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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: 04.10.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II GEOGRAFIA - Classificados
de nº 09 e 10º
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, 02 de Outubro de 2018.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio

do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Saúde, 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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 05.10.2018
HORÁRIO: 09h30min
ENFERMEIRO – Classificado
de nº 11.
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, 02 de Outubro de 2018.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
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 convoca-

dos;
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: 04.10.2018
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.

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: 05.10.2018
HORÁRIO: 09h30min
EDUCADOR DA CASA DO
ACOLHIMENTO- Classificado
de nº 10.
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, 02 de Outubro de 2018.
Departamento
de Recursos Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 2/2018

Iperó, 02 de Outubro de 2018.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
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

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - CMDCA - do
Município de Iperó, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares;
Considerando os termos da Lei
Municipal nº 776/2012 (alterada pela Lei Municipal nº 781/
2012) e da Lei Federal nº 8.069/
1.990;
Considerando que o Conselho
Tutelar não pode funcionar
com menos de 5 (cinco) Con-

selheiros, bem como, diante da
renúncia da Conselheira Titular Marisa Vaz dos Santos em
01/10/2018;
Considerando, por fim, a necessidade de substituição;
RESOLVE
Art. 1º. Ficam convocados,
nesta ordem, os Suplentes Eleitos em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar para o cargo eletivo de
CONSELHEIRO TUTELAR.
Art. 2º. Os convocados deverão comparecer até o dia 09
de outubro de 2018, no período compreendido entre 8
e 16 horas, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Iperó, no Paço
Municipal, localizado na Avenida Santa Cruz, nº 355, Jardim Santa Cruz, munidos da
documentação necessária para
verificação e assunção do cargo por um dos Suplentes Eleitos, observada a ordem de classificação.
Art. 3º. O não comparecimento dos Suplentes ou a ausência
de preenchimento dos requisitos legais será considerado
como desistência e autorizará
a continuidade da convocação
seguindo-se a ordem de classificação.
Iperó, 02 de outubro de 2018.
Luzia dos Santos Mafra
Presidente do CMDCA
Câmara Municipal de Iperó
Nos termos do Artigo 258 do
Regimento Interno da Câmara
Municipal de Iperó, e do Artigo 48 § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, faço saber
que encontra-se em tramitação
nesta Casa de Leis o Projeto de
Lei do Executivo n.º010/2018
– “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Iperó, para o Exercício de 2019, e
dá outras providências”.
Iperó, 02 de outubro de 2018.
Fábio Augusto de Campos
Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento
Lúcio Gonçalves da Silva Filho
Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento
Angelo Valário Sobrinho
Membro da Comissão de
Finanças e Orçamento
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto nº
1813/2018 (e suas alterações
posteriores), CONVOCA todos
os seus membros para REUNIÃO ORDINÁRIA que acontecerá no dia 08/10/2018, às
10h, na Casa dos Conselhos,
localizada na Praça Pedro Albieri, s/n, Centro.
Iperó, 03 de outubro de 2018.
Luíza Monise
dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho
dos Direitos do Idoso
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ESTÁGIO

OUTUBRO ROSA

Assentamento Bela Vista
recebe alunos de Botucatu

DURANTE esta semana, 24
alunos do Ensino Médio da Aitiara – Escola Waldorf, de Botucatu, participam de um estágio social de agrossilvicultura
em Iperó, onde têm a oportunidade de conhecer a vivência
dos produtores do assentamento Bela Vista.
É a segunda vez que essa iniciativa é realizada no município
e foi possível por meio de uma
parceria entre o campus Sorocaba da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar), a Associação Biodinâmica de Botucatu, as prefeituras de Botucatu e Pardinho e o Sítio Mãe
Terra no assentamento Bela
Vista. A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria do Meio

Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), também apoiou a iniciativa e doou 100 mudas nativas
de diversas espécies para plantio nos lotes.
Nos cinco dias em Iperó, os alunos realizam atividades de
plantio e manejo de agrofloresta, aplicação de preparados biodinâmicos e atividades ligadas
à rotina dos lotes.
Entre as propostas desenvolvidas pela escola está a agricultura biodinâmica, onde o diferencial é não prejudicar o solo,
a fauna e a flora, focando nas
estações do ano e elementos
da natureza, sem o uso de
agrotóxicos e adubos químicos.
A aluna Clara Vianna Vidal conta que o grupo montou proje-

tos em conjunto com os moradores. “Cada propriedade
tem seus desafios e exigências. Nessa experiência percebi
como é a vida e a rotina das
pessoas do campo. Estou satisfeita por fazer parte desse
projeto. O dia parece ter mais
horas e um melhor aproveitamento, pois desde cedo até o
anoitecer estamos no campo e
em contato com a natureza. É
incrível a experiência e a satisfação com esse trabalho, juntando a necessidade das pessoas e meio ambiente”, disse.
“O jovem deve ampliar os seus
conhecimentos, se familiarizar
com as espécies animais e vegetais, vivenciar a diversidade,
descobrir as diferentes maneiras de viver e suas necessidades, ampliando a sua imagem
da floresta como ecossistema.
Além disso, deve vivenciar as
necessidades das florestas”,
explicou o professor Fernando
Silveira Franco, da UFSCar, que
orienta os alunos.
As atividades no assentamento Bela Vista levaram em consideração os projetos de agroflorestas já implantados ou em
implantação. Assim, durante o
período de vivência dos alunos
nas propriedades, além dos
aprendizados e conhecimentos
sobre técnicas, plantas e práticas, eles poderão contribuir
para melhorar a qualidade de
vida das famílias envolvidas.

PREVENÇÃO

Defesa Civil aprova o Plano
de Contingência do município
NO ÚLTIMO dia 26 foi realizada a segunda reunião da
Comissão de Defesa Civil de
Iperó. O encontro extraordinário aconteceu na Casa dos
Conselhos, onde os integrantes debateram e aprovaram o
Plano de Contingência do município de Iperó.
A principal finalidade desse
Plano é padronizar os procedimentos relacionados aos
alertas, alarmes e respostas,
incluindo ações de socorro, de
ajuda humanitária e de reabilitação de cenários, visando
reduzir danos e prejuízos de

correntes de desastres.
PAE ITUPARARANGA –
Também no dia 26, a coordenadora da Defesa Civil, Lindamaris Rodrigues, e o secretário da Defesa Civil, Marcelo
Xavier de Morais, visitaram as
instalações da Usina Hidrelétrica Itupararanga, em Votorantim, onde conheceram o
processo de geração de energia e receberam o Plano de
Ação de Emergência (PAE) da
usina.
Os representantes da Defesa
Civil também participaram de
uma reunião técnica que

apresentou informações e orientações sobre o Plano de Segurança de Barragens.
O PAE de Itupararanga contempla ações que devem ser
colocadas em prática nas situações de normalidade ou de
anormalidade, além do fluxo
de comunicação e procedimentos em situação de emergência. O Plano foi desenvolvido com base nas Leis Federais 12.334/2010 (Plano Nacional de Segurança de Barragens) e 12.608/2012 (Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil).

Secretaria da Saúde
define a programação

PARA CONSCIENTIZAR e
alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama,
a Secretaria da Saúde definiu a
programação para o “Outubro
Rosa”, campanha que começou nos Estados Unidos na década de 1990.
Para isso, programou atividades nos dias 15 e 16 de outubro, com palestras sobre saúde da mulher, testes rápidos de
DST’s e procedimentos de beleza gratuitos (cortes de cabelo, esmaltação, maquiagem e
design de sobrancelha) em parceria com o Instituto Embelleze de Sorocaba. No dia 15 o
encontro será na Escola Municipal “Marinheiro Mariz e Barros”, em George Oetterer, das
9h às 16h. E no dia 16 o encontro será no Polo Cultural,
das 9h às 16h.
Também como forma de estimular o cuidado com a saúde
da mulher, haverá coleta de
Papanicolau em horários alternativos nas Unidades Básicas de

Saúde do município. Confira:
UBS “Jean Carlos Domingues
dos Santos” (Centro)
Das 16h às 19h – necessidade
de agendamento prévio
Dias 4, 10, 15, 23 e 31 de outubro
UBS “Orlando Ferreira” (Jardim
Vitorino)
Das 15h às 19h – sem necessidade de agendamento
Dias 10, 17, 24 e 31 de outubro
UBS “Marcílio Dias” (George
Oetterer)
Das 16h às 19h – sem necessidade de agendamento
Dias 10, 16, 24 e 30 de outubro
UBS “Elois Alves Corrêa” (Bacaetava)
Das 16h às 19h – sem necessidade de agendamento
Dias 10 e 24 de outubro
Mais informações: 3266-2228
(Secretaria da Saúde)
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EDUCAÇÃO

MEMÓRIA FERROVIÁRIA

Coletânea com textos de alunos
iperoenses é lançada na Bahia

DOIS ALUNOS da Escola
Municipal “Dona Elisa Moreira
dos Santos” tiveram os seus
textos publicados na coletânea
“As melhores histórias dos projetos de leitura”, que integra o
projeto “Ler é bom, experimente!”, do escritor Laé de
Souza. O lançamento do livro
aconteceu no último dia 25,
em Jequié, na Bahia.
Em 2018 o projeto teve como
base os livros “Nick e Bia na
floresta encantada” e “Acontece…”. Após as leituras, os
estudantes responderam questionários e escreveram textos
baseados nessas obras.
Os textos produzidos pelos alunos Fernando de Oliveira Ribeiro, do 5ºA, e Melissa Leite Ribeiro Martins, do 8ºA, foram

selecionados para
compor a edição de
2018. Fernando escreveu o texto “Nick
e Bia na Copa” e
Melissa escreveu o
texto “Novo começo”.
Com o apoio da Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes, estiveram presentes no
evento em Jequié a
aluna Melissa Leite
Ribeiro Martins, a
professora Jandira
Aparecida de Moraes e a diretora da
escola, Josana de
Fátima Moraes. Junto com o escritor Laé de Souza
e outros estudantes, a aluna
Melissa participou da tarde de
autógrafos que marcou o lançamento do livro.
O projeto é desenvolvido na
Escola Elisa desde 2016, onde
os alunos são orientados pela
professora Jandira, que atua
em conjunto com as professoras de Língua Portuguesa e do
Ensino Fundamental I. Em 2016
e 2017 a aluna Miriã Oliveira
Vieira, também da Escola Elisa, teve os textos publicados na
coletânea.
“Fomos muito bem recebidas
em Jequié pela secretária de
Educação da cidade, Maria das
Graças Bispo. Orgulho e reconhecimento por esse trabalho
resumem os nossos sentimen-

tos. E em dose dupla neste ano,
com as produções do Fernando e da Melissa, que tiveram
destaque entre os alunos de
todo o país. Iperó foi a única
cidade da região com alunos
selecionados. O nosso objetivo é que mais estudantes se
envolvam na produção dos textos, para que possamos ter
mais textos selecionados nos
próximos anos”, disse a professora Jandira Aparecida de Moraes.
“Desde que iniciamos o projeto na escola, sempre tivemos
o apoio da Prefeitura de Iperó
e da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes. E dessa vez
não foi diferente, o que tornou
possível a nossa participação
no evento na Bahia. Isso demonstra a valorização profissional, o reconhecimento ao trabalho que realizamos e foi
muito importante para a escola e os alunos. Esse projeto tem
dado muito certo desde 2016
na nossa escola, pois tudo começa com leitura e interpretação de textos”, comentou a
diretora Josana de Fátima Moraes.
“Sabemos o quanto é importante o empenho de toda a
comunidade escolar para essas
conquistas. Parabéns aos alunos e à equipe da escola pelos
resultados alcançados nesses
três anos. Iniciativas como essa,
de incentivo à leitura e à escrita, são fundamentais para a
formação do ser humano”,
enfatizou o prefeito.

ESPORTE

Voleibol feminino se classifica
para a final da Liga de Sorocaba
NO ÚLTIMO sábado (29) a equipe feminina infantojuvenil do voleibol de Iperó foi até Boituva para participar da última rodada classificatória da Liga de Sorocaba e Região. Foram duas partidas disputadas. As
iperoenses venceram Pindamonhangaba pelo placar
de 2 a 0 e perderam para Sorocaba pelo placar de 2 a
0. O destaque foi a ponteira iperoense Ingrid Sobral.
Com esses resultados, a equipe iperoense está em
segundo lugar na competição e vai disputar a final
contra a equipe de Sorocaba, em data e local que
ainda serão definidos. “Vamos treinar forte para esse
jogo decisivo, buscando mais um título para a nossa
cidade”, comentou a professora Elaine Bueno dos
Santos.

Condephaat inicia
tombamento de bens

NESTA TERÇA (2), o prefeito de Iperó recebeu um ofício do Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(Condephaat), órgão ligado à
Secretaria Estadual da Cultura,
informando que foi iniciado o
processo de reconhecimento
do material rodante e imóveis
ferroviários relacionados ao
processo de eletrificação da
malha férrea como Patrimônio
Cultural do Estado.
Entre os bens, o documento
datado de 13 de setembro relaciona 41 locomotivas elétricas (4 da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, 20 da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro,
2 da Fepasa e 17 da Estrada de
Ferro Sorocaba) e o Conjunto
Ferroviário de Varnhagen, que
fica na área da Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó.
A decisão do Condephaat em
abrir o processo de tombamento foi tomada durante a Ses-

são Ordinária do último dia 27
de agosto. Ainda de acordo
com o ofício, assinado por Valéria Rossi Domingos, vice-presidente do Condephaat, com
a preservação assegurada desses bens, a partir de agora qualquer intervenção deverá ter
autorização do órgão. “A fim
de evitar sua descaracterização, destacando que qualquer
infração incorrerá nas sanções
de natureza administrativa,
penal e civil previstas na legislação vigente”, explica a vicepresidente.
O pedido de tombamento dos
bens foi protocolado há dois
anos pela Associação Movimento de Preservação Ferroviária do Trecho Sorocabana
(MPF-Sorocabana). O Conjunto Ferroviário de Varnhagen,
em Iperó, engloba a estação,
a subestação elétrica e as casas remanescentes da vila dos
antigos funcionários da ferrovia.
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“CIDADE LIMPA”

SANEAMENTO

Sabesp apresenta Pesquisa de
Satisfação e Plano de Melhorias

A SABESP apresentou à Prefeitura de Iperó os resultados
de uma Pesquisa de Satisfação
do período entre junho de
2016 e junho de 2018. A realização da Pesquisa está prevista no contrato firmado com o
município. O índice de satisfação com o abastecimento de
água foi de 88%. A satisfação
com a coleta de esgoto foi de
82%. Já a satisfação com o
atendimento foi de 81%.
De acordo com o superintendente da Sabesp, Maurício Tápia, de maneira geral a população iperoense está satisfeita
com os serviços da empresa.
“Isso contribuiu positivamente
para uma boa avaliação no
município”, explicou.
Com os resultados da Pesquisa
de Satisfação, a empresa apresentou também um Plano de
Melhorias focando o atendimento, a coleta de esgoto e o
abastecimento de água.
No que diz respeito ao atendimento aos clientes, será implantada a pesquisa pós-serviço para monitoramento da satisfação dos clientes, além de
atendimento 24 horas por
meio da Central de Atendimento e Agência Virtual.
Em relação ao abastecimento
de água, serão ampliados os
monitoramentos de vazamentos não visíveis para antecipar
reparos em redes/ramais de

água, juntamente com um sistema de monitoramento dos
níveis de reservatórios e pressão nas estações elevatórias de
água tratada, além de rotinas
de troca de ramais e reposição
de peças. Ainda sobre o abastecimento de água, uma das
melhorias aguardadas atualmente é a construção de 5,7
mil metros de rede de água e
2,8 mil metros de adutora de
água tratada para atender o
Jardim Alvorada, na região de
George Oetterer, cujo processo está em andamento.
Já sobre a coleta de esgoto, o
Plano de Melhoria prevê ampliar os serviços de lavagem em
redes de esgotos para evitar
vazamentos ou obstruções na
rede, serviços de inspeção e
manutenção periódica de estações elevatórias de esgoto e
estação de tratamento de esgoto e a ampliação da coleta
no município. Também sobre
a ampliação da rede,
entre as melhorias
aguardadas estão a
implantação de mais
de mil metros de rede
coletora e a execução
de 58 ligações de esgoto no Jardim das
Alamandas/bairro Viten.
“A Sabesp iniciou os
trabalhos em Iperó em
2016 e desde então

tem realizado diversas melhorias no abastecimento de água
e coleta de esgoto. Temos
acompanhado de perto essas
ações, juntamente com a Câmara Municipal. Foram vários
avanços desde que a empresa
retomou os serviços em Iperó,
o que reflete também na qualidade de vida da população”,
ressaltou o prefeito.
COMBATE A LIGAÇÕES
CLANDESTINAS – Periodicamente a empresa tem realizado operações de combate a ligações clandestinas de água.
Na última semana, numa ação
conjunta com a Guarda Civil
Municipal (GCM), três pessoas
foram levadas à Delegacia de
Iperó após a descoberta de ligações irregulares. A Sabesp
alerta que todas as ligações
clandestinas são suprimidas
quando são detectadas e o proprietário do imóvel pode ser
indiciado por furto.

87 toneladas de
materiais são recolhidas

DURANTE os 12 dias de
realização do “Cidade Limpa”
em Iperó, entre 17 e 28 de
setembro, foram recolhidas
87 toneladas de materiais inservíveis em todo o município,
conforme o levantamento feito pela Secretaria de Transportes e Serviços Municipais. O
mutirão contou com quatro
caminhões e 12 funcionários.
A iniciativa é realizada anualmente por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Iperó e a TV TEM, com o objetivo de prevenir doenças, enchentes e outros transtornos
urbanos. O “Cidade Limpa”
existe desde 2003 e é um dos
principais projetos comunitários da emissora. As coletas
beneficiam a população, entidades e associações de reciclagem com o descarte correto dos materiais.
Em 2017 foram recolhidas 90
toneladas de materiais inservíveis pelo “Cidade Limpa”,

de acordo com o secretário de
Transportes e Serviços Municipais. “É um projeto que sensibiliza a população a respeito dos
riscos provocados pelo acúmulo de lixo e resíduos, buscando
motivar a comunidade a participar dessa ação de cidadania.
Houve alguns dias chuvosos
durante a realização do projeto
neste ano e, por isso, caso ainda exista material a ser coletado em algum local, basta entrar
em contato para que possamos
recolher”, explicou o secretário.
“O ‘Cidade Limpa’ traz muitos
benefícios para toda a população, pois está diretamente relacionado a questões de saúde
pública. Ao longo do ano realizamos trabalhos contínuos de
combate às arboviroses e outras
doenças e o ‘Cidade Limpa’ ajuda a intensificar essas ações”,
destacou o prefeito.
Mais informações: 3266-4407
(Secretaria de Transportes e Serviços Municipais)
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ILUMINAÇÃO

BALONISMO

Novo sistema no Acesso José Sartorelli / Avenida José Festival será
Marques Penteado tem a primeira fase concluída
realizado em novembro

FOI CONCLUÍDA a primeira fase da nova iluminação no
Acesso José Sartorelli/Avenida
José Marques Penteado, no trecho entre a ponte sobre o rio
Sorocaba e a passagem de nível nas proximidades do Complexo Esportivo “Dona Elisa
Moreira dos Santos”. Desde a
última sexta (28), com a estabilização da rede, entraram em
funcionamento as novas luminárias que foram instaladas de
maneira intercalada entre os
dois lados da via.
A empresa responsável pela
obra é a Stya Comercial, Consultoria e Projetos Ltda e o valor do investimento é de R$
320,4 mil. Além das luminárias, foi implantada nova rede
subterrânea de energia. O novo
sistema vem para resolver o
problema da iluminação na via,
em substituição ao anterior que
existia há mais de 30 anos, garantindo mais segurança aos
motoristas e pedestres que passam diariamente pelo local.
Os 68 novos postes, com seis
metros de altura e braço de iluminação de dois metros, foram
fabricados em aço galvanizado,
ao invés de fibra de vidro,
como estava previsto inicialmente. Essa mudança do material levou em consideração a
necessidade de uniformizar a
iluminação ao longo da via e
se adequar à norma técnica
NBR-5101. Os postes em aço
são mais seguros e receberam
pintura eletrostática verde para
se ajustar à cor predominante
do ambiente no trecho da via.
A qualidade das luminárias faz
com que esses equipamentos

estejam entre os melhores do
mundo. As luminárias instaladas em Iperó são as primeiras
que receberam a certificação
INMETRO e, atualmente, apenas outras cinco têm essa certificação no país. De acordo
com a legislação vigente, todas
precisam ter essa aprovação.
Iperó é uma das primeiras cidades brasileiras a receber essas luminárias com grande eficiência no fluxo luminoso, isto
é, menor quantidade de energia consumida e maior quantidade de luz gerada.
A próxima fase será a implantação do processo de telegestão. É uma inovação que possibilitará identificar cada ponto de iluminação e receber instantaneamente as informações, facilitando a manutenção. Será possível acompanhar
em tempo real o consumo, a
vida útil das luminárias, a luminosidade e eventuais falhas. O
sistema de telegestão wireless
(sem fio) vai conectar todas as
luminárias a uma central de
comando que será acionada
por meio de um computador
ou celular. Após uma avaliação
pelos engenheiros de telegestão, os equipamentos para o
monitoramento à distância serão instalados. A previsão é que
essa segunda fase esteja concluída nos próximos 30 dias.
“O funcionamento do novo sistema de iluminação é uma
grande conquista para a nossa
população e era um pedido
antigo dos moradores da região e dos usuários da via. Iperó terá a primeira rodovia com
telegestão da iluminação no

Brasil, substituindo o sistema
anterior que já estava bastante desgastado. Conseguiremos
uma economia para o município, devido ao barateamento
no processo de manutenção,
com menor consumo de energia e menos intervenções no
sistema. Tivemos apoio importante da Câmara Municipal
para essa primeira experiência
com iluminação pública utilizando LED e o nosso planejamento prevê a instalação em
outros locais, trocando gradativamente as lâmpadas utilizadas atualmente”, explicou o
prefeito.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA –
Também seguem em andamento as ações de manutenção da iluminação pública em
todo o município, principalmente trocas de lâmpadas
queimadas. Em agosto a Prefeitura realizou licitações para
aquisição de materiais e mão
de obra, com a possibilidade de
executar a manutenção em até
150 pontos de iluminação por
mês. O foco é atender melhor
a demanda em todos os bairros da cidade.
Para agilizar os atendimentos,
está em andamento a criação
de um novo canal de comunicação pela Prefeitura, via 0800
ou “Disque 1563. A Prefeitura
aguarda apenas a disponibilização do número para a linha
direta e gratuita que será direcionada a esse serviço em toda
a cidade. Também continua
disponível o link no site oficial:
http://www.ipero.sp.gov.br/
manutencao-de-iluminacaopublica/

ESTÁ MARCADO para o
dia 4 de novembro o Festival
Internacional de Balonismo/IV
T-REX Brasil de Balonismo, que
será realizado no Centro de
Balonismo de Iperó com o
apoio da Prefeitura. Será o terceiro ano consecutivo do T-REX
Brasil em Iperó. O evento terá
atrações a partir das 6h.
A programação estima a participação de mais de 60 balões.
Também fazem parte da programação voos de paramotor,
simulador de voo, passeio de
charretes, encontro de carros
antigos e Vintages, exposição
de artesanatos locais, praça de
alimentação e trio elétrico, com
diversão para todas as idades.
O balonismo será a atração
principal, com a presença de
pilotos do Brasil, Canadá e Venezuela. Os voos dos balões
serão realizados no início do
evento, por volta das 6h30. Os
pilotos participarão de duas
provas competitivas no céu de
Iperó: a “Fly in” e a “Caça a
Raposa”.
Para a “Fly in” haverá um alvo
no Centro de Balonismo, demarcado com um X no solo. O
objetivo é que os pilotos lan-

cem as suas marcas o mais próximo possível ao meio desse
alvo. Já na “Caça a Raposa”,
um balão identificado como
Raposa vai decolar do Centro
de Balonismo e os demais balões deverão segui-lo. O vencedor da prova será aquele que
pousar mais próximo do local
onde a Raposa estiver pousada.
Após o término das provas os
pilotos retornam ao Centro de
Balonismo e participam de um
churrasco, além de interagirem
com o público presente para
desmistificar questões e apresentar curiosidades sobre o
balonismo.
No fim da tarde, para o encerramento do evento, um balão
será preso por cordas para levar as crianças que estiverem
prestigiando o evento. No último encontro em Iperó, em
dezembro do ano passado,
mais de duas mil pessoas
acompanharam o voo dos balões. O campeão do T-Rex em
2017 foi o piloto Fábio Passos
Júnior.
Mais informações: (11) 983829996 e Facebook @centronacionaldebalonismo

