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ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 324, DE 14 DE
NOVEMBRO DE 2018.
“Altera os membros do Comitê Municipal de Vigilância
à Morte Materna, Infantil e
Fetal - CMVMMI.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1º. O Comitê Municipal de Vigilância à Morte
Materna, Infantil e Fetal CMVMMI - de Iperó-SP passará a ser constituído pelos
seguintes membros:
I - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular:
Cintia
Camargo
da
Silva
Suplente: Valter Antunes
Papst
II - Representantes da Vigilância Epidemiológica
Titular: Flávia Carraro Zopi
Suplente: Valéria Aparecida
de Paula
III - Representantes da Saúde da Criança
Titular: Gabriela Guazzelli
Suplente: Karen Mariana
Quirino Pedroso dos Santos
IV - Representantes da Saúde da Mulher
Titular: Marcelo Vicciconte
Ramalho
Suplente: Maria Lúcia Dantas Ferro
V - Representantes do Pronto Atendimento Municipal
Titular: Ana Paula Soares
Batista Prestes
Suplente: Magda Aparecida
C Postigo Castro
VI - Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Jaqueline Teles Moreira
Suplente: Madalena Antunes Camargo Correa
VII - Representantes do
Conselho Municipal de Saúde
Titular: Robson Pereira de
Oliveira
Suplente: Renata Antunes
Moreira
Art. 2º. Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Art. 3º. Este Decreto entrará
CLÁUSULA PRIMEIRA em vigor na data de sua puDO OBJETIVO
blicação, revogadas as dis- 1. A Consulta Pública de
Publicada nesta Secretaria,
posições em contrário.
que trata este regulamento
em 14 de novembro de
tem por objetivo colher a
2018.
Prefeitura Municipal de Ipe- opinião pública acerca da
ró, 8 DE NOVEMBRO DE mudança do local em que
JOYCE HELEN SIMÃO
2018.
são realizadas as Feiras LiSecretária de Planejamento
vre e do Produtor Rural, que
e Desenvolvimento
VANDERLEI POLIZELI
acontece aos sábados, no
Prefeito Municipal
período compreendido enDECRETO Nº 1.840, DE 8 DE
tre 7 e 18 horas.
NOVEMBRO DE 2018.
Publicada nesta Secretaria,
em 8 de novembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA “Altera o Decreto nº 1686,
DOS LOCAIS SUGERIDOS
de 24 de maio de 2017 que
JOYCE HELEN SIMÃO
2. Em reunião realizada com
‘Nomeia membros do Con- Secretária de Planejamento os responsáveis pela organiselho Municipal de Alimene Desenvolvimento
zação das Feiras Livre e do
tação Escolar - CAE’ e dá
Produtor Rural e com os
outras providências.”.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO responsáveis pelas barracas
existentes nas Feiras, ficam
VANDERLEI POLIZELI, Prefei- A Presidente do Conselho indicados como sugestão os
to do Município de Iperó, Municipal dos Direitos do
seguintes locais:
Estado de São Paulo, no uso
Idoso, no uso de suas
2.1. Rua João Domingues
de suas atribuições legais; atribuições legais, nos ter- dos Santos (via pública na
CONSIDERANDO a deli- mos da Lei Municipal nº
lateral das Lojas Cem);
beração dos membros do
827/2013 e Decreto nº
2.2. Rua Rafaela Moreno
Conselho de Alimentação 1813/2018, convida a Se- (via pública na qual está loEscolar - CAE em reunião cretária de Assistência e Decalizado o Sebrae);
realizada nesta data;
senvolvimento Social e
2.3. Rua Raul Benedito
Secretário de Saúde e de- Guazzelli (via publica em
DECRETA
mais membros do conselho, que está localizada a CâmaArt. 1º. Os incisos II e IV
para REUNIÃO DE
ra Municipal); e
do artigo 1º do Decreto nº ARTICULAÇÃO DE REDE DE 2.4. Rua Santo Antonio (via
1686, de 24 de maio de ATENDIMENTO AOS IDO- pública onde está localizada
2017 que “Nomeia memSOS que acontecerá
a E.E. Dr Gaspar Ricardo Jubros do Conselho Municipal no dia 11/12/2018, às 10h, nior, na lateral da Praça da
de Alimentação Escolar - na Secretaria Municipal de
Matriz).
CAE” passará a vigorar com
Assistência e
a seguinte redação:
Desenvolvimento Social. CLÁUSULA TERCEIRA - DA
II - Representantes de DoPARTICIPAÇÃO
centes, Discentes ou Traba- Iperó, 04 de dezembro de 3.1. A Consulta Públilhadores na Área da Educa2018.
ca é aberta à participação
ção de pessoas físicas,
Titular: FERNANDA DA- Luíza Monise dos Anjos maiores de 16 anos e
MASCENO TONIN
Mendes
residentes em Iperó-SP.
Suplente: JULIANA APARE- Presidente do Conselho dos 3.2. Cada morador poderá
CIDA DE PAULA OLIVEIRA
Direitos do Idoso
votar uma única vez.
DUARTE
Ti3.3. A participação deve ser
tular: SUELI ROSALINa DIAS CONSULTA PÚBLICA Nº realizada por escrito, meSuplente: MARIA MARTA 1/2018 – REGULAMENTO diante preenchimento de
GONÇALVES NASCIMENTO
(...)
IV - Representantes da Sociedade Civil
Titular: LUCIENE APARECIDA DOMINGUES DOS SANTOS
Suplente: VICTORIA MARIA
PERAZOLLI
Titular: DAISE CRISTINA
MACHADO
Suplente: SARA FORTUNATO DE ALMEIDA SILVA
Art. 2º. Os demais incisos
do art. 1º e demais artigos
do Decreto nº 1686, de 24
de maio de 2017 permanecerão inalterados.

“Institui o regulamento
para realização de Consulta
Pública visando verificar a
opinião da população acerca da mudança de local da
FEIRA LIVRE e da FEIRA DO
PRODUTOR RURAL.”.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, por meio do
Gabinete, torna público o
regulamento da Consulta
Pública nº 1/2018 a fim de
verificar a opinião da população acerca da mudança de
local da Feira Livre e da Feira
do Produtor Rural, conforme cláusulas que seguem:

fim de auxiliar os participan- meio do Departamento de Retes na escolha.
cursos Humanos e da Secretaria
da Educação, Cultura e EsporCLÁUSULA QUARTA – DA tes, comunica a convocação
VOTAÇÃO
para o provimento de cargo
4.1. A votação será realiza- em caráter efetivo. A chamada
da no período compreendi- seguirá a ordem dos candidado entre 8 e 16 de dezem- tos classificados nos termos do
bro de 2018, durante todo Edital de Concurso Público n°
horário de funcionamento
002/2018.
dos locais fixados como LOCAL: Prefeitura de Iperó –
ponto de votação.
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
4.2. Para votação serão disSanta Cruz.
ponibilizadas cédulas conDATA: 06.12.2018
tendo as seguintes informaHORÁRIO: 09h30min
ções:
4.3. As cédulas deverão ser DIRETOR DE ESCOLA – Classifidepositadas nas urnas exiscados do nº 03 ao 07º.
tentes nos pontos de votaOrientações:
ção.
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada
CLÁUSULA QUINTA - DA dos originais da Carteira de
DIVULGAÇÃO DO RESUL- Identidade (RG) e Diploma ou
TADO
Certificado acompanhado do
5.1. O resultado da Consul- respectivo Histórico Escolar no
ta Pública será divulgado no
momento da atribuição;
dia 17 de dezembro, às 10 2- A escolha por procuração
horas, no Polo Cultural e será feita mediante entrega
será aberto ao público. do respectivo instrumento de
5.2. Com o resultado a Pre- mandato com firma reconhefeitura de Iperó decidirá, em cida acompanhado de cópias
conjunto com os feirantes, reprográficas do documento de
o novo local para realização identidade do procurador e do
das Feiras Livre e do Produ- candidato que ficarão retidas;
tor Rural.
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número de
CLÁUSULA SEXTA - DAS vagas somente escolherão em
DISPOSIÇÕES GERAIS
caso do não comparecimento
6. Os casos omissos ou não ou desistência dos candidatos
previstos neste regulamento
melhores classificados.
serão decididos pelo Gabi- Mais informações podem ser
nete.
obtidas diretamente no Departamento de Recursos
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS
Humanos.
DISPOSIÇÕES GERAIS
7. Fica eleita a Comarca loIperó, 03 de Dezembro de
cal para dirimir quaisquer
2018.
dúvidas decorrentes deste Departamento de Recursos
regulamento.
Humanos
Secretaria de Educação,
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Cultura e Esportes.
IPERÓ, 3 DE DEZEMBRO DE
cédula de votação que será
2018.
disponibilizada, nos seguintes pontos:
VANDERLEI POLIZELI
3.3.1. Feira Livre e Feira do
Prefeito Municipal
Produtor Rural;
3.3.2. Paço Municipal;
Publicado no Paço Munici3.3.3. UBS Jean Domingues pal em 3 de dezembro de
dos Santos no Centro;
2018.
3.3.4. UBS Orlando Ferreira
no Jardim Vitorino;
LEONARDO ROBERTO
3.3.5. Central de Vagas;
FOLIM
3.3.6. Polo Cultural; e
Vice-Prefeito Municipal
3.3.7. Casa do Cidadão.
3.4. A Prefeitura afixará nos EDITAL DE CONVOCAÇÃO
pontos de votação banner
CONCURSO PÚBLICO
contendo fotos dos locais
02/2018
sugeridos como opções
para realização das Feiras a A Prefeitura de Iperó, por
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LEI Nº 953, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

SEÇÃO II
Da Fixação da Despesa

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Iperó
para o Exercício de 2019.”.
Art. 4º. A despesa do Município é fixada na forma dos
anexos que fazem parte integrante desta Lei, em R$
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado 94.631.000,00 (noventa e quatro milhões, seiscentos e
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SAtrinta e um mil reais) na seguinte conformidade:
BER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
I - R$ 72.159.000,00 (Setenta e dois milhões e cento e
cinquenta e nove mil reais), do orçamento fiscal;
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
II - R$ 22.472.000,00 (Vinte e dois milhões, quatrocentos
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do mu- e setenta e dois mil reais) do orçamento da seguridade
nicípio para o exercício financeiro de 2019, compreensocial.
dendo:
Art. 5º. A despesa fixada será desdobrada por categoria
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta,
bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder
Público.
Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior
das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
Da Estimativa da Receita

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir crédiArt. 2º. A receita orçamentária é estimada na forma tos suplementares às dotações dos orçamentos contidos
nesta Lei:
dos anexos que fazem parte integrante desta Lei em R$
94.631.000,00 (noventa e quatro milhões, seiscentos e
I - até o limite de 17% (dezessete por cento) da despesa
trinta e um mil reais) e se desdobra em:
total fixada no artigo 4º; e
I - R$ 80.905.650,00 (Oitenta milhões, novecentos e II - até o limite da dotação consignada como Reserva de
Contingência.
cinco mil e seiscentos e cinquenta reais) do orçamento
fiscal; e
II - R$ 13.725.350,00 (Treze milhões, setecentos e vinte e Parágrafo único. Não será considerada abertura de crédito
cinco mil e trezentos e cinquenta reais) do orçamento da adicional suplementar a simples modificação das fontes de
recursos e dos códigos de aplicação das dotações, quando
seguridade social.
necessárias ao ajuste da execução orçamentária do exercício de 2.019.
Art. 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação
em vigor, com estimativa constante no seguinte desdoArt. 7º. No decurso da execução orçamentária fica ainda o
bramento:
Chefe do Executivo autorizado a abir créditos suplementares, que não onerarão o limite fixado no inciso I do artigo
6º da presente Lei quando:

JORNAL DE IPERÓ › 3

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares às dotações dos orçamentos
contidos nesta Lei:
I - até o limite de 17% (dezessete por cento) da despesa
total fixada no artigo 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva
de Contingência.
Parágrafo único. Não será considerada abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das
fontes de recursos e dos códigos de aplicação das dotações, quando necessárias ao ajuste da execução orçamentária do exercício de 2.019.
Art. 7º. No decurso da execução orçamentária fica ainda o Chefe do Executivo autorizado a abir créditos suplementares, que não onerarão o limite fixado no inciso
I do artigo 6º da presente Lei quando:
I - Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o
limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e/ou do seu excesso de arrecadação em 2019, nos
termos do artigo 43, §1º, incisos I e II, da Lei Federal nº
4.320/1964;
II - Vinculados a operações de crédito, até o limite dos
valores contratados, desde que não incluídos na estimativa da receita constante desta Lei;
III - Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida”
e “Amortização da Dívida” até o limite da soma dos
valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de
sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores
de todos os grupos de despesas;
IV - Caracterizem apenas remanejamento de valores
entre ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um mesmo programa;
Art. 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso
da execução orçamentária, operações de crédito nas
espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000.

Art. 9º. As metas fiscais de receita e de despesa e os
resultados primário e nominal, apurados segundo esta
Lei, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes OrI - Necessários ao cumprimento de vinculações constitucioçamentárias do exercício de 2019.
nais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das
sobras de exercícios anteriores desses recursos e/ou do seu Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual e das Diexcesso de arrecadação em 2019, nos termos do artigo 43, retrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por
§1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/1964;
Leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiII - Vinculados a operações de crédito, até o limite dos va- quem, de qualquer modo, programas, ações e valores,
lores contratados, desde que não incluídos na estimativa
ou que autorizem esses procedimentos;
da receita constante desta Lei;
III - Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orça- Art. 10. As transferências financeiras da Administramentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e ção Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para
Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amor- a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que
tização da Dívida” até o limite da soma dos valores atri- estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adibuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa
cionais.
quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais
nas condições e formas determinadas pela Constituição, Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de
até o limite da soma dos valores de todos os grupos de
2019.
despesas;
IV - Caracterizem apenas remanejamento de valores entre PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 29 DE NOVEMBRO
ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um
DE 2018.
mesmo programa;
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2018
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) Conselheiros, bem como, diante do afastamento por
auxilio doença da conselheira Cassiane Albieri ;
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 12 de Dezembro 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, 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Luzia dos Santos Mafra
Presidente do CMDCA
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Festival pinta céu de Iperó no
último domingo
No último domingo
(2), o Festival Internacional
de Balonismo coloriu o céu de
Iperó, com mais de 40 balões.
O evento foi realizado
na antiga Oficina de Solda,
na Vila Santo Antônio, onde
aproximadamente 3 mil pessoas passaram para prestigiar e mais de 400 pessoas
tiveram a oportunidade de
voar nos balões e ver lá de
cima nossa cidade. Além dos
vôos de balão pela manhã,
durante o dia houve feira de
Artesanato e Gastronomia,
show da banda Avitas, do
piloto Diego Rock um Roll e
do cantor Davi Lobos.
Johny Alvarez,mais co-

05.12.2018 -

nhecido como Johny do Balão, organizador do festival,
comenta que o evento foi um
sucesso e que reuniu famílias,
lazer e emoção. ‘’Só tenho a
agradecer, primeiramente a
Deus e São Pedro que abençoou nosso evento, depois de
36 horas de chuvas interrompidas, conseguimos realizar
nosso festival com sucesso. Em
especial, meu muito obrigado
a toda equipe da Prefeitura
Municipal, que fizeram o possível e o impossível para esse
evento acontecer e pelo suporte de todos no dia. E é por
essas e outras que em menos
de dois anos, Iperó está no
Circuito Nacional de Balonismo

e isso só vai crescer, pois a
cidade abraçou o Balonismo
como um filho. Tenho certeza
que isso vai render bons frutos
a todos.’’, comentou.
O Prefeito Municipal conta
que os eventos de Balonismo
são sempre muito prestigiados
pela população e cada vez que
são realizados, atraem muitas
pessoas e são um sucesso. “Não
medimos esforços para apoiar
a realização do Festival. A população já se acostumou com o
evento e espera muito por ele,
afinal, quem não gosta de ver
nossa cidade linda e com céu
colorido? Com toda certeza foi
mais uma edição de muitas que
ainda acontecerão!”.■

13 ª turma recebe
certificados de conclusão

Na última sexta (30), em
cerimônia realizada na Fundação
Pátria, 13 alunos da décima terceira
turma do “Time do Emprego” receberam os certificados de conclusão
do treinamento.
Essa foi a última turma de 2018 e
além da entrega dos certificados foi
realizada uma cerimônia de encerramento, onde a equipe do Banco
do Povo e da Guarda Municipal de
Iperó estiveram presentes.
Luiza Mendes, coordenadora do
programa conta que o Time de
Emprego é extremamente importante para o município, que além
de qualificar, resgata a auto-estima
do trabalhador e conscientiza sobre
a importância de se ter uma qualificação profissional para a inserção e
reinserção no mercado de trabalho.
‘’O programa existe no município
desde 2015 e até o momento
mais de 65% das pessoas que
participaram já estão empregadas.
Desde o início obtemos excelentes
resultados e assim continuaremos.’’,
destaca.
O ”Time do Emprego” é uma reali-

zação da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT)
em parceria com a Prefeitura de
Iperó, onde os alunos participaram
do programa que acontece em 12
encontros e aborda temas ligados
ao mercado de trabalho, descobertas das habilidades e competências
para entrevistas de empregos e
processos seletivos, além de orientações sobre o trabalho autônomo. O
objetivo é auxiliar o aluno na busca
pelo primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho.
‘’Parabéns aos alunos e a equipe
profissional do Time de Emprego,
por mais uma turma formada.
Continuaremos com o programa
que tem superado metas e vem
ajudando cada vez mais nossa população.’’, comenta o Prefeito.
Serão abertas novas inscrições no
primeiro semestre de 2019, e serão
divulgadas através do site da Prefeitura de Iperó e da página oficial no
Facebook.
Mais informações: PAT de Iperó
(Rua Costa e Silva, 195).
Telefone: 3266-3953. ■
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EDUCAÇÃO
CAPACITAÇÃO

SEGURANÇA

Professores realizam Formação
Continuada

Defesa Civil realiza
Oficina Preparatória para
Operação Verão

Professores do Ensino
Infantil das escolas municipais,
estiveram presentes no Polo
Cultural, nos dias 03 e 04,
segunda e terça-feira respectivamente, para participar da
Formação Continuada que
é oferecida pela Secretaria
de Educação. Os professores
efetivos Sirlei Gomes e Fábio
Fiorelli trouxeram em discussão
o contexto da valorização da
contação de estória e musicalidade, para atingir os pequenos alunos de forma lúdica o
aprendizado infantil. O evento
é realizado sempre no mês de
dezembro, para que os professores estejam preparados

para o início de suas atividades escolares no próximo ano.
A Formação Continuada fundamenta-se na abordagem qualitativa e constitui pesquisa que
envolve significados na arte, memória, na articulação do presente,
passado e futuro, contribuindo
para a compreensão das razões e
motivações desses professores na
Educação Infantil. Tanto na formação quanto na prática docente,
o objetivo é o desenvolvimento
da prática docente. Isto significa
assumir o papel responsável,
crítico, construtivo na formação
de propósitos buscando com
sua ação contribuir com a formação de cidadãos conscientes.

A secretária de Educação,
contou sobre a formação
“A formação continuada é
de extrema necessidade ao
aperfei çoamento profissional
docente por contribuir com
a formação de cidadão conscientes, críticos, autênticos,
produtores de saber que se
consolidam no exercício autônomo da profissão docente.”
“Este é um trabalho contínuo e responsável que nossos
professores vem realizando
desde a sua formação à docência, isso tudo para cultivar em
nossas crianças o entendimento das coisas de forma simples.”, comentou o prefeito. ■

EDUCAÇÃO
ESPORTE

Atleta iperoense é campeão mundial
de kickiboxing
O atleta iperoense Arthur
Gustavo, do Projeto Liga Jovens
de Honra, depois de 7 round
de pura trocação, em decisão
unânime se consagrou na última sexta-feira (30), Campeão
Mundial de Kickiboxing na
modalidade K1/até 60 kg. O
campeonato aconteceu na
cidade de Tarija, na Bolívia.
Segundo o atleta, que já
conquistou vários títulos pelo
projeto, foram 3 meses de treinos intensos além de uma dieta
rígida “O título conquistado
não foi fácil, tive que conciliar

trabalho e o treino pra obter o
resultado esperado. Tive que
aguentar pessoas falando que
eu não tinha chance de lutar por
um título mundial por ser de um
projeto social, esta aí o resultado
do meu esforço, conquistei o título
mais importante da minha vida”,
e completou “ é uma honra poder
levar o nome da minha cidade e
do projeto para fora do Brasil”.
“Os projetos de esportes de
Iperó, permitem que os jovens
desenvolvam o seu grande potencial, é preciso esforço para se
destacar entre os melhores, por

isso quero parabenizar
a toda equipe envolvida e
parabéns ao jovem campeão”, disse o prefeito. .
O projeto “Liga Jovens
de Honra”, criado em 2013
e tem o apoio da Prefeitura.
O objetivo do projeto é incluir
os jovens na prática esportiva, garantir o rendimento
escolar e não permitir que
fiquem ociosos. Também é
trabalhada a inclusão social e
o estímulo para que os atletas
participem de competições. ■

A Defesa Civil de Iperó,
participou nos dias 27 e 28, terça e quarta-feira, na cidade de
Alumínio, da oficina preparatória
“Operação Verão”, onde participaram dezenas de municípios.
A oficina que tem como objetivo
reduzir danos materiais e, principalmente, preservar vidas, leva
o conhecimento a respeito de
práticas operacionais preventivas,
a fim de minimizar os efeitos como
deslizamento de terra e inundações na temporada de chuvas.
A Operação Verão, da Defesa
Civil, acontece todos os anos no
período de 1º de dezembro a 31
de março.
Durante esses encontros, nas oficinas foram abordados os temas
como: Legislação Básica aplicada
à Proteção e Defesa Civil; Geologia
aplicada à Proteção e Defesa Civil;
Meteorologia aplicada à Proteção
e Defesa Civil; Registro de Comunicação Preliminar de Ocorrência
no Sistema Integrado de Defesa
Civil (SIDEC); Procedimentos de
Assistência Humanitária; Situação
de Anormalidade; Estrutura dos
Planos Preventivos de Defesa Civil
(PPDCs); Valores Acumulados de
Chuva; Informações Meteorológicas; Vistoria de Campo e Exercício
Práticos.
“Sabemos que com a temperatura mais alta e tempo quente,
que são as características do
verão, teremos ocorrências de

chuva rápidas mas de bastante
intensidade, e a oficina nos dá
as ferramentas para agirmos de
forma assertiva sem prejuízo à
comunidade”, comentou o Gestor de Segurança Pública e Patrimonial, José Daniel Machado.
GCM’s recebem certificados
de conclusão do curso de
Comando
O nossos GCM’s, comandante Sidney Jorge da Silva e a
GCMF. 1ª Classe Lindamaris
Rodrigues, receberam na última
terça-feira (04), os certificados
de conclusão do curso de Comando. O evento foi realizado
no Teatro Municipal Teotônio
Vilela (TMTV), em Sorocaba,
em comemoração aos 31 anos
de existência da Guarda Civil
Municipal (GCM) de Sorocaba.
O curso foi oferecido pela secretaria de segurança e Defesa Civil
e da Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização da
cidade de Sorocaba.
No decorrer do curso os assuntos abordados foram:Sistema de
Segurança Pública; Introdução
Jurídica GCM; Liderança e Gestão; Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil - PETI; PETI
Palestras; Conceito de Corregedoria; Legislação Penal; POP
- Polícia Civil. ■

