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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ
CONTRATADA: AUTOPOSTO DONA CIDA
LTDA
MODALIDADE: Dispensa n.º 012/2019 –
Processo nº 014/2019
OBJETO: Fornecimento parcelado, de
acordo com as necessidades da Câmara
Municipal de Iperó, de 2.500 (dois mil
e quinhentos) litros de etanol hidratado
combustível e 500 (quinhentos) litros de
gasolina comum, para abastecimento dos
veículos do Legislativo Municipal, pelo
período de 12 (doze) meses.
ASSINATURA: 15/03/2019
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 9.714,95 (nove mil
setecentos e quatorze reais e noventa e
cinco centavos)

celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO
em razão do Edital de Concurso Público
nº 001/2018, em especial, no disposto no
item 9.7, e com fundamento no inciso VI
do art. 2º da Lei Municipal nº 557/2006
(com alteração dada pela Lei Municipal nº
605/2007).
A contratação temporária fundamenta-se
na necessidade de substituição de servidores efetivos licenciados, nos termos da legislação municipal, e cuja ausência poderá
comprometer o bom desenvolvimento dos
serviços nos locais de trabalho em que laboram.
A convocação 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: 12/06/2019 - HORÁRIO: 09h30m
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL- Classificados do nº 35º ao 37º.

Luis Fernando Paula Leite
Orientações:
Presidente da Câmara Municipal de Iperó 1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou
PORTARIA DO PODER
Certificado acompanhado do respectivo
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Histórico Escolar no momento da atribuição;
Portaria Nº 055/19 – Concede a Funcioná- 2- A escolha do local de trabalho se for o
ria Daniele Aparecida Domingues Vieira, caso, poderá ser efetivada por meio de
RG: 41.364.645-2 (Assessor Parlamen- procuração mediante apresentação do restar), referência “D”, o adicional por tem- pectivo instrumento de mandato com firpo de serviço, a que alude o artigo 156 ma reconhecida acompanhado de cópias
do Estatuto dos Funcionários do Municí- reprográficas do documento de identidade
pio de Iperó.
do procurador e do candidato, as quais
O tempo de serviço compreende os pe- não serão devolvidas;
ríodos de 11/12/2009 a 01/09/2010; 3- Os candidatos que forem convocados e
02/09/2010 a 04/01/2011; 05/01/2011 a que, eventualmente, ultrapassarem o nú10/06/2014; 11/06/2014 a 17/07/2017; mero de vagas somente farão jus à escolha
02/10/2017 a 04/06/2019 e 27/07/2018 no caso de não comparecimento ou de dea 05/04/2019, entrando em vigor a partir sistência dos que constarem com melhor
de 1º/06/2019.
classificação.
Portaria Nº 056/19 – Fica suspenso, inte- Mais informações podem ser obtidas diregralmente o expediente na Câmara Mu- tamente na Divisão de Recursos Humanos.
nicipal de Iperó nos dias: 14 de junho de
2019, em virtude do feriado de Feriado
Iperó, 06 de Junho de 2019.
Municipal de 13/06/2019 e no dia 21 de
junho de 2019, em virtude do feriado de
Divisão de Recursos Humanos
Feriado Nacional de 20/06/2019.
Secretaria de Educação, Cultura
Portaria n.º 055/2019 - Publicada e regise Esportes.
trada nesta secretaria em 31 de maio de
2019.
Portaria n.º 056/2019 - Publicada e regisLEI Nº 959, DE 7 DE JUNHO DE 2019.
trada nesta secretaria em 04 de junho de
2019.
“Autoriza o Poder Executivo de Iperó a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO EM DELuis Fernando Paula Leite
FESA DOS ANIMAIS DE IPERÓ - A.DA.I.”.
Presidente
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal
de Recursos Humanos e da Secretaria da autorizado a firmar convênio com a ASEducação, Cultura e Esportes, CONVO- SOCIAÇÃO EM DEFESA DOS ANIMAIS DE
CA os classificados abaixo indicados para IPERÓ - A.D.A.I, inscrita no CNPJ sob nº
que compareçam no dia e local indica- 31.038.825/0001-29, com sede na Rua Vidos a fim de manifestarem interesse na tória Nogueira dos Santos nº 180, Capoa-

vinha, no município de Iperó-SP.
VANDERLEI POLIZELI
Art. 2°. O presente convênio tem por finaPrefeito Municipal
lidade o estabelecimento de mútua cooperação entre as partes visando a preservação Publicada nesta Secretaria, em 7
e defesa dos animais, bem como, podendo
de junho de 2019.
ainda o Poder Executivo contribuir com a
realização de atividades no desenvolvimento de ações e projetos voltados ao inJOYCE HELEN SIMÃO
teresse público.
Secretária de Governo
Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
1ª RETIFICAÇÃO EDITAL 001-2019
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA
de publicação, revogando as disposições
CONSELHEIROS TUTELARES DO
em contrário.
MUNICÍPIO DE IPERÓ GESTÃO: 2020-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 7
DE JUNHO DE 2019.
Retifica o Edital nº 001/2019 que
‘Dispõe sobre a Convocação do
VANDERLEI POLIZELI
Processo de Escolha dos 05 (cinco)
Prefeito Municipal
membros do Conselho Tutelar e suplentes do município de IPERÓ gesPublicada nesta Secretaria, em 7
tão 2020 - 2024, e dá outras provide junho de 2019.
dências.’.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
LEI Nº 960, DE 7 DE JUNHO DE 2019.
“Autoriza o Poder Executivo de Iperó a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CULTURA BRASILEIRA - A.C.C.B.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C
MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CULTURA BRASILEIRA - A.C.C.B., devidamente cadastrada
no C.N.P.J. sob nº 31.622.106/0001-06,
com sede na Rua Lins, n° 634, Jardim Iguatemi, na cidade de Sorocaba-SP.
Art. 2°. O presente convênio tem por finalidade o estabelecimento de mútua
cooperação entre as partes convenentes
no desenvolvimento de atividades e projetos voltados à prática de capoeira e ainda
como forma de incentivar o estudo, pesquisa, difusão, apoio e fomento da atividade cultural como forma de lazer e aperfeiçoamento em prol dos cidadãos, bem
como, podendo o Executivo contribuir
com o desenvolvimento das atividades de
caráter cultural, educacional, social e de
lazer que sejam realizadas em prol do interesse público.
Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data
de publicação, revogando as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 7
DE JUNHO DE 2019.

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

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Iperó, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 8.069/1990
e Lei Municipal nº 777/2012 (com as
alterações posteriores promovidas
pela Lei Municipal nº 781/2012), e
CONSIDERANDO QUE o processo de
escolha para provimento dos cargos
de Conselheiros e Conselheiras Tutelares da cidade de IPERÓ, organizado pelo CMDCA e Coordenado pela
Comissão Eleitoral designada pelo
referido Conselho, sob a Resolução
CMDCA 001/2019, observará as
normas da Lei Federal nº 8.069/1990
e Lei Municipal nº 776/2012 (com as
alterações posteriores promovidas
pela Lei Municipal nº 781/2012) e
na Lei Complementar nº 147/2017.
TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO
DOS
(AS)
INTERESSADOS(AS), A SEGUINTE
RETIFICAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO, CUJAS ALTERAÇÕES ESTÃO
A SEGUIR ELENCADAS:
1. No item “1. Da Comissão Eleitoral
e suas Competências” no subitem
1.1 ONDE SE LÊ:
Esta Comissão Eleitoral foi constituída através da, Resolução CMDCA 001/2019 e Portaria CMDCA
01/2019 com a seguinte composição: Luiza dos Anjos Mendes Bezerra, Cintia Camargo da Silva, Ivania
Aparecida Ricezi Calixto e Ronaldo
Aparecido Biller.
LEIA –SE:
Esta Comissão Eleitoral foi constituída através da, Resolução CMDCA 001/2019 e Portaria CMDCA
01/2019 com a seguinte composição: Luiza Monise dos Anjos Mendes, Cintia Camargo da Silva, Ivania
Aparecida Ricezi Calixto e Ronaldo
Aparecido Biller.
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2. No item “4.Das Inscrições” subitem 4.1 ONDE SE LÊ:
As
inscrições
serão
gratuitas e realizadas pessoalmente
pelo(a) interessado(a) ou através de procurador(a) legalmente
instituído(a), na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
sito a Rua Costa e Silva, 84 Centro
- Iperó do dia 15 de maio ao dia 14
de junho 2019, de segunda a sexta-feira, das 09 às 12 horas e das 13
horas e 30 min às 15 horas e na
Subprefeitura, sito à Avenida José
Rocha, 20 – Jardim Mariita / George Oetterer - Iperó, dia 15 de maio
ao dia 14 de junho 2019, de segunda, terça , quarta e sexta feiras das
09 às 12 horas e das 13 horas e 30
min às 15 horas e quinta - feiras das
09 às 12 horas.
LEIA –SE:
As
inscrições
serão
gratuitas e realizadas pessoalmente
pelo(a) interessado(a) ou através de procurador(a) legalmente
instituído(a), na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
sito a Rua Costa e Silva, 84 Centro
- Iperó do dia 15 de maio ao dia 12
de junho 2019, de segunda a sexta-feira, das 09 às 12 horas e das 13
horas e 30 min às 15 horas e na
Subprefeitura, sito à Avenida José
Rocha, 20 – Jardim Mariita / George
Oetterer - Iperó, dia 15 de maio ao
dia 12 de junho 2019, de segunda,
terça , quarta e sexta feiras das 09
às 12 horas e das 13 horas e 30 min
às 15 horas e quinta - feiras das 09
às 12 horas. Conforme cronograma
atualizado no Anexo I.
3. No item “8.Das Fases Preliminares” subitem 8.1.2 ONDE SE LÊ:
Prova Escrita. A prova deverá ser
constituída de, no mínimo, uma
redação, questões da língua portuguesa, conhecimentos gerais e
questões específicas acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, da legislação federal e municipal
referente à criança, ao adolescente
e à assistência social e Lei Municipal
de proteção à criança e adolescente;
LEIA –SE:
Prova Escrita. A prova deverá ser
constituída de, no mínimo, uma
redação, conhecimentos gerais e
questões específicas acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, da legislação federal e municipal
referente à criança, ao adolescente
e à assistência social e Lei Municipal
de proteção à criança e adolescente;
4. Fica EXCLUÍDO o subitem 12.2.1.
do item “12. Apuração dos votos”.
5. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital
nº 1/2019, datado de 10 de maio
de 2019 e publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 652, de
10 de maio de 2019, páginas 3/7.
Iperó, 7 de junho de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA

ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA
DOS CONSELHEIROS TUTELARES
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INFRAESTRUTURA

MEIO AMBIENTE
INFRAESTRUTURA

Coleta Seletiva segue em ampliação
A Coleta Seletiva no
município de Iperó será ampliada para os residenciais Jardim
Sartorelli e Vale das Orquídeas
a partir do próximo dia 7. A
Coleta Seletiva, que é uma
parceria da Prefeitura de Iperó
em parceria com as empresas
Veolia e Danone se iniciou em
junho de 2018, quando foi
instalada a Cooperativa IperCicla no bairro Campos Vileta.
Com início no bairro de
George Oeterrer de forma gradativa, hoje a Coleta Seletiva
já atende mais de 60% do
município. “Após a implementação nos condomínios, temos

um planejamento de ampliação
no cronograma, buscando atender ainda mais a necessidade dos
bairros” destaca o Secretário de
Transporte e Serviços Municipais.
Às segundas, o recolhimento de
resíduos para a reciclagem acontece
nos bairros Jardim Monções, Jardim
Ceci e Jardim Marita. Já nas terças,
é a vez do Campos Vileta. Por fim,
a coleta acontece nos bairros Vitém,
Vila Ramal, Vila Marques e Centro
todas às sextas-feiras. No caso dos
residenciais, serão instaladas BAGs
no final de algumas ruas para descarte dos resíduos e nas sextas-feiras a equipe fará a coleta. As ruas
em que as BAGs serão instaladas

dentro dos residenciais serão
divulgadas diretamente aos
moradores.
Além da coleta nos bairros, a
Serat disponibiliza um posto de
recolhimento de materiais para
reciclagem, que podem ser enviados por todos os moradores.
Dessa forma, os materiais são
armazenados em Bags e destinados à cooperativa.
O endereço da Serat é R. Pedro
Rezende, 25, Jardim Santa Cruz.
O telefone para contato é (15)
3266-3694. Já a Cooperativa
IperCicla fica localizada na Av.
Paulo Bourrol, s/n°, Campos
Vileta.■

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Projeto Bem Me Quer de George
Oetterer finaliza atividades
Nesta semana, o Projeto
Bem Me Quer do bairro George
Oetterer encerrou as atividades
do ‘’Projeto Boa Alimentação’’
e do ‘’Projeto Bons Dentes’’.
O ‘’Projeto Boa Alimentação’’
é realizado o ano todo, desde
2013 e é interligado com a merenda. Nesta quinzena, o foco
principal foi denominar e classificar os alimentos e a divisão dos
mesmos na pirâmide alimentar.
Para isso, os professores usaram
diferentes atividades como:
teatro, confecção de aventais
com a divisão dos alimentos
em categorias, montaram saladas verdes, saladas de frutas,
degustações de diferentes alimentos, entre outras atividades.
Fernanda Tonin, coordena-

dora do Bem Me Quer, conta que
para seus alunos é muito especial
focar numa alimentação saudável. ‘’Trabalhamos com algumas
crianças atendidas pelo CRAS,
Sads e Conselho Tutelar, muitas
vezes essas famílias se encontram
em situação de vulnerabilidade,
isso torna a alimentação deles
aqui no Projeto ainda mais importante. Além disso, tenho muito a
agradecer a Prefeitura que prioriza
o café da manhã, da tarde e o almoço de nossos alunos.’’, destaca.
O tema foi finalizado com o
cuidado dos dentes e da higiene bucal, com o ‘’Projeto Bons
Dentes’’, onde a Colgate doou
para todos os alunos do Projeto,
kits de higiene com escova de
dentes, creme dental e sabonete.

Foram mais de 150 kits distribuídos para todos os alunos,
para eles levarem para casa e todos os dias ao Projeto, servindo
de incentivo à higiene.
Essa parceria se dá por conta
do Projeto Nacional da Colgate
chamado ‘’Sorriso Saudável,
Futuro Brilhante’’ onde o Bem
Me Quer é cadastrado. Além
disso, firmaram parceria com
a Voluntária e Dentista Virginia
Pierosan.
A dentista orientou os alunos
sobre cuidados necessários e a
importância da escovação correta, examinou individualmente
cada um e fez uso de flúor com
todos, proporcionando um dia
diferente e divertido com as
crianças. ■

Dr. Renato Góes ministra
palestra
Em uma organização da
Prefeitura em conjunto com a 214ª
Subseção da OAB de Boituva, o
advogado Renato Guilherme Góes,
Presidente da Comissão Estadual
de Regularização Fundiária da OAB
paulista, realiza uma palestra na
Câmara Municipal de Iperó no
dia 10 de junho (segunda-feira),
às 19h. O tema é Regularização
Fundiária Como Política Pública.
A palestra é coordenada pela
Comissão de Planejamento Urbano
da OAB de Boituva, representada
pela Dr.ª Alessandra Pascoli - também advogada responsável pelas
questões de regularização fundiária
do município de Iperó. Segundo

Pascoli, o evento é altamente
relevante, já que aborda muito do
que está acontecendo na cidade,
visto os avanços no processo de
regularização em bairros como
Novo Horizonte e Bela Vista. “É
muito interessante que, além
dos advogados, também participem da palestra imobiliários,
loteadores, engenheiros e arquitetos da região”, convida Pascoli.
O evento é gratuito e aberto
ao público.
Mais informações podem ser
obtidas através do telefone (15)
3263-5539. A Câmara Municipal
fica localizada na Rua Raul Benedito Guazelli, no Jardim Irene. ■

FESTA
DE SANTO ANTÔNIO
INFRAESTRUTURA

Projeto ‘Eu amo música’
segue com atrações neste
fim de semana
O projeto ‘Eu amo música’ teve
início no último final de semana e
contou com a participação do grupo
Alex - Rony, banda Avitas e banda
Rancho Z. Centenas de pessoas prestigiaram o projeto e a 76ª Festa de
Santo Antônio na Praça Padre Calixto.
Além de muita música gratuita, a
festa oferece ao público barraca
de comes e bebes típicas de Festa

Junina. Neste final de semana, é a vez da apresentação
de Roque Miguel na sexta-feira
(7), Los Berry’s no sábado (8) e
Xonado Brasil no domingo (9).
O projeto ‘Eu amo música’ acontece após a missa junto com a 76ª
Festa de Santo Antônio e segue
até o dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. ■
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ESPORTE
INFRAESTRUTURA

PROJETO ANIMAIS
INFRAESTRUTURA

Escola Isaura visita Zoológico

Desde o mês de Março, a Escola Municipal ‘’Dona
Isaura Jamas Fogaça’’ vem trabalhando em um Projeto chamado ‘’Animais: Conhecer para
Preservar’’ com toda Escola.
O Projeto visa conscientizar
os alunos sobre importância
dos animais em sua vida cotidiana, ampliar interesses, otimizar o processo de ensino e
aprendizagem, da leitura e da
escrita por meio do tema, desenvolver habilidades sociais de
trabalho em grupo e interagir
socialmente participando de
debates e promover uma transformação no que diz respeito
ao cuidado com os animais.
O Projeto surgiu na primeira semana do planejamento
Escolar com iniciativa da Professora Eliane Rodrigues, e
desde então, toda unidade vem
desenvolvendo trabalhos em
sala de aula, pesquisas sobre
animais domésticos e silvestres, exposição dos trabalhos e
para finalizar o mês de Maio,
visitaram o Parque Zoológico de
Sorocaba - Quinzinho de Barros.
A Prefeitura de Iperó disponibilizou dois ônibus gratuito
para o passeio, onde mais de
300 crianças puderam parti-

cipar. Cada sala de aula fez sua
programação e os alunos foram
acompanhados da equipe Escolar.
O Quinzinho de Barros cumpre
com ótimas funções para toda
sociedade como a conservação de
espécies ameaçadas, pesquisas para
a conservação da fauna, educação
ambiental, bem-estar animal e lazer.
Além disso, é o segundo zoológico
do Brasil em número de espécies.
Valdirene Stecker de Oliveira
mãe do aluno do Pyetro Stecker
de Oliveira, do 2º ano conta que
adorou a iniciativa e a oportunidade das crianças poderem visitar o
Zoo. ‘’Meu filho nunca tinha ido
a um Zoológico e ficou ansioso
para o passeio e voltou muito feliz.
Ficou dias empolgado e falando
sobre o jacaré, os macacos, pássaros e tudo que viu e aprendeu
lá. Agradeço muito à escola, a
professora e a Prefeitura e todos
que fizeram parte desse dia tão
especial para meu filho.’’, comenta.
Na semana após o passeio,
aproveitando a Semana do Meio
Ambiente e integrando o Projeto,
os alunos visitaram a Secretaria do Meio Rural, Ambiente e
Turismo - Serat e a Estação Ambiental. Além disso, a Associação
em Defesa dos Animais de Iperó
- ADAI deu uma palestra na Escola.

Com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar
sobre cuidados necessários
ao adotar um animal, sobre a
existência de animais maltratados e sobre a existência da
ADAI, a palestra foi ministrada
pelos fundadores da Associação, Silvia e Mauro Ribeiro.
Professora Eliane conta que
a palestra com a ADAI, foi
uma ótima experiência para os
alunos, pois foram conscientizadas sobre a importância
de cuidar bem dos animais,
desenvolvendo a empatia dos
alunos. ‘’ Eles ficaram sensibilizados ao ver casos de crueldade com os animais, tivemos
duas alunas que ficaram muito emocionadas.’’, destaca.
O Projeto segue até o final
do ano letivo, onde está programado um seminário sobre classificação dos animais e um passeio
para o Aquário de São Paulo.■

Iperó vence dois jogos do
Campeonato Regional
de Futebol de Base e se
prepara para próxima
rodada
A 4ª rodada do Campeonato
Regional de Futebol de Base aconteceu no último sábado, 01, no estádio Praxedão, em Iperó. Os atletas
iperoenses das categoriais Sub 11,
13 e 15 disputaram jogos com a
equipe Araçoiabinha, e garantiram
duas vitórias.
O resultado da partida Sub 11 foi
de 3 a 0 para a Seleção Iperoense,
com gols de Alex, Ruan e Richard. No
Sub 13, Iperó goleou Araçoiabinha
com o placar de 6x1, com 2 gols de
Vini Teodoro, 2 de Tiago Popst, e gols

de Gabriel e Adriano Oliveira.
Já no Sub 15, apesar dos gols
de Gabriel e Maucon Vinicius, a
vitória foi de Araçoiabinha pelo
placar de 3x2.
“Estou muito feliz com o
resultado das equipes. O importante é sempre superar os próprios limites, e a cada jogo dar o
melhor e fazer a diferença. Obrigada a todos que contribuem
para que sejamos cada vez mais
fortes”, comenta a treinadora
Mônica Domingues. ■

INFRAESTRUTURA
SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho
2019 segue em Iperó
A Campanha do Agasalho
2019 teve início oficialmente no dia
20 de maio e seguirá até a primeira
semana de setembro neste ano. A
campanha é uma parceria da Prefeitura por meio do Fundo Social de
Solidariedade de Iperó com o Fundo
Social de São Paulo.
Através do tema escolhido “Nosso superpoder contra o frio, é um
agasalho novo”, o objetivo principal é arrecadar itens de inverno
em bom estado e com isso, ajudar
pessoas que passam por situação
de vulnerabilidade a enfrentar os
períodos frios.
Em Iperó, a Campanha possui di-

versos pontos de doação espalhados
pela cidade - PAT, Serat, Prefeitura
Municipal, Câmara Municipal, Supermercado Piracicaba, Secretaria
de Educação, Banho e Rosa Amicão,
Padaria Suave Sabor, Imports Calçados, Lotérica, entre outros.
Além desses pontos, a entrega
da doação pode ser feita diretamente na sede do Fundo Social
de Solidariedade, na rua Costa e
Silva, 175 - Vila Esmeralda. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone 3266-1198.
Faça uma doação e aqueça a
vida de quem precisa!
#Solidariedade

