribuirão para melhores condições à rede municipal, juntamente com os projetos, a APAE e a área de esportes. O transporte atualmente é terceirizado no município
e continuará assim. Os dois novos ônibus chegam para ampliar a capacidade de transporte e apoiar a rede. Da mesma
forma o mobiliário, que é uma
necessidade das unidades escolares. Os novos móveis vêm
para atender a demanda existente”, ressaltou o prefeito.

A CAMPANHA antirrábica
em Iperó começa no próximo sábado (22) e segue o dia 29. Realizada pela Prefeitura de Iperó,
por meio da Vigilância Sanitária,
o objetivo da vacinação é imunizar 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
mercado Correia): 9h às 17h
29/09 – Jardim Monções (Rua
Paraná): 9h às 17h
29/09 – George Oetterer (Praça São Jorge): 9h às 17h
Mais informações: 3266-2228
(Vigilância Sanitária)

