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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.833, DE 25
DE OUTUBRO DE 2018.

PORTARIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ

“Permite o Uso da ‘Praça
Padre Calixto’ para realização da ‘Feira do Produtor Rural’.”.		
VANDERLEI POLIZELI,
Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o interesse coletivo no oferecimento de produtos rurais, bem
como, do interesse do Município em ofertar serviços à
população;

Portaria n.º067/2018 – Concede férias a funcionária Laudicéia Aires de Barros Scherer, RG:
27.726.249-5 (Chefe de Gabinete da Presidência) referência
“K”, no período de 28/12/2018
a 26/01/2019.

DECRETA
Art. 1º. Fica permitida a
utilização da “Praça Padre
Calixto” para realização da
“Feira do Produtor Rural”.
Art. 2°. Os produtos que serão comercializados na Feira
deverão ser oriundos da própria propriedade rural dos
produtores.
Art. 3º.
A permissão de uso ocorrerá
às quintas-feiras, no período
compreendido entre as 16h
e 20 horas. Art. 4º. Caberá
aos feirantes a limpeza posterior da Praça, bem como,
sua manutenção, guarda e
conservação durante o período de uso, assumindo a
responsabilidade por todos
os atos decorrentes do uso.
Art. 5º. Compete às Secretarias de Administração
e Finanças e Meio Rural,
Ambiente e Turismo regulamentar e disciplinar a
realização da Feira, inclusive, com o cadastramento
obrigatório dos feirantes.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria n.º068/2018 - Concede
férias a funcionária Sibele do
Nascimento Fagundes Barreto,
RG: 42.894.722-0 (Assessor
Parlamentar) referência “D”,
no período de 22/11/2018 a
21/12/2018.
Portaria n.º069/2018 - Conceder férias ao funcionário Robson
Soares Leonor, RG: 42.186.4060, (Motorista) referência “G”,
no período de 29/11/2018 à
08/12/2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
Portarias n.ºs 067 e 069/2018 Publicadas e registradas nesta
secretaria em 30 de outubro de
2018.

Prefeitura Municipal de
Iperó, 25 DE OUTUBRO de
2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 25 de outubro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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Iperó comemora 200 anos dos Altos
Fornos de Varnhagen
A Floresta Nacional
de Ipanema/ICMBio em parceria
com a Prefeitura de Iperó realizou na última quinta-feira (1),
a comemoração dos 200 anos
dos Altos Fornos de Varnhagen,
patrimônio histórico nacional
pertencente aos remanescentes
da Real Fábrica de Ferro de São
João do Ipanema. Essa data
também comemora-se o início
da produção de ferro gusa em
escala industrial no Brasil. Este
evento reuniu entre outros, autoridades de toda região.
Após a abertura cerimonial,
o professor e doutor Fernando
Landgraf (Poli/USP), apresentou,
aos convidados, documentos
da época sobre a construção
dos Altos Fornos, a engenharia
por trás da construção, o orçamento dos matérias necessários
e os projetos para a possível
implantação dos Altos Fornos
em Ipanema, todos eles feitos
no período em que Frederico
Luiz Guilherme Varnhagen era
diretor, após construído os
Altos Fornos foram os que
permaneceram mais tempo em
funcionamento no século XIX.
Uma novidade apresentada

neste dia foi revelada pelo
professor Paulo Edson, da
FATEC de Sorocaba, que fez o
lançamento de um aplicativo
de Realidade Aumentada para
smartphone, esta tecnologia
permite que o mundo virtual
seja misturado ao real, fazendo com que os visitantes
tenham uma experiência ao
apontar a câmera do celular,
neste caso, para as ruínas do
sítio histórico, vendo em sua
tela reproduções tridimensionais da estrutura fabril com
suas características originais.
O App é gratuito e está disponível na Play Store intitulado
a ‘A fábrica de ferro’. Alguns
dos convidados baixaram o
app e fizeram a experiência
no local.
Em seguida o gerente
regional de atendimento e
vendas dos correios, Cesar
Menezes Reis, fez o lançamento do carimbo postal e
selo comemorativo, pelos Correios, para marcar esta data.
O carimbo postal ao centro
apresenta uma imagem da
Real Fábrica de Ferro de São
João do Ipanema, com os di-

zeres na parte superior “Altos Fornos de Varnhagen — 1º
de novembro de 1818” , e na
parte inferior “Correios-Iperó-SP — 1.11 a 30.11.2018”. As
datas são alusivas ao período de
utilização do carimbo, queestampará as correspondências
confiadas à agência central de
correios na cidade de Iperó.
Já no encerramento do evento todos foram convidados para
conferir a exposição comemorativa no Centro de Visitantes da
Flona, conhecer os Altos Fornos
e poder conferir como eram os
Altos Fornos em seu funcionamento, por meio do app de
Realidade Aumentada.
“Este de fato é um evento
de muita importância para o
município, a Fabrica de Ferro é
um dos bens mais preciosos que
temos pelo valor histórico no
Brasil, foi nela que configurou
uma das principais fornecedoras
de ferro fundido para os arsenais
de guerra, indústrias de utensílios agrícolas e para o comércio
em geral. Só tenho a agradecer
pelo sucesso do evento”, disse
o prefeito. ■

SAÚDE

Carreta de Mamografia oferece exames
Complementando as
atividades da campanha do
Outubro Rosa, um mês inteiro dedicado à prevenção do
câncer de mama, o município
de Iperó receberá a Carreta
de Mamografia do programa
Mulheres de Peito, do Governo
do Estado.
Os serviços da carreta
no município serão oferecidos
de 13 de novembro a 01 de
dezembro. Entretanto, os últimos dois dias são reservados
para a realização de exames
complementares. Com isso,
o atendimento ao público se
encerra no dia 29 de novembro.
Nos dias 30 de novembro e
1 de dezembro serão atendidas
apenas pacientes convocadas.

Vale lembrar que, não haverá
atendimento nos dias 15, 19
e 20 de novembro devido aos
feriados.
Para o atendimento de
mulheres de 35 a 49 anos é
necessária a apresentação do
pedido médico, cartão SUS e
RG. Já para mulheres acima
de 50 anos, é necessário apenas a apresentação do RG e
cartão SUS.
A demanda de pacientes será espontânea. Serão
distribuídas 50 senhas para o
atendimento no local de segunda a sexta-feira, das 9h às
18h e 25 senhas aos sábados,
das 9h às 13h.
A carreta estará localizada
na Praça Padre Calixto.

foram cancelados. Portanto,
as pacientes de até 49 anos que
foram agendadas antes dessa
nova data (13 de novembro a 1
de dezembro), deverão procurar
o posto de saúde mais próximo
para retirar novamente o encaminhamento.
Mais informações pelo
telefone 3266-2228 (Secretaria
da Saúde). ■
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Mês do Idoso é encerrado com café
da manhã

Junta Militar realizará
cerimônia de Juramento
à Bandeira

O Projeto Viva Melhor Idade
e o Centro de Convivência da
Terceira Idade – Ceconti, encerram nesta terça-feira (30), na
Estação Ambiental, o Mês do
Idoso, promovido pelo Conselho
Municipal dos Direito do Idoso CMDI, por meio da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social - SADS, da Secretaria
do Meio Rural, Ambiente e Turismo - SERAT, a Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes e
Secretaria de Saúde.
Durante todo este mês,
diversas atividades foram realizadas, tais como, gincanas,
exercícios e outras atividades
internas. Além disso, o CMDI e

a Secretaria de Saúde realizam
palestras nas escolas, sobre
proteção e cuidados à pessoa
idosa.
A equipe do SERAT apresentou a Estação Ambiental
a cerca de 70 idosos, onde
puderam conhecer o espaço,
ter contato com a natureza e
foram presenteados com mudas de árvores, após tomarem
café da manhã especial.
Maria Martins, de 64 anos,
é aluna do Viva Melhor Idade
há 10 anos e conta que acha
muito importante a valorização. ‘’Ficamos muito felizes
por saber que existem pessoas
que lembram de nós, levanta

nossa auto estima! Para
mim o Projeto é muito bom,
me sinto muito bem. Agradeço
a todos aqueles que colaboram
para que esse dia seja lembrado
e celebrado, especialmente, a
Prof Giane e Luciano por todo
carinho e dedicação com nós.’’,
destaca.
‘’É muito importante comemorar esta data, pois reforçamos a importância que eles têm
para a nossa sociedade. Assim,
ajudando em sua auto estima e
bem estar social. Parabéns a todos que participaram e fizeram
acontecer este mês de comemoração.’’, comenta o prefeito.■

Na próxima quarta-feira
(14) os jovens que já completaram 18 anos irão participar
da cerimônia de Juramento
à Bandeira Nacional. Os atos
serão realizadas no período da
manhã começando pela escola
municipal “Marinheiro Mariz e
Barros”, em George Oetterer, à
partir das 9h e, na sequência, no
Polo Cultural, à partir das 11h.
O evento é realizado pela Junta do Serviço Militar com apoio
da Prefeitura de Iperó e contará
com a presença de autoridades.
O alistamento é um compromisso obrigatório por lei e, caso não
seja realizado, pode acarretar

transtornos na emissão de documentos e nas demais ocasiões
em que é exigido. Para os jovens
que completaram 18 anos em
2018 deverão procurar a Junta
do Serviço Militar (JSM) à partir
de janeiro de 2019.
A JSM de Iperó fica na Casa do
Cidadão, situada à rua Costa e Silva, 195. O atendimento é de terça
a sexta-feira, das 8 às 11h e das
13 às 16h. Em George Oetterer,
acontece na Subprefeitura, toda
segunda-feira, das 9 às 11h30 e
das 13 às 15h30.
Mais informações: 32661615.■
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