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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
– APAE DE IPERÓ A Diretoria da APAE de Iperó – sita na Rua Antonio
Medeiros nº 150 – Bairro Guarapiranga – IPERÓ/SP, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 53, XI, do seu Estatuto, neste ato representada por
Presidente, Sr. Jaime Aparecido de Camargo, para fins
do artigo 38, I, CONVOCA todos os associados, através
do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no 18 de Maio de 2019 às
9h00min, em primeira convocação, e às 9h30minutos
do mesmo dia, em segunda convocação, (atenção: a
segunda convocação deve ser obrigatoriamente meia
hora depois conforme determina o artigo 37, §2º) com
a seguinte ordem do dia:
Aprovação do relatório de atividades e contas da Diretoria Executiva com base nos demonstrativos contábeis
encerrados em 31.12.2018 em cumprimento à exigência do artigo 39, § único, do estatuto da Feapae.
A Assembleia Geral será constituída pelo Presidente ou
Vice Presidente, Diretoria Executiva, ou do Conselho de
Administração, ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho
Consultivo da Apae da que a ela comparecerem, quites
com suas contribuições (art.36, c/c 82).
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, o outorgado deverá ser membro da
Diretoria Executiva, ou do Conselho de Administração,
ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho Consultivo da
Apae outorgante, não podendo representar qualquer
outra entidade filiada, ainda que também figurante
dos seus quadros sociais. (art. 36, §1º).
A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos Associados, aptos a votar, e, em segunda, com qualquer
número, não sendo inferior a ¼ dos filiados presentes
e aptas a votar, meia hora depois devendo ambas constar do edital de convocação (art. 37, §2º) não exigindo
a lei quórum especial.
Iperó, 05 de Abril de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos
Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados
para comparecimento às repartições municipais para
fins de provimento de cargo em caráter temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos
candidatos, nos termos do Edital de Processo Seletivo
Simplificado n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa
Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 10.04.2019 - HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Classificados
do nº 35 ao 37º.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA – Classificados de nº 18º e 01º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade
(RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá
ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do
candidato, as quais não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente
farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou
de desistência dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na
Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 04 de abril de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

JAIME APARECIDO DE CAMARGO
Presidente da APAE de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: ALEIDE TRINDADE LIMA - ME
MODALIDADE: Convite n.º 001/2019 – Processo nº
010/2019
OBJETO: Prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, por meio de execução que compreenderá: o fornecimento de serviços;
o fornecimento de todo o material, de todos os insumos, de todo o ferramental e de todos os equipamentos necessários e adequados à perfeita execução de todos os serviços de manutenção predial necessários nas
dependências da Câmara Municipal de Iperó.
ASSINATURA: 15/03/2019
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 69.835,08 (sessenta e nove mil
novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
Luis Fernando Paula Leite
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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LEI COMPLEMENTAR Nº 158, DE 29 DE MARÇO
DE 2019.
“Autoriza o poder executivo municipal a instituir o programa “Preservação, Cadastramento,
Monitoramento e Recuperação das Nascentes”
existente no âmbito do município de Iperó e dá
outras providências.”
Autores: Benildo Santos Ribeiro e Edvani Zardeto
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

LEI Nº 956, DE 28 DE MARÇO DE 2019.
“Dispõe sobre a“ Farmácia Solidária no âmbito do
Município de Iperó, e dá outras providências”.
Autoria: Sérgio Poli Simon
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1°. Fica instituído, no âmbito do Município de
Iperó, Farmácia Solidária, que tem por objetivo fornecer à população de baixa renda, através da organização e distribuição gratuita, remédios provenientes de
doações da comunidade e instituições da sociedade
civil.
Art. 2°. A Farmácia Solidária; consiste na possibilidade de doação e arrecadação solidária, junto à população, de medicamentos armazenados em domicílio e
demais repartições e que não são mais necessários ao
tratamento de saúde e que estejam dentro do prazo
de validade estabelecido pelo laboratório farmacêutico responsável pela sua fabricação.
Parágrafo único. Os medicamentos poderão ser doados e recolhidos por qualquer pessoa, que fará sua
entrega ao órgão indicado pela Prefeitura Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 29 DE MARÇO DE 2019.
Art. 3°. Somente receberão os medicamentos os munícipes cadastrados e com relatório social junto ao
VANDERLEI POLIZELI
órgão competente.
Prefeito Municipal
Art. 4°. As crianças em idade de acompanhamento
pediátrico, idosos e famílias com renda mensal
Publicada nesta Secretaria, em 29 de março de 2019.
igual ou inferior a dois salários mínimos, terão prioridade no atendimento da Farmácia Solidária.
JOYCE HELEN SIMÃO
Parágrafo único. O atendimento será feito mediante
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento
a apresentação de receituário do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
que couber.
Lei n° 956, de 28 de março de 2019 - Pág. 2/2.
Art. 6°. Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1°. Fica instituído o Programa de Identificação, Cadastramento e Preservação de nascentes
de água, olhos d’agua e cursos d’agua naturais
no Município de Iperó - Refloresta Iperó, visando à identificação, catalogação e preservação das
nascentes de água existentes no território municipal.
§1º. A identificação e a catalogação das nascentes de água, olhos d’agua e cursos d’agua naturais serão feitas por iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Rural, Ambiente e Turismo e que
poderá celebrar parcerias com outros órgãos da
administração municipal e ou estadual e federal,
e até mesmo da iniciativa privada.
§2º. O Município fornecerá formulários próprios
para a identificação e a catalogação destas reservas naturais.
§3º. A preservação a que se refere esta Lei compreende um raio mínimo de 50m (cinquenta
metros), fica proibida qualquer intervenção nas
nascentes, não autorizada ou não licenciada pelo
órgão municipal de meio ambiente, caso isso
ocorra, será sujeito a penalização e/ou multa que
será definida pela Secretaria Municipal de Meio
Rural, Ambiente e Turismo.
Art. 2°. O Poder Executivo será o responsável
pelo fornecimento de mudas de árvores, arbustos
e outras plantas apropriadas para proteção das PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 28 DE MARÇO
nascentes.
DE 2019.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo poVANDERLEI POLIZELI
derá celebrar parcerias com entidades, empresas
Prefeito Municipal
e instituições.
Art. 3°. O Poder Executivo promoverá campanhas Publicada nesta Secretaria, em 28 de março de 2019.
para divulgação e incentivo da preservação das
nascentes no município de Iperó, visando o cumJOYCE HELEN SIMÃO
primento desta Lei.
Secretária de Planejamento e
Lei Complementar n° 158, de 29 de março de
Desenvolvimento
2019 - Pág. 2/2.
Art. 4°. A presente Lei será regulamentada por
Decreto do Executivo no prazo de 60 (sessenta)
dias contados de sua publicação.
LEI Nº 957, DE 29 DE MARÇO DE 2019.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
“Dispõe sobre a afixação de cartaz conscientizando
sobre o direito do portador de deficiência visual de
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 29 DE
ingressar e permanecer acompanhado de Cão-Guia
MARÇO DE 2019.
em todos os estabelecimentos comerciais no Município de Iperó, e dá outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Autoria: Sérgio Poli Simon
Publicada nesta Secretaria, em 29 de março de
2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento

taz conscientizando a população sobre os direitos dos portadores de deficiência visual, bem como do membro de família
socializadora, de ingressarem e permanecerem acompanhados de cão-guia nos referidos locais.
Art. 2º. O cartaz a que se refere o art. 1º, retro, deverá, ao
menos, ser confeccionado no tamanho de 30 x 40 centímetros, informando sobre os direitos dos portadores de deficiência visual, estabelecidos na Lei Federal nº 11.126, de 27
de junho de 2005 e Decreto-Lei nº 5.904, de 21 de setembro de 2006, além de ser afixado em lugar visível e de fácil
acesso.
§1º. A infração desta Lei implica, concomitantemente:
I - multa de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), dobrada no caso de reincidência.
§2º. O desrespeito aos direitos estabelecidos na Lei Federal
nº 11.126, de 27 de junho de 2005 e Decreto-Lei nº 5.904,
de 21 de setembro de 2006 sujeitará o infrator às sanções
penais, cíveis e administrativas implícitas nestas respectivas
normas.
Art. 3º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo,
no que lhe couber.
Art. 4º. As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta de verba orçamentária própria.
Lei n° 957, de 29 de março de 2019 - Pág. 2/2.
Art. 5°. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Todos os estabelecimentos comerciais, sem
exceção, no âmbito do Município, ficam obrigados a
afixarem, em suas dependências, ao menos um car-
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Novo Horizonte avança no processo
de regularização fundiária, que
beneficiará cerca de 300 famílias
A Prefeitura de Iperó recebeu nesta terça-feira (2), a
atualização recente sobre o
andamento do processo de
regularização do bairro Novo
Horizonte. O projeto da regularização que está tramitando em
Brasília, recebeu o parecer favorável no último dia 28 pelos
órgãos técnicos do Ministério
da Economia, estando hoje
99% concluído.
Agora, o processo para homologar foi encaminhado para a
assinatura do Ministro da Economia, Paulo Guedes, já que
o Ministério do Planejamento
que era responsável pelos
processos referente as áreas
da União foi extinto, sendo
incorporado ao Ministério da

Economia.
A convalidação (validação de
todo processo de regularização
já realizado através da prefeitura
e finalizado em 2017/2018), foi
necessária pela área que está localizado o bairro Novo Horizonte
pertencer a extinta FEPASA e com
a extinção desta, passou a integrar
o patrimônio da União Federal.
Com a homologação do Ministro
da Economia o Município terá
todos os documentos para providenciar o registro do projeto do
loteamento Novo Horizonte junto
ao Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Boituva, com o
registro serão beneficiadas mais
de 300 famílias.
A conclusão do projeto de regularização do Bairro Novo Horizonte é

fruto do termo de cooperação
técnica firmado com SPU/SP
e Convênio firmado com o
Programa Cidade Legal através do Governo no Estado.
O prefeito municipal, que
está acompanhando semanalmente o andamento do
processo, comentou sobre
a conquista, “o avanço do
processo é reflexo de um trabalho feito durante anos pela
atual administração e equipe
em parceria com o governo
do estado e patrimônio da
união. Após a conclusão, as
famílias poderão viver com
tranquilidade tendo o registro
de seus imóveis em mãos”
destaca. ■

EDUCAÇÃO

Conselho de Escola é canal de
comunicação com papel decisivo
na democratização da Educação
Realizado em todas as
unidades escolares de acordo com seus cronogramas, o
Conselho Escolar é o órgão
máximo para a tomada de
decisões realizadas no interior
de uma escola. Este é formado
pela representação de todos os
segmentos que compõem a comunidade escolar, onde 40% é
composto pelos docentes, 25%
por alunos, 25% pelos pais, 5%
por especialistas e 5% pelos
demais funcionários.
‘’O Conselho têm funções
deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para
a gestão democrática das escolas públicas. Além disso, cabe
a eles zelar pela manutenção
da escola e monitorar as ações
dos dirigentes escolares a fim
de assegurar a qualidade do
ensino.’’, conta a Secretária da
Educação.

Cada unidade tem uma quantia de membros em seu conselho,
o que varia de acordo com a sua
demanda. Os membros são escolhidos por meio de uma eleição
realizada no primeiro mês letivo do
ano, onde cada escola estabelece
seu próprio regulamento para a
eleição dos integrantes e cronograma das reuniões semestrais ou por
meio de convocações extraordinárias quando se faz necessário. Este
regulamento deve conter regras
transparentes e democráticas. Os
conselheiros devem ser escolhidos
pela sua possibilidade de efetiva
participação, disponibilidade e
compromisso. É preciso saber
também dialogar e respeitar as
decisões da maioria.
Os conselheiros deliberam
sobre:
- A elaboração do Projeto Político Pedagógico;
- A participação na elaboração,

execução e avaliação do plano
de aplicação de verbas;
- Recursos da avaliação
final;
- Resolução de questões
pedagógicas, administrativas,
financeiras, normas internas
e funcionamento da escola.
Opinam sobre:
- Criação e regulamentação de instituições escolares;
- Programas especiais visando a integração escola-família- comunidade;
- Programas de assistência
social e material aos alunos;
-Relatórios anuais da Escola
Mais informações podem
ser obtidas na Unidade Escolar
mais próxima ou na Secretaria da Educação, Cultura e
Esportes. ■

Feira Noturna dispõe
gastronomia diversificada
e artesanato
A Feira Noturna promovida pela
‘Estação Cultural Artes e Sabores’
com apoio da Prefeitura de Iperó têm
disponibilizado aos iperoenses gastronomia diversificada e artesanato na
Praça Padre Calixto.
Com o intuito de unir os expositores locais e proporcionar um espaço
para os mesmos promoverem seus
produtos, a Feira acontece em duas
sexta-feiras do mês com o comércio
de pizza, comida japonesa, pastéis,
doces em geral, crepes, artesanatos,
agricultura, entre outros. Além disso,
todas as feiras possuem pula-pula
gratuito para as crianças.
Andressa Leite, organizadora do
projeto, conta mais sobre a feira
“Unimos um grupo independente da
cidade que possuem o mesmo intuito: expor seus trabalhos. Possuímos
uma organização mensal para arcar
com os gastos comuns do grupo e
antes de todas as Feiras organizamos
uma reunião, com isso, aos poucos,

estamos caminhando e crescendo
de acordo com o reconhecimento
da população e cadastramento de
expositores, que nos proporciona
uma feira diversificada” destaca.
As vagas para expositores de
artesanato estão abertas. Os interessados em comercializar seus
produtos podem se cadastrar pelo
link - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62tFbNnUE4X
XOabqTJ-MD70qZhzIMGI6gMRqGJM6YWwumfQ/viewform.
PRÓXIMA DATA
Dando continuidade aos trabalhos, a Feira Noturna será realizada
nesta sexta-feira (5), na Praça Padre Calixto das 19h às 22h30. Para
mais informações sobre a Feira e
futuras datas, acompanhe a página da Estação Cultura e Artes e
Sabores no Facebook - facebook.
com/feiranoturna.ipero/. ■
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Ovos de páscoa são tema de
aula especial no Fundo Social de
Solidariedade
A aula de culinária disponibilizada aos munícipes pelo
Fundo Social de Solidariedade
teve um tema especial na última
sexta-feira (29). Cerca de 15
pessoas puderam aprender mais
sobre os ovos da páscoa, receita
destaque deste mês de abril.
O curso de culinária acontece a cada 15 dias, sempre
com aulas temáticas ministradas por uma profissional
da culinária. Nas aulas, são
desenvolvidas receitas doces
e salgadas nas dependências do próprio Fundo Social.
As alunas produziram miniovos para degustação, além da
produção de um ovo de colher
de 250g e um ovo trufado de
700g. A destinação desses dois
ovos será para a promoção de
uma rifa, onde todo o dinheiro

arrecadado será destinado para
o Fundo Social com o intuito
de investir em novos cursos e
cobrir os gastos dos mesmos.
Patricia Oliveira, funcionária
do Fundo Social de Solidariedade de Iperó, comentou
sobre a importância dessas
oportunidades para os iperoenses. “Nós atendemos diversos
públicos e permitimos à todos
uma geração de renda. Além
disso, damos a oportunidade de novos conhecimentos,
apoio dos profissionais aos
alunos e a própria valorização
de cada um em sua vida pessoal
e profissional. Graças a todos
que trabalham arduamente
estamos vendo um forte crescimento e adesões no cursos,
principalmente pessoas querendo colaborar conosco” frisa.

MAIS OPORTUNIDADES

Além do curso de culinária,
o Fundo Social de Solidariedade de Iperó disponibiliza
diversas opções durante o
ano em diversificadas áreas
como hidratação, penteados, corte de cabelo design, artesanatos, tecido,
costura básica, entre outros.
Artesanato em Madeira, por
exemplo, é o curso da vez
- será realizado amanhã na
parte da tarde. Os interessados em participar deve comparecer na sede do Fundo
Social (Rua Costa e Silva, 175,
Vila Marques) com comprovante de endereço, RG e CPF.
Para mais informações, entrar
em contato pelo telefone
3266-1198.■

Prefeitura participa do
Prêmio de Melhores
Programas de Estágio
A Prefeitura de Iperó participou do evento realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE) nesta quinta-feira (4) para
a entrega do Prêmio CIEE de Melhores Programas de Estágio - 10º
edição. O evento aconteceu em
São Paulo e contou com a participação de 1.200 empresas de todo
o país dos segmentos Empresas
Privadas, Economia Mista, Terceiro
Setor, Órgãos Públicos e Empresas
Públicas.
Entre cada segmento, 26 empresas foram escolhidas como
finalistas em duas categorias: de 5
a 10 estagiários e acima de 10. A
Prefeitura de Iperó se destacou na
categoria acima de 10 estagiários
no segmento Órgãos Públicos e
foi premiada na solenidade que

consiste numa homenagem às
organizações finalistas.
Atualmente, a Prefeitura de
Iperó conta com o auxílio de 143
estagiários ativos em diversas
áreas de atuação, que possuem
grandes oportunidades de aprendizagem e, muitas vezes, um
primeiro contato com o mercado
de trabalho.
“Os estagiários da Prefeitura
realizam um trabalho importante e
sempre buscamos oferecer novas
oportunidades de aprendizado a
eles. O contato na prática com
a sua área é essencial para o
aprendizado. Acredito que essa
premiação foi o reflexo de tudo o
que realizamos diariamente com
os estudantes” destaca o prefeito
municipal.■

DRENAGEM
INFRAESTRUTURA

Obra é iniciada na rua
Adib Eid

SABESP
SABESP

Obra de Rede de Distribuição de Água
é iniciada no Jardim Alvorada.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) iniciou, na terça-feira (2), mais uma etapa da implantação do abastecimento de
água no bairro Jardim Alvorada.
Após a perfuração do Poço 9 e
início da perfuração do Poço 10,
o trabalho agora está voltado
ao assentamento da rede de
distribuição, que possibilita o
recebimento de água tratada
pelos moradores do bairro.

Segundo a Sabesp, a rede de
distribuição a ser instalada possui
cerca de 6 mil metros, além das
adutoras de 4 mil metros que
levarão a água tratada do Centro
de Reserva Itatinga, em George
Oetterer, até as localidades do
Jardim Alvorada. O investimento aproximado dessa obra é de
1.250.000 reais.
A implantação dessa rede é
uma etapa importante na estratégia de abastecimento de

água na região, que pretende beneficiar cerca de 150
famílias.
O Poço 9, já perfurado,
passou por testes que indicaram uma vazão entre 15 e 18
m³/h e agora encontra-se em
fase de coleta de água para
análise de potabilidade. Já o
Poço 10 passa pelo processo
de perfuração. ■

Para minimizar os problemas
decorrentes de alagamento e até
deslizamento, a Prefeitura de Iperó
iniciou esta semana a construção
de uma rede de drenagem pluvial
urbana. Localizada na rua Adib Eid,
via que dá acesso ao bairro Jardim
Vitorino, a obra trará melhorias ao
local e será realizada com recursos
próprios.
A equipe da secretaria de Obras
relembra que a obra atende aos
anseios dos moradores que se
utilizam desta via para acesso a
área central da cidade e que, em
períodos de chuvas, enfrentam
dificuldades pelo acúmulo de água
no local. Segundo a secretaria, “A
construção de uma galeria para
canalização das águas evitará os
problemas que são vivenciados
quando a águas das chuvas se
acumulam no local.”.
Até o momento foram instalados os tubos de concreto e iniciada a construção da galeria que
viabilizará a drenagem. A previsão
é que a obra seja concluída ainda
nos próximos dias.

A próxima obra prevista para a
construção de mais uma rede de
drenagem, será na estrada que
liga Iperó a Sorocaba na altura
de Bacaetava, onde houve uma
grande erosão devido a precipitação da chuva.
Para o prefeito, mais do que
responder ao pedido dos moradores, a obra da rua Adib Eid e a obra
que será realizada na estrada em
Bacaetava, é indispensável para
manutenção do local e preservação das propriedades existentes
nas imediações. “São áreas que
demandam atenção. Com o cessar
das chuvas, conseguiremos viabilizar a execução desses serviços
de grande importância, que trará
mais segurança aos moradores e
aos usurários dessas vias públicas”, concluiu.
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Iperó fica na lista de municípios com
Polos totalmente adequados

Dados apontaram precariedade em outros Polos
e vestibular é adiado
Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apenas
129 Polos dos 239 analisados
estão em situação regular para
comportar a Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(UNIVESP) - instituição pública
de ensino superior. O Polo
do município de Iperó, além
de se encaixar nas condições
adequadas, ainda se destaca
por fazer parte dos 7% que
dispõem de laboratórios de
informática com os requisitos
exigidos.
A partir do firmamento do
convênio com o Estado, a Prefeitura se disponibilizou a ceder
um local apropriado para o ensino da Universidade e, desde
então, manteve o empenho
de adequação e manutenção
dos equipamentos necessá-

rios. O Polo, localizado na Escola
Municipal Henory de Campos
Góes, apresenta salas adequadas
e laboratório de informática com
o total de 50 computadores, o
que viabiliza o ensino EAD aos
estudantes.
A UNIVESP do município, que
completa um ano, atualmente
conta com 39 alunos do curso de
Pedagogia e 21 alunos de Engenharia da Computação. “A educação é um assunto que sempre
deve ser tratado com prioridade.
Falando de Ensino Superior, o
Polo Educacional da UNIVESP
no município é uma importante
conquista que nos traz muito
orgulho. Somos felizes por fazer
parte desse influente projeto do
Governo do Estado que beneficia
tanto a população”, comenta o
prefeito.

O vestibular
Por conta dos Polos que se
encontram em situação imprópria, a UNIVESP anunciou
que o vestibular, tradicionalmente realizado no início do
ano, será adiado para o mês
de agosto. Serão oferecidas
vagas para cursos de licenciatura em Letras, Matemática e
Pedagogia.
O curso de Engenharia de
Produção, que vinha sendo
cogitado para o Polo do
município, não será incluso
no vestibular por decisão da
Universidade, que também
suspendeu o vestibular para
demais cursos de exatas. A
Prefeitura informa que, assim
que o vestibular para essa
área for liberado, o Polo estará preparado para atender às
necessidades desses cursos.■

É marcada por muita
diversão e consciência
ambiental
O movimento mundial
‘Hora do Planeta’, que consiste em
intervenções protetoras à natureza,
aconteceu pela primeira vez em
Iperó no último sábado (30), por
iniciativa da Prefeitura junto a Secretaria de Meio Rural, Ambiente e
Turismo (Serat). O evento ocorreu
na Praça Padre Calixto (Praça da
Matriz), acompanhado à Feira Livre,
e contou com apresentações e diversas atividades para a população.
A mobilização pelo Planeta começou com contações de histórias,
realizada pelo artista mairinquiense
Outro Luiz. Em seguida, a Banda
Marcial de Iperó (BANMIP) prendeu
a atenção do público com apresentações rítmicas e instrumentais de
músicas populares. Ao longo do
dia, a população também pôde
participar da troca de livros e brinquedos, descartar com responsabilidade materiais eletrônicos, deixar
mensagens no painel interativo
“O que você deseja para o futuro
do planeta?”, realizar pinturas e
desenhos sobre o meio ambiente e
receber mudas através do Programa Iperverde. Ao todo, 129 mudas
de árvores nativas foram doadas a
60 munícipes.
Todo o trabalho foi possível por
conta da equipe de 16 voluntários
que auxiliaram nas atividades do
evento. Laís Lara, uma das voluntárias, conta que participou por
estímulo de sua filha do meio,
Larissa, de 8 anos, que deu a ideia
de se candidatar e também levou
suas irmãs Lis, de 12 anos, e Laura

de 4 para fazer parte.
“A vida é muito melhor quando trabalhamos em prol de alguma coisa, quando trabalhamos
com um propósito de nos tornarmos pessoas melhores trazendo
um impacto positivo para sociedade. Além do mais, foi muito
gratificante ver minhas filhas se
realizando com aquilo que um dia
sonharam fazer. Elas brincaram,
fizeram amizades, trocaram brinquedos e ainda contribuíram com
uma causa nobre, que é cuidar
nosso planeta”, relata Laís.
Paula Nery, de 19 anos, também conta ter gostado da experiência e espera pela próxima
oportunidade de contribuir novamente, “Foi maravilhoso! Doar
árvores e ver as pessoas saindo
felizes, ouvir opiniões de tanta
gente, tudo foi muito legal e gratificante. ‘Tô’ louca para poder
ajudar de novo”.
A principal atividade proposta
pela ONG WWF (Fundo Mundial
para a Natureza) para a Hora do
Planeta é o momento de apagar
as luzes de algum lugar ou monumento da cidade durante uma
hora. Sendo assim, após as atividades durante o dia, a luz do letreiro
“IPERÓ”, localizado na entrada da
cidade, foi apagada durante a noite, simbolizando um alerta sobre
o impacto das mudanças climáticas. Segundo a WWF, a Hora do
Planeta foi aderida por cidades de
188 países, contabilizando mais de
17 mil monumentos apagados. ■

