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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria n.º071/2018 – Conceder férias a funcionária
Tais de Fátima Moisés, RG:
41.364.381-5
(Escriturário),
referência “E-2”, no período
de 12/12/2018 à 21/12/2018.
Portaria n.º072/2018 Conceder férias a funcionária
Jaqueline Leandro da Mota Medeiros Vieira, RG: 42.894.9800 (Assistente Administrativo I),
referência “E”, no período de
12/12/2018 à 21/12/2018.
Portaria n.º073/2018 - Concede
férias ao funcionário Daniel Santos Gomes, RG: 28.438.839-7,
(Assessor de Gabinete da Presidência) referência “G”, no período de 12/12/2018 à 21/12/2018,
sendo 1/3 (um terço) convertido
em abono pecuniário.
Sergio Poli Simon
Presidente
Portarias n.ºs 071/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 13 de novembro de 2018.
Portarias n.ºs 072 e 073/2018
- Publicadas e registradas nesta
secretaria em 28 de novembro
de 2018.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERÓ LTDA - EPP
MODALIDADE:
Convite 001/2018 – Processo
006/2018
OBJETO: Aditivo de 19,11% do
valor global do contrato e do fornecimento parcelado de materiais de processamento de dados
e materiais de expediente para
uso do Legislativo Municipal,
conforme termo de referência do
contrato, conforme Art. 65, § 1º,
da Lei 8.666.
VALOR: R$ 13.756,19
ASSINATURA: 21/11/2018
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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CONVÊNIO
INFRAESTRUTURA

ESPORTE

Creche Escola será construída no
bairro Jardim Irene
Após assinatura do convênio e formalizado junto a
Secretaria de Educação em
03 de abril de 2018, Iperó finalmente dará início a
construção de uma Creche
Escola no bairro Jardim Irene.
A construção será em uma
área de 2.814,35 metros
quadrados, e terá a capacidade de atender 130 crianças de 0 a 6 anos de idade.
A empresa vencedora no
processo licitatório e encarregada pela construção é a
empresa “Sales Engenharia e
Construção Eireli”. A ordem
de inicio da construção foi
dada no início deste mês
e o prazo para a execução

dos trabalhos é de 300 dias.
O valor que o Governo do
Estado repassará ao município é
de 2.75 milhões de reais sendo
que R$ 2.616.564,41 corresponde a obra e R$ 133.451,13
para aquisição de equipamentos
e materiais de natureza permanente. Este repasse será de 7 parcelas e a 6ª parcela corresponde
ao valor dos equipamentos.
Ainda de acordo com o
prefeito, o município aguarda
a disponibilidade de recursos
para finalizar as adaptações
nos antigos prédios das escolas “Prof. Pedrina de Campos Pedrozo Rosa” (Vila SantoAntonio / Novo Horizonte)
e “Estação George Oetterer”

(George Oetterer), que
também serão transformados
em creches para atender à demanda dessas regiões do município. “O nosso objetivo é
concluir em breve essas duas
novas creches”, finalizou.
O projeto creche mais
pré-escola foi criado pela
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE),
com o objetivo de auxiliar
os municípios a aumentar o
número de vagas na Educação Infantil paulista. É um
projeto inovador, que estabelece um padrão a ser seguido
por todas as unidades. ■

INFORMÁTICA

Projeto Espaço Digital certifica
alunos
Na última sexta (23), foi
realizada no Polo Cultural,
a cerimônia de entrega de
certificados aos 22 alunos
que concluíram os cursos de
informática. Estes são cursos
oferecidos pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
por meio do projeto “Espaço
Digital”, com a instrução
de Cauê Polizeli Camargo e
sob a coordenação de José
Alexandre Correa Moraes. Os
cursos são desenvolvidos nas
modalidades básico, intermediário e avançado, gratuitos e

direcionados aos jovens e adultos que procuram aprimorar os
conhecimentos na área.
Para Cauê Polizeli Camargo,
instrutor no projeto, “Este curso
oferece gratuitamente conhecimentos atuais das ferramentas
de informática que são exigidos,
principalmente, no mercado
de trabalho. É uma forma de
capacitação e desenvolvimento.
Mais uma vez parabenizo aos
alunos que participaram e se
certificaram”.
“É sempre bom manter-se atualizado e estar preparado, tanto

aqueles que procuram uma
nova oportunidade de recolocação no mercado de
trabalho, quanto para os que
ingressarão pela primeira vez
no mercado. Este é o objetivo
principal do projeto: capacitar
e qualificar sempre!”, comentou o prefeito.
As inscrições para novas
turmas serão realizadas em
janeiro e os cursos tem início
previsto para fevereiro.
Mais informações no Polo
Cultural ou pelo telefone
3266-2324.■

Equipe Iperoense participa
dos Jogos Abertos de
São Carlos
No último dia 18, 16 atletas
embarcaram para a cidade-sede
da 82ª edição dos Jogos Abertos
do Interior Horácio ‘’Baby’’ Barioni,
em São Carlos.
O evento recebeu cerca de 20 mil
pessoas de todo o estado, entre
atletas, dirigentes e membros das
comissões técnicas que movimentaram São Carlos, nesses 10 dias
de Jogos.
Foram 217 delegações que
disputaram 28 modalidades esportivas que compõem os Jogos
Abertos este ano.
A delegação Iperoense de Voleibol Masculino levou o nome do
nosso município para toda região,
mas não foram classificados.
‘’Apesar da derrota, é fundamental a participação de nossos

atletas e a parceria que tivemos
com o Sesi para poder participar,
que foi graças a pontuação da
nossa equipe nos Jogos Regionais. Seguimos sempre de cabeça
erguida e levando nosso município sempre adiante. Agradeço a
Prefeitura Municipal, pelo apoio
de sempre e em nome da Divisão, parabenizo toda equipe e
atletas pela participação.’’, conta
o Chefe da Divisão de Esportes,
José Ricardo Vieira
Além da equipe de Vôlei, Rivelino
Rui Brésio, atleta ACD (Atleta
com Deficiência) participou das
modalidades de Arremesso de
Peso, conquistando o 4º lugar e
Lançamento de Dardo, conquistando a 5ª colocação, dentre 20
competidores..■
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JOVENS TALENTOS

escola municipal Profª Henory
de Campos Góes, que criaram
um aplicativo para smartphone chamado “Iperocicla”. O
aplicativo fornece aos usuários
endereços atualizados dos
pontos de coleta de recicláveis
dentro do município.
No 2º lugar ficaram os
alunos da escola Profº Roque
Ayres de Oliveira, Diandro
Sebastião Moreira, Fernando
Pereira Fernandes, Maxuel
Pereira da Cruz, Thiago Oliveira Mery Geribola e Yasmim
Walter Leme, que apresentaram o “Forno Solar”. Eles
construíram uma caixa isolada
de madeira, com vidro transparente em cima e um espelho
para refletir a luz do sol para
dentro desta caixa. A ideia do
forno é transformar a radiação
solar em calor (gerando até
62ºC), criar um efeito estufa
e usar esse calor para aquecer
água, cozinhar, secar ou assar
alimentos.
Os alunos da escola Profª
Pedrina de Campos Pedrozo
Rosa, Ana Vitoria Feyisayo
Layiwola, Maria Aparecida da
Silva Romano, Maria Eduarda
Ribeiro Barbosa dos Santos,
Jayne da Conceição Costa,
ficaram com a 3ª posição
ao criar uma cisterna para a
escola. O equipamento capta
a água das chuvas proveniniente das calhas, retirando
sujeiras densas e permitindo
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Projeto premia alunos destaques
O projeto “Jovens Talentos”, fruto de uma parceria da Secretaria de Educação
com a Fundação Patria e o
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, realizou
na última terça-feira (27), a
fase final para escolha e premiação dos alunos que mais
se destacaram com seus projetos sustentáveis de ciências.
A premiação aconteceu no
Polo Cultural, onde os alunos,
regularmente matriculados
à partir do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio,
apresentaram os trabalhos a
uma Comissão de Avaliação,
que decidiu, após votação,
os títulos de 1º, 2º e 3º lugar.
A Comissão de Avaliação
foi composta por três representantes da Fundação Pátria,
Srs. Ricardo Gomide, Walter
dos Santos Duarte Júnior e
Luis Cláudio de Oliveira, e
também da Prefeitura, Sra.
Juliana Andrade, supervisora
de ensino, e Sr. Paulo Henrique Silveira Fagundes, da
assessoria de Governo. Segundo a Comissão, a decisão
foi difícil pela qualidade dos
trabalhos apresentados e dedicação dos alunos e gestores
envolvidos.
O 1º lugar ficou para os
alunos Davi Celso da Silva
Santos, Jullia Victória da Silva
Andrade, Ryan Soares Silva
e Wesley da Silva Souza, da
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seu reaproveitamento, além
de destiná-la ao uso da água
também para regar a horta que
os próprios alunos plantaram
na escola.
Os alunos receberam prêmios como prêmio tablets, um
kit de física para a escola (para
continuidade das experiências
cientificas) e um passe de visita
ao Centro Experimental Aramar.
O projeto “Jovens Talentos”
tem o objetivo de aproximar
os alunos das escolas públicas,
criando a oportunidades de interação entre os alunos, professores e as instituições tecnológicas,
apresentando, assim, atividades
experimentais nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Humanas, Ciências da
Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Tecnologia.
“Estes alunos são talentosos e procuraram desenvolver
soluções simples e sustentável,
projetos que podem ser implantados facilmente em qualquer
lar iperoense, ou que atendem
aos anseios da comunidade.
Por isso a importância do aluno
participar deste projeto com o
apoio da escola e instituições.
Essas são ideias que tornam o
mundo cada vez melhor. Parabéns aos envolvidos e a todos os
alunos que participaram”, disse
o prefeito. ■

Conferência municipal é
realizada no Polo Cultural

Aconteceu no Polo Cultural,
na última quinta-feira dia 22, a IIIª
Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, onde
participaram jovens e adolescentes
da escola municipal “Henory de
Campos Góes”, representantes do
Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS), o
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), a Casa de Acolhimento, a GCM e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI).
O evento foi aberto ao público.
T rata-se de um espaço onde foram apresentadas as propostas,
votadas novas políticas e apontados possíveis ajustes nas políticas
vigentes.
Os objetivos estratégicos discutidos foram:
I – apontar os desafios a serem
enfrentados e definir ações para
garantir o pleno acesso das crianças
e adolescentes às políticas sociais,
considerando as diversidades;
II – formular propostas para o
enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças e
adolescentes;
III – propor ações para a democratização, gestão, fortalecimento e
participação de crianças e adoles-

centes nos espaços de deliberação e
controle social das políticas públicas;
IV – propor ações para a garantia
e a qualificação da participação
e do protagonismo de crianças e
adolescentes nos diversos espaços:
escola, família, comunidade, políticas públicas, sistema de justiça,
dentre outros;
V – elaborar ações para garantir
a promoção da igualdade e valorização da diversidade na proteção
integral de crianças e adolescentes;
e VI – elaborar propostas para a
ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos
para a criança e o adolescente.
Neste dia foram definidas diversas
propostas que serão implementadas
como políticas públicas nos próximos anos e também foram eleitos
delegados da conferência, esses
que participarão das conferências
estaduais e nacional.
“Percebemos que houve o envolvimento de todos, numa grande
demonstração de cidadania, com
a finalidade de construir um presente e um futuro melhor para os
nossos jovens”, disse a presidente
do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente, Luzia
Mafra. ■
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EDUCAÇÃO
VIAJANTES CÓSMICOS

Alunos participam de Observação
Astronômica
A Escola Municipal “Professora Zilma Thibes de Melo” recebeu na última quinta-feira (22),
o grupo “Viajantes Cósmicos”’,
que proporcionou aos alunos
participantes do Programa Futuro
Cientista - PFC - uma palestra
sobre a Lua e uma observação
astronômica. O objetivo do grupo foi apresentar várias faces do
estudo da astronomia, desde os
primórdios dessa ciência até os
estudos atuais das estrelas e do
cosmos. Com foco em no satélite
natural e sua exploração pelo ser
humano, além de proporcionar a
oportunidade do manuseio do telescópio e observação dos astros.
A palestra sobre a Lua e a
observação astronômica com
telescópio, somadas à distribuição de botons e pôsteres sobre
a Lua, mediante uma gincana
de perguntas e respostas, entreteu aos alunos e despertou
ainda mais interesse e curiosidade pelo tema astronomia, que
já é desenvolvido nas atividades dos Clubes de Ciências, do

PFC, na temática da Astronomia.
A professora de Geografia da
unidade e coordenadora local do
PFC, Yolanda Bezerra de Andrade,
conta que o evento foi mágico
“Acredito que este tipo de evento
é muito importante e significativo
na medida em que incentiva o
gosto por uma ciência que há milênios fascina o homem e também
representa o novo conhecimento
que levará o ser humano a desbravar novos horizontes. Agradeço à
Prefeitura Municipal que sempre
nos apoia e a parceria com os Viajantes Cósmicos que está conosco
desde o ano passado e sempre se
disponibilizam a incentivar nossos
alunos, pois sabemos que um país
só se desenvolve com o incentivo
e a valorização da educação.’’.
O grupo “Viajantes Cósmicos”
é um projeto independente, fundado por Rodrigo Dantas e Scott
Martins, que foi levado à Ufscar
Sorocaba. A instituição de ensino
abraçou a ideia e, desde então,
trabalha em conjunto com o grupo
com apresentações por toda parte.

“Para nós, é muito importante levar esse projeto até as
crianças, divulgando a ciência
da Astronomia. Vivemos em
um país com pouca divulgação
científica e encontramos, com
esse projeto, uma maneira de
levar para as pessoas um novo
olhar da realidade, despertando curiosidade do mundo que
está ao nosso redor. O Projeto
Viajantes Cósmicos nasceu da
ideia de aproximar as pessoas
do Universo, e a curiosidade
das crianças da escola Zilma
nos fizeram lembrar o por
quê de estarmos fazendo
tudo isso.’’, conta o palestrante e estudante de física
da Ufscar, Rodrigo Dantas. ■

