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ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE DECISÃO
(SINDICÂNCIA Nº 14/2017/CGCMI)
Considerando a conclusão dos trabalhos
decorrentes da Sindicância Administrativa
Disciplinar instaurada por meio da Portaria
nº 19, de 20 de abril de 2017 em face do
servidor M.S.P, Matrícula nº 11521 e do ex-servidor R.V.Z.S, por suposta infração ao
artigo 51, incisos XX, LI e LVI do Decreto
Municipal nº 910/2009, fica ARQUIVADO o
processo e concedido prazo de 15 dias para
eventual interposição de procedimento de
revisão, na forma do relatório expedido pela
Comissão Permanente de Sindicância.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
2 DE SETEMBRO DE 2019
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria em 02 de
Setembro 2019.
Joyce Helen Simão
Secretária de Governo
EXTRATO DE DECISÃO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR Nº 001/2017/CGCMI)
Considerando a conclusão dos trabalhos
decorrentes do Processo Administrativo
Disciplinar instaurada por meio da Portaria
nº 96, de 05 de abril de 2017 em face do
ex-servidor R.V.Z.S, por suposta infração ao
artigo 50, incisos IV, XII, XXII, XXXIII, XL e
art. 52, inciso I, do Decreto Municipal nº
910/2009, fica ARQUIVADO o processo e
concedido prazo de 15 dias para eventual
interposição de procedimento de revisão, na
forma do relatório expedido pela Comissão
Permanente de Sindicância.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
3 DE SETEMBRO DE 2019
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria em 03 de
Setembro 2019.

ampla defesa, conforme previsto no art.
197 da Lei Municipal nº 19/1992, por meio
do presente edital, INTIMA a Sra. KRISLLEN
SOUZA DA SILVA, ocupante do cargo de
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, lotada no Centro de Educação Infantil
“Alexis Soares Nacif”, na condição de averiguada nos autos do referido processo administrativo disciplinar, para que apresente DEFESA ESCRITA, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados da publicação deste edital,
nos termos do artigo 192 da Lei Municipal
nº 19/1992. Caso não compareça e deixe
de apresentar defesa, o processo correrá
à revelia da servidora, conforme preceitua
o art. 195 da Lei Municipal nº 19/1992. A
defesa poderá ser entregue no Paço Municipal, com endereço na Avenida Santa Cruz,
nº 355, no Jardim Santa Cruz, em Iperó-SP,
local em que também permanecerá o processo disponível para consulta e cópia, no
horário normal de expediente. Publique-se.

III - Representante da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Titular: Mayara Marques de Freitas
Suplente: Sabrina Aparecida Nascimento
(...)
VIII - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Titular: Ana Cristina da Silva
Suplente: Marlene Antunes
Art. 2º. Os demais dispositivos constantes
do Decreto nº 1.813, de 20 de julho de
2018 permanecem inalterados.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, em especial, os incisos III e VIII do Decreto n° 1.813, de 20 de
julho de 2018.

Iperó, 03 de setembro de 2019.

Publicado nesta Secretaria, em 27 de
agosto de 2019.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO
Presidente da Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar
EXTRATO DE PORTARIA
Portaria nº 224, de 26 de Agosto de 2019
– Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos envolvendo conduta do servidor M.J.S., Matrícula
11858, com fundamentos nos artigos. 182
e 188, da Lei Municipal nº 19/1992.
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria em
27 de agosto de 2019.
Joyce Helen Simão
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.923, DE 27 DE AGOSTO
DE 2019.

“Altera os incisos III e VIII do Decreto nº
Joyce Helen Simão
1.813, de 20 de julho de 2018 e dá outras
Secretária de Governo
providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
EDITAL DE CITAÇÃO
atribuições legais;
(PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei
Nº 001/2019/CPSAD)
Municipal nº 827, de 06 de dezembro de
2013 e no Decreto nº 1.813, de 20 de julho
O Presidente da Comissão Permanente de de 2018 que “Nomeia os membros do ConProcesso Administrativo Disciplinar, con- selho Municipal dos Direitos do Idoso - Biêforme nomeado por meio da Portaria nº nio 2018/2020 - e dá outras providências.”.
79, de 12 de fevereiro de 2019, nos autos
do Processo Administrativo Disciplinar nº
DECRETA
001/2019, instaurado pela Portaria nº 81, Art. 1º. Os incisos III e VIII do Decreto Munide 12 de fevereiro de 2019, em virtude das cipal nº 1.813, de 20 de julho de 2018, pastentativas infrutíferas de intimação da ser- sarão a vigorar com os membros indicados
vidora e a fim de garantir o contraditório e na forma que segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM
27 DE AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.922, DE 27 DE AGOSTO
DE 2019.

las Públicas Municipais
Titular: Alexandre Tardelli Genesi
Suplente: Marcos Cesar Caresia
III - Representantes dos Diretores das Escolas
Públicas Municipais
Titular: Antonio Welson da Silva Sá
Suplente: Yara Alice Gomes de Oliveira Fragoso
IV - Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Municipais
Titular: Leila Maria de Oliveira
Suplente: Rosangela Francisco dos Santos Carriel
V - Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais
Titular: Debora Aparecida Lopes Mazulquim
Suplente: Fábio Vitor Souza
Titular: Denise Marques Penteado Sartorelli
Suplente: Agnes Maira dos Santos
VI - Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública
Titular: Valdirene Santos da Silva
Suplente: Luiz Carlos Pereira de Almeida
Titular: Daiane Faria da Silva Dutra
Suplente: José Eduardo da Silva
VII - Representantes do Conselho Municipal
de Educação
Titular: Ezequiel Ribeiro Rocha
Suplente: Adriana de Jesus Alves Zanatta
VIII - Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Anderson Fernando de Almeida
Suplente: Irene Pantarollo
Art. 2º. O mandato dos Conselheiros será de
2 (dois) anos e terá início em 28 de agosto de
2019.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

“Nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 27 DE
DEB - Gestão 2019/2021.”.
AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
VANDERLEI POLIZELI
suas atribuições legais; e
Prefeito Municipal
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.494,
de 20 de junho de 2007 e Lei Municipal
nº 589, de 28 de março de 2007 (alterada Publicado nesta Secretaria, em 27 de agosto
de 2019.
pela Lei Municipal nº 672, de 10 de dezembro de 2008);
JOYCE HELEN SIMÃO
CONSIDERANDO o vencimento do manSecretária de Governo
dato dos Conselheiros nomeados para
composição do Conselho e a eleição realiEDITAL DE CONVOCAÇÃO
zada para nova composição para o biênio
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
2019/2021;
DECRETA
Art. 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB passará a ser
constituído pelos seguintes membros:
I - Representantes do Poder Executivo
Municipal
Titular: Bruna Letícia Oliveira Curvêlo
Suplente: Tatiane da Silva Caldeira
Titular: Edirlene Teresinha Ferriello
Suplente: Valéria Aparecido Américo Correia
II- Representantes dos Professores das
Escolas Públicas Municipais
Titular: Alexandre Tardelli Genesi
Suplente: Marcos Cesar Caresia
III - Representantes dos Diretores das Es-
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A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de
Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde,
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados
para comparecimento às repartições municipais
para fins de provimento de cargo em caráter
efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação
dos candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal –
Av. Santa Cruz, 355 Jardim Santa Cruz – Iperó/SP
DATA: 11.09.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: ENFERMEIRO – Classificado de nº 12º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias
acompanhadas das vias originais da Carteira
de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
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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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018

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, 05 de Setembro de 2019.

A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
de Recursos Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os classificados abaixo indicados para que
compareçam no dia e local indicados a fim
de manifestarem interesse na 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 legislaIperó, 05 de Setembro de 2019.
ção municipal, e cuja ausência poderá comprometer o bom desenvolvimento dos serviDivisão de Recursos Humanos
ços nos locais de trabalho em que laboram.
A convocação seguirá a ordem dos canSecretaria de Saúde
didatos classificados nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. SanEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ta Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
DATA: 11.09.2019 - HORÁRIO: 09h30m
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Re- CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENcursos Humanos e da Secretaria de Assistência e TO INFANTIL - Classificado de nº 53º.
Desenvolvimento Social, CONVOCA os classificaOrientações:
dos abaixo indicados para que compareçam no dia
e local indicados a fim de manifestarem interesse 1- Os candidatos deverão apresentar cópias
na celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO em acompanhadas das vias originais da Carteirazão do Edital de Concurso Público nº 003/2018, ra de Identidade (RG) e Diploma ou Cerem especial, no disposto no item 9.7, e com fun- tificado acompanhado do respectivo Hisdamento no inciso VI do art. 2º da Lei Municipal nº tórico Escolar no momento da atribuição;
557/2006 (com alteração dada pela Lei Municipal 2- A escolha do local de trabalho se for
o caso, poderá ser efetivada por meio
nº 605/2007).
A contratação temporária fundamenta-se na ne- de procuração mediante apresentação
cessidade de substituição de servidores efetivos do respectivo instrumento de mandato
licenciados, nos termos da legislação municipal, e com firma reconhecida acompanhado
cuja ausência poderá comprometer o bom desen- de cópias reprográficas do documento
volvimento dos serviços nos locais de trabalho em de identidade do procurador e do candidato, as quais não serão devolvidas;
que laboram.
A convocação seguirá a ordem dos candidatos clas- 3- Os candidatos que forem convocasificados nos termos do Edital de Concurso Público dos e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente
n° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 – farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que
Jardim Santa Cruz.
constarem com melhor classificação.
DATA: 11.09.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: EDUCADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO - Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Classificado de nº 16º.

Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE IPERÓ/SP

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - A APAE de Iperó, com
sede nesta cidade, na Rua Antonio Medeiros, nº 150, Bairro Guarapiranga, através
de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por seu Presidente Jaime
Aparecido de Camargo, CONVOCA atraIperó, 05 de Setembro de 2019.
vés do presente edital, todos os Associados
Especiais e Contribuintes da APAE, DiretoDivisão de Recursos Humanos
ria Executiva, Conselheiros AdministratiSecretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. vos, Conselheiros Fiscais Titulares, Conse-

lheiros Fiscais Suplentes, Funcionários, e Pais
de alunos da APAE, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da
APAE, às 08h00min, do dia 01 de Novembro
de 2019, com a seguinte ordem do dia:
1 - Apreciação e aprovação do relatório de
atividades da gestão 2017/2019.
2 - Apreciação e aprovação das contas dos
exercícios 2017/2019, mediante parecer do
Conselho Fiscal.
3 - Eleição da Diretoria Executiva, Conselho
de Administração e Conselho Fiscal da APAE
de Iperó, em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto padrão da
APAE de Iperó.
4 - Outros (se houver).
A inscrição das chapas candidatas deverá
ocorrer na Secretaria da APAE DE IPERÓ de
06/09/2019 a 05/10/2019, das 08h00 às
16h00min (de 2ª a sexta feira), até 20 dias
antes da data da eleição a ser realizada,
dentre as chapas devidamente inscritas e
homologadas pela comissão eleitoral, conforme (Art. 58, Inciso I, do Estatuto padrão
da APAE).
Somente poderão integrar as chapas:
- Os associados especiais que comprovem
a matrícula e a freqüência regular há pelo
menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da APAE DE IPERÓ,
- Os associados contribuintes, exigindo-se,
destes, serem associados da APAE DE IPERÓ
há, no mínimo, 1 (um) ano, estarem quites
com suas obrigações sociais e financeiras, e
terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano. (Art. 58, Inciso
II, novo Estatuto padrão das APAES). Os candidatos somente poderão fazer parte de uma
chapa.
- Os cargos do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva deverão ser ocupados, por no mínimo 30% de
pais ou responsáveis legalmente constituídos.
- Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente
e Diretores Financeiros deverão apresentar
cópia autenticada dos documentos listados
no art. 58, IV, são eles:
a) carteira de identidades;
b) certidão de regularidade do CPF,
c) Declaração de Imposto de Renda atual ou
Declaração de próprio punho dos bens móveis e imóveis de sua propriedade;
d) Certidões negativas cíveis, criminais e eleitorais de âmbito municipal, estadual e federal; e) Ficha de filiação de associado da APAE;
f) Declaração sob as penas da lei de não ser
inelegível, nos termos do inciso IIII do art. 58;
g) Comprovante de residência dos candidatos no município sede da APAE; e,
h) Termo de compromisso.
- É vedada a participação de funcionários da
APAE na Diretoria Executiva, no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto, (conf.
Art. 58, Inciso VI do Novo Estatuto padrão
das Apaes).
A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira
convocação às 08h00min com a presença da
maioria dos associados, aptos a votar, e, em
segunda convocação, com qualquer número,
meia hora depois, não exigindo a lei quórum
especial, (conforme Art. 24 Parágrafo 2º, do
Novo Estatuto padrão das Apaes).
Iperó, 06 de Setembro de 2019
JAIME APARECIDO DE CAMARGO
PRESIDENTE DA APAE DE IPERÓ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
DOS AUTODEFENSORES DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS APAE DE IPERÓ/SP
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A APAE
de Iperó, com sede nesta cidade,
na Rua Antonio Medeiros, nº 150,
Bairro Guarapiranga, através de sua
Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Jaime
Aparecido de Camargo, CONVOCA
através do presente edital, para o
triênio compreendido de 01/01/2020
a 31/12/2022, todas as Pessoas com
Deficiência Intelectual e Múltipla que
estejam matriculadas e que sejam
frequentes nos programas de atendimento da APAE de Iperó (art.44 Paragrafo 2º do Estatuto), para Assembléia
Geral Ordinária, que será realizada na
sede da APAE, às 10h00min, do dia 1
de Novembro de 2019, com a seguinte ordem do dia:
Eleição dos Autodefensores da APAE
de Iperó, em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso XXIV e artigo
44 do Estatuto padrão da APAE de
Iperó.
A Autodefensoria será composta de
4 (quatro) membros, sendo dois efetivos, um do sexo masculino e outro do
sexo feminino, e dois suplentes, um
do sexo masculino e outro do sexo
feminino.
Somente poderão integrar as chapas
para eleição dos autodefensores as
pessoas com deficiência intelectual e
múltipla que estejam matriculadas e
que sejam frequentes nos programas
de atendimento da APAE de Iperó.
(art. 44 paragrafo 2º do Estatuto).
A Assembléia Geral instalar-se à em
primeira convocação às 10h00min,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação,
com qualquer número, meia hora
depois, não exigindo a lei quórum
especial (art. 17, paragrafo 2º do Estatuto).
Iperó, 06 de Setembro de 2019
JAIME APARECIDO DE CAMARGO
PRESIDENTE DA APAE DE IPERÓ
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EDUCAÇÃO INTEGRAL

Profissionais participam de Ciclo
Formativo de Educação Integral
Cerca de 24 profissionais
participaram do Ciclo Formativo de Educação Integral
realizado na última quinta-feira (29) na Fundação Pátria.
A capacitação foi ministrada
através da Undime - União
dos Dirigentes Municipais de
Educação pelos profissionais
Eduardo Sanches Albanez e
Ana Paula Palagi de Castro,
gestores na rede municipal de
ensino de Iperó.
O encontro tem a responsabilidade de multiplicar
o Ciclo Formativo para sete
municípios, sendo eles: Iperó, Boituva, Cerquilho, Porto
Feliz, Itu, Salto e Cabreúva.
Após a participação na especialização, os representantes
presentes devem multiplicar a
formação para os profissionais
da educação dentro do município representado.

Na ocasião, os profissionais
trabalharam conceitos de Educação Integral, competências gerais
da BNCC - Base Nacional Comum
Curricular, modalidades organizativas, metodologias ativas com
atividades práticas que envolviam
a análise do território educativo.
Dentro das atividades práticas, os
representantes visitaram o centro
da cidade e realizaram entrevistas
com pessoas e exploraram um
pouco da história de Iperó.
Além dessa formação os representantes municipais participam
de encontros em São Paulo, para
que os municípios possam, com
base no currículo paulista, fazer
adequações necessárias para os
currículos municipais.

dos alunos, oferecendo oportunidades de acesso às várias instâncias
culturais da sociedade, além da
visão do ser humano como um ser
composto por emoções, subjetividade, desejos, inteligibilidade,
sociabilidade, entre outras.
Dentro disso, a Educação Integrada pensa o ser humano em
todas as suas dimensões - cognitiva, estética, ética, física, social,
afetiva, ou seja, trata-se de pensar
uma educação que possibilite a
formação integral ao ser humano,
em todos os seus aspectos.
A Secretária de Educação, destacou a importância da capacitação.
“Com os representantes aptos,
conseguimos capacitar ainda mais
todos os nossos profissionais da
educação sobre a Educação InteEducação Integral
gral, que é exigida no currículo municipal e também uma importante
A Educação Integral prevê a ferramenta para o desenvolvimento
formação mais integrada possível de nossos alunos”. ■
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ALISTAMENTO
MILITAR
INFRAESTRUTURA

Atenção jovens iperoenses
alistados: Seleção Geral
acontece neste mês
Se você realizou seu alistamento militar obrigatório entre 01
de julho de 2018 e 30 de junho
2019, deve se apresentar para a fase
de Seleção Geral ainda neste mês,
no Centro Experimental ARAMAR.
Para consultar a data e o horário
de sua apresentação, basta acessar
o App do Exército Brasileiro ou o
site www.alistamento.eb.mil.br. A
Junta de Serviço Militar de Iperó
também fica à disposição para todas as informações, funcionando
de segunda à sexta-feira, das 08h
às 11h e das 13h às 16h, na Rua

Costa e Silva, 195, Vila Esmeralda.
Seleção Geral
A Seleção Geral é a segunda
fase do Serviço Militar, onde os
jovens são destinados a uma
das Forças Armadas (Marinha,
Exército e Aeronáutica) de acordo
com os critérios de vigor físico
e capacidade analítica, além da
representação de classe social e
localidade geográfica. A seleção
também leva em conta aspectos
culturais, psicológicos e morais. ■

ESPORTE
INFRAESTRUTURA

Jovens de Honra
conquista 4 medalhas no
2º Campeonato Jiu-Jítsu
“Pulmão de Aço’’
No último dia 1º, domingo,
aconteceu na cidade de Sorocaba,
o 2º Campeonato Jiu-Jítsu “Pulmão
de Aço”, em que houve a participação de 4 alunos do projeto Liga
Jovens de Honra, de Iperó. Os alunos participantes conquistaram no
campeonato 2 medalhas de ouro
para Ernando Araujo (faixa roxa) e
Matheus Gama (faixa branca) e 2 de
prata para Kamille Vitória e Antonio
Luiz (ambos faixa branca).
A conquista é resultado do treinamento e orientação do professor
Marcelo de Oliveira e permitiu que
a cidade fosse bem representada na

modalidade.
A próxima competição do grupo acontecerá no próximo domingo, dia 08, também na cidade de
Sorocaba e também contará com a
participação dos alunos do projeto,
que disputarão o 3º Campeonato
de Jiu-Jitsu “Pulmão de Aço”.
O projeto Liga Jovens de Honra, conta com apoio da Prefeitura
de Iperó desde 2013, e atua na
cidade para permitir a inserção
inserir crianças, jovens e adultos
nas práticas esportivas com foco
na dedicação e disciplina.■

JORNAL DE IPERÓ › 7

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ - 06.09.2019

LEITURARTE
INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE ABERTA

Iperoenses participam de experiência
acadêmica na UFSCar Sorocaba

Projeto recebe mais de 500
livros novos

Cerca de 20 alunos
da escola municipal “Dona
Glaucia Aparecida Nogueira
dos Santos”, participaram
no último sábado (31/08), do
evento “Universidade Aberta” no campus da Universidade Federal de São Carlos
- UFSCar - em Sorocaba. A
inscrição para a participação
foi realizada pelo professor
de história Sérgio Luis Palombi
e pela diretora da unidade, Lourdes do Nascimento
Duarte, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.
O evento “Universidade
Aberta” foi criado pela UFSCar Sorocaba em 2009 com
o propósito de promover a

Na última semana, o
‘’Leiturarte’’ atualizou seus pontos
com mais de 500 livros que foram
recebidos por meio de doações dos
últimos meses.
O projeto tem como objetivo
incentivar o hábito a leitura e é
de fácil acesso à toda população,
tendo pontos instalados no Paço
Municipal, Terminal Rodoviário, no
Pronto Atendimento, Conselho Tutelar, Secretaria de Obras e de Educação, Farmácia Popular e na UBS
do Centro e de George Oetterer.

divulgação dos cursos de graduação onde permite que os alunos
tenham a experiência do convívio
no ambiente acadêmico e com isso
agregar novas experiências para
que, no futuro, possam escolher
com mais certeza o ramo profissional que pretenderão seguir. Além
de participar da rotina dos graduandos dos mais diversos cursos, os
estudantes iperoenses participaram
de uma palestra e puderam conhecer melhor o campus da UFSCar.
“Os nossos alunos estavam
ansiosos para conhecer a universidade. Este contato direto com
o ambiente acadêmico fez com
que eles se identificassem com
alguns cursos, mas o destaque
mesmo foi para a família desses

alunos, que incentivaram seus
filhos a participar e entender a importância da continuidade nos estudos.”,
disse a diretora Lourdes.
Para o prefeito municipal,
essas iniciativas contribuem
no despertar do interesse dos
alunos na continuidade dos
estudos. “Essas experiências estimulam os estudos e interesses
de cada aluno. Projetos como
esse são extremamente relevantes para conscientizar os alunos
sobre a importância da formação acadêmica como um instrumento de transformação social
em busca de cidadãos mais críticos e participativos em prol de
uma sociedade mais justa.”.■

OBRAS

Melhorias na antiga sede da escola
Estação e do CEI Alexis são iniciadas
A Prefeitura de Iperó
por meio da Secretaria de
Obras iniciou na sexta-feira
(30), a reforma no prédio
em que funcionava a escola
Estação, em George Oetterer. Inicialmente, a equipe
realizou a limpeza no local e
tem previsto para as próximas
etapas a retirada de esquadrias, revestimentos, além
das demolições necessárias.
A obra compreende a reforma total do prédio com a
troca de piso e revestimentos,
revisão elétrica e hidráulica,
colocação de forros e esquadrias, novas pinturas, entre
outras adequações necessá-

rias para que o local possa ser utilizado e melhor atenda a população.
O custeio total desta obra que será
de R$ 81.186,46 será realizado com
os recursos depositados pela empresa Yan Química conforme previsto na Lei Complementar nº 8/2018.
Essa lei também previu a execução do reforço e realização de
melhorias no Centro de Educação
Infantil “Alexis Soares Nacif”. A
parte do reforço, que antecederá as melhorias da unidade, foi
iniciada nesta segunda-feira (2)
e, na sequência, serão executadas as obras de melhoria que
são no valor de R$ 66.616,17.
“Essas obras foram devidamente
“Essas obras foram devidamente

licitadas, por meio de Tomada
de Preço, e agora as empresas
iniciaram as obras. Em breve,
teremos meios de aumentar o
atendimento educacional em
George Oetterer e melhor acolher os alunos da creche Alexis.
Essas melhorias só foram possíveis em razão de uma parceira
entre a iniciativa privada e o poder executivo que contou com
apoio e bom entendimento da
câmara municipal para a aprovação da lei.”, contou o prefeito.
A previsão é que as obras em
George Oetterer sejam concluídas em até 90 dias. Já no
Alexis, o prazo de execução
está estimado em 60 dias.■

Os livros são depositados na Geladeira, em cestas ou em carrinhos
de supermercado.
O ‘Leiturarte’ é dinâmico, permite o fluxo constante do acervo
e tem grande diversidade literária,
onde o leitor empresta o livro e
após a leitura tem o compromisso
de devolvê-lo, em qualquer um dos
pontos.
Interessados em fazer doações
devem procurar a Divisão de Cultura, localizada na Rua Luiz Rossi,
107 - Jardim Irene.■
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