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ATOS OFICIAIS
ATO DA MESA DIRETORA N.º 003/2018

PORTARIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ

A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Iperó, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:

Portaria n.º063/2018 – Concede
o Adicional por tempo de serviço a Funcionária Sra. Jaqueline
Leandro da Mota Medeiros Vieira, RG: 42.894.980-0 (Assistente
Administrativo I), referência “E”,
nomeada através da portaria n.º
135, de 07 de outubro de 2013,
efeitos a partir de 06/10/2018.

Artigo 1.º - Para o ano de 2018,
a gratificação de natal dos servidores da Câmara Municipal
de Iperó, aludida no artigo 152
da Lei Municipal 019, de 29 de
maio de 1.992, que “Disciplina
o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de
Iperó”, será paga da seguinte
forma:
I – 50% (cinquenta por
cento) no dia 25 de outubro;
II – 50 (cinquenta por cento) no
dia 18 de dezembro;
Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste ato correrão por
conta de dotação própria, suplementada, se necessário.
Artigo 3.º - Este ato entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira” em 15 de outubro
de 2018.
Sérgio Poli Simon
Presidente

Portaria n.º064/2018 - Considera o dia 28 de outubro como
sendo o Dia do Servidor Público
e Considera o Decreto do Executivo Nº 1.761, DE 3 DE JANEIRO
DE 2018. “Institui o Calendário
de Suspensão de Expediente nas
repartições do Poder Executivo
para o exercício de 2018 e dá
outras providências.”, publicado na Edição n.º575 do Jornal
Oficial do Município, e portanto,
suspende, integralmente o expediente na Câmara Municipal
de Iperó no dia 26 de outubro
de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
Portarias n.ºs 063 e 064/2018 Publicadas e registradas nesta
secretaria em 15 de outubro de
2018.

Fábio Augusto de Campos
Vice-Presidente
Alysson Alessandro de Barros
1.ª Secretário
Joel Francisco de Almeida
2.º Secretário 		
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Liga Teatral se despede da Argentina e
não para por aí
A Liga Teatral de Iperó
se despediu de Buenos Aires,
na Argentina, e desembarcou
no Aeroporto Internacional de
Guarulhos em São Paulo na
última quarta-feira (17). De lá
trouxeram muitas experiências
e também muita saudade das
amizades que ficaram para trás.
O grupo de 21 integrantes
participou do Festival “Vamos
que Venimos” que acontece anualmente nos países da
América Latina, levando assim
para Buenos Ayres o espetáculo
“Mokita”, que conta a estória
de um grupo de artistas circenses maltrapilhos que dispensados pelo dono do circo buscam
seus próprios caminhos fora das
lonas e que acabam se reencontrando para realizar seus sonhos:
atuar novamente em um circo.
O festival não é uma competição para ganhar prêmios.
Neles, os artistas recebem Títulos
de Destaque e são avaliados
individualmente no palco, sem
comparação com outros grupos.
No caso da Liga Teatral foram 24
títulos, dentre os quais, figurino,
originalidade da peça, trabalho
de formação, direção, entre ou-
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tros. Além dos títulos da peça,
todos os 21 artistas participantes
receberam o título de destaque
pela interpretação.
Com a participação na edição de Buenos Aires, a Liga
Teatral recebeu convite para se
apresentarem no Festival “Vamos que Venimos” que será
realizado em novembro de 2019
no Chile e em 2020 no México.
Thailini Rocha, diretora da
peça, conta que a viagem e o
reconhecimento da cidade de
Iperó e do festival para com
o grupo foi muito importante
para os artistas. “Uma coisa que
marcou muito foi quando, ao
final da apresentação da peça,
o público subiu ao palco e nos
levantou, foi muita emoção.
O que ganhamos foram novas
experiências, o valor do respeito
e a importância da amizade.
Tudo isso somado eleva a nossa
estima e um novo olhar para o
teatro”, disse.
“Sem dúvida alguma, o
esforço do grupo merece todo
nosso reconhecimento. Aos
integrantes da Liga de Teatro
nossos parabéns pelo empenho,
dedicação e por representarem

tão bem nossa cidade. É
um projeto que vem ganhando
força desde seu surgimento
e o resultado não poderia ser
outro!”, disse o prefeito
Sobre a Liga Teatral
Criada há cerca de seis anos,
a Liga Teatral faz parte do projeto “Cultura em Ação”, da
Divisão de Cultura da Prefeitura
de Iperó. Atualmente, atende
mais de 60 alunos, na faixa
etária entre 5 e 27 anos. Para
mais informações, os interessados podem fazer contato pelo
telefone 15 3266-2383.■

Procon de Iperó mais
uma vez alcança meta

O balanço anual demonstrado pelo “Relatório de
Gestão do Procon Municipal
2017”, revela mais uma vez
o sucesso da parceria entre a
Prefeitura de Iperó e a Fundação
Procon, que mostra o atendimento de 401 pessoas em Iperó
no ano passado, cumprindo
assim o que prevê o convênio
existente.
A atuação da Fundação
Programa de Defesa do Consumidor (Procon), não se limita
somente ao atendimento, a educação para o consumo também
é de extrema relevância para
prevenir problemas, e são por
meio de ações promovidas pela
instituição, como palestras e cursos voltados para o consumidor
e para o fornecedor, que garantem o sucesso no atendimento.
Em 2017 os funcionários do
Procon de Iperó participaram
de reuniões, treinamentos e
cursos de atendimento para
capacitação e reciclagem de
conhecimentos, visando o aper-

feiçoamento no atendimento.
“Temos ajudado muito a população de Iperó, resolvemos
a maioria dos casos que nos
chegam. Este resultado apontado em 2017 vem do nosso
foco nas nossas atividades,
permitindo que alcançássemos
bons resultados. E continuamos buscando nos aperfeiçoar
sempre para melhor atender os
munícipes”, explica Sirlene Felix Moreira, diretora do Procon
de Iperó.
O prefeito disse que o trabalho do Procon é de extrema
importância no município. “As
pessoas procuram o Programa
de Defesa do Consumidor para
resolver seus problemas, e esta
equipe é treinada e capacitada para atender, direcionar e
resolver, por isso parabenizo
a equipe de atendimento que
se dedicou e conseguiu resultados importantes no ano de
2017”, concluiu.■
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Jovens Talentos completa sua
3ª edição

Dia das Crianças é
celebrado em todos os
bairros do município

As escolas municipais
iniciaram no último dia 27 de
outubro a maratona “Feira
de Ciências - Jovens Talentos”, que escolherá a melhor
iniciativa científica dos alunos de ensino fundamental II.
“Profª Pedrina de Campos
Pedrozo Rosa” e “Profº Roque Ayres de Oliveira” foram
as primeiras unidades a apresentar os trabalhos de seus
alunos, com destaque para os
alunos que criaram uma cisterna sustentável (que permite
manter a horta implantada na
escola) e o forno solar (outra
iniciativa de sustentabilidade).
No próximo sábado (20), das
9 às 12 horas, será a vez da escola “Profª Henory de Campos
Góes” receber o publico para
conferir os trabalhos realizados

por seus alunos nesta exposição.
Para a secretária de Educação,
Cultura e Esportes “O projeto
permite ao aluno desenvolver
a capacidade crítica para contribuir com diagnósticos muitas
vezes simples. São iniciativas
muito bem pensadas e elaboradas que despertam o interesse
de nossos alunos.”, explicou.
“Essa parceria tem como principal foco o aprendizado do aluno
por meio da ciência. É assim que
o jovem compreende melhor as
demandas do nosso município
como um todo. Acreditamos que,
futuramente, esses mesmo alunos
poderão contribuir consideravelmente no desenvolvimento
denossa cidade”, disse o prefeito.
Confira o calendário das próximas edições de “Feiras de Ciências”:

20/10 - E.M. Profª Henory de
Campos Góes - Das 09 às 12 horas;
25/10 - E.M. Dona Gláucia Ap. Andrade Nogueira - Das 10 às 16 horas;
08/11 - E.M. Profª Zilma Thibes
de Mello - Das 10 às 15 horas;
09/11 - EM Francisco Adolfo de
Varnhagem - Das 09 às 14 horas.
As exposições fazem parte da 1ª
fase do projeto “Feira de Ciências
- Jovens Talentos”, desenvolvido
em uma parceria entre a Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes e
a Fundação Pátria, que, além de
despertar o interesse científico nos
alunos da rede, também realiza
a premiação dos alunos que se
destacam com novas soluções e
práticas científicas sustentáveis
que contribuem para um mundo
melhor.■

AGRICULTURA

Feira do Produtor Rural qualifica
produtores Iperoenses
Os produtores rurais
de Iperó, desde abril, participam
de um programa de preparação
e capacitação para criar seu próprio negócio e por meio da ‘Feira
do Produtor Rural’ alcançar a
comercialização direta do que é
produzido em sua terra.
O ‘Programa Feira do Produtor Rural’, é gratuito e é oferecido pelo sistema Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural de São
Paulo (SENAR/FAESP) em parceria com a Prefeitura de Iperó e
Sindicato Rural de Boituva. São
228 horas de curso com 8 módulos, nos quais os produtores
rurais aprendem conceitos de

normas e procedimentos, boas
práticas de manipulação de
alimentos, produtos rurais para
comercialização (planejamento),
construção dos estandes em
bambu, comercialização, gestão
de negócios, inauguração da feira e consolidação do programa.
Com a capacitação serão
realizadas feiras todas as quintas-feiras, sempre das 16 às
20h, na praça municipal “Padre
Calixto”. A primeira delas foi
realizada na última quinta-feira
dia 11, e contou com 7 estandes
e com a presença de 12 produtores, que puderam negociar
seus produtos com a população

que compareceu para prestigiar.
“É de extrema importância
para o produtor. O programa
visa inserir o produtor rural no
comércio de seus produtos diretamente ao consumidor final,
agregando mais valor, evitando
o atravessador e estreitando laços de confiança com o cliente”,
disse o secretário do Meio Rural
Ambiente e Turismo.
O consolidação do programa
está prevista para o dia 13 de
novembro com a entrega de
certificados.■

A Prefeitura de Iperó
preparou na última sexta-feira
(12), uma grande festa para
família comemorar o Dia das
Crianças, que reuniu centenas
de crianças em alguns bairros
onde as crianças puderam
contar com brinquedos infláveis, cama elástica e um
ambiente de recreação.
Os bairros que receberam
os brinquedos foram o Campo
em George Oetterer, o barracão da Igreja São Roque em
Bacaetava, a praça da Bela
Vista, a praça da Vila Santo
Antonio/Novo Horizonte, e
no Complexo Esportivo “Dito
Bom”, onde também foram
realizados diversos jogos. Foi
um clima de completa diver-

são para estas crianças.
As escolas, projetos
educacionais e centros de
educação infantil (CEI) também organizaram diversas
atividades para comemorar
a “Semana da Criança”,
como brincadeiras, gincanas, cinema, oficinas,
pintura facial, teatro, baile,
contação de histórias, danças e muita festa.
“O que queremos é o
sorriso no rosto de nossas
crianças, e uma grande
festa é o mínimo que podemos oferecer. Tudo isso é
possível com a colaboração
de todos”, disse o prefeito.■
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