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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Portaria Nº 074/19 – Concede férias a funcionária Rosimeire Aleixo, RG: 19.460.457-3
(Contador/Tesoureiro), referência “J-2”, no
período de 04/11/2019 a 13/11/2019, sendo
1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria n.º 074/2019 - Publicada e registrada
nesta secretaria em 23 de outubro de
2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
DECRETO Nº 1.941, DE 16 DE OUTUBRO DE
2.019.
“Nomeia os membros do Conselho Municipal
de Desenvolvimento do Meio Ambiente para
o biênio 2019/2021 e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal
nº 951, de 31 de agosto de 2018 que “Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - COMDEMA - e dá outras providências.”;
DECRETA
Art.1º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente – CONDEMA –
para o biênio 2019/2021, nos moldes do que
preceitua a Lei Municipal nº 951/2018, será
composto por 10 (dez) membros, na forma
que segue:
I - Representantes de Meio Rural, Ambiente
e Turismo
Titular: Luiz Alberto Antunes Popst
Suplente: Patrícia Elaine de Barros
II - Representantes de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Silvia Botin de Moura
Suplente: Rosangela Ferreira Brasil
III - Representantes de Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Titular: Luciene Aparecida Domingues dos
Santos
Suplente: Irani Aparecida Celestino
IV - Representantes de Secretaria de Governo
Titular: Luiz Henrique Alves de Oliveira
Suplente: André Luiz dos Santos Neto
V - Representantes de Secretaria de Saúde
Titular: Ricardo Campilongo
Suplente: Zelino Kalil de Queiroz
VI - Representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio Iperó
Titular: Ofélia de Fátima Gil Willmersdorf
Suplente: José Antonio Lourenço
VII - Representantes da Associação de Moradores do Bairro Bela Vista
Titular: Francisco Lopes de Oliveira
Suplente: José Ivanildo da Silva
VIII - Representantes da Cooperativa de
Trabalho na Coleta de Materiais Recicláveis
de Iperó - IPERCICLA

Titular: Leidiane Guilherme dos Santos
Suplente: Ana Elis dos Santos Roque
IX - Representantes da Fundação Parque de Alta Tecnologia da
Região de Iperó e Adjacências – Fundação Pátria
Titular: Ricardo Gonçalves Gomide
Suplente: Ana Elis Lopes Claudio
X - Representantes da Central de Gerenciamento de Resíduos
- CGA Iperó
Titular: Henrique Petcov Nicoletti
Suplente: Mariana Cássia dos Santos
Art. 2º. O CONDEMA é órgão colegiado, de composição paritária, com caráter consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as
questões ambientais propostas no Município.
Art. 3º. O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período, nos termos do disposto na
Lei Municipal nº 951/2018.
Art. 4º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão
por conta dos recursos próprios a ela destinados.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ATRIBUIÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 16
DE OUTUBRO DE 2.019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 16 de outubro de 2.019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
IPERÓ, 24 DE OUTUBRO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
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
efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos,
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz,
355- Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 30.10.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificado de nº 21º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das
vias originais da Carteira de Identidade (RG), Comprovação de no
mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério 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, 23 de outubro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
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 efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos
do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 30.10.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - INGLÊS –
Classificado de nº 04º.
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, 25 de outubro de 2019.

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

Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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DECRETO Nº 1.938, DE 2 DE OUTUEXTRATO DE DECISÃO
BRO DE 2019.
(SINDIC NCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR Nº 007/2018/CGCMI)
“Nomeia os membros do Conselho
Municipal de Assistência Social - Considerando a conclusão dos trabalhos
CMAS - Gestão 2019/2021.”.
decorrentes da Sindicância Administrativa Disciplinar instaurada por meio da
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Portaria interna nº 024, de 09 de outubro
Município de Iperó, Estado de São de 2018 em face do ex-servidor D.A.A,
Paulo, no uso de suas atribuições por suposta infração ao artigo 51, incisos
legais,
LVIII e art. 52, inciso IV, do Decreto MuCONSIDERANDO a Lei Municipal nº nicipal nº 910, de 05 de maio de 2009,
106, de 14 de maio de 1997;
fica ARQUIVADO o processo e concedido
prazo de 15 dias para eventual interposiDECRETA
ção de procedimento de revisão, na forma do relatório expedido pela Comissão
Art. 1º. Ficam nomeados os mem- Permanente de Sindicância.
bros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - para o biêPREFEITURA MUNICIPAL DE
nio 2019/2021, conforme disposto
IPERÓ,
na Lei Municipal n° 106, de 14 de
21 DE OUTUBRO DE 2019.
maio de 1997, a saber:
I - Representantes da Secretaria
Vanderlei Polizeli
de Assistência e Desenvolvimento
Prefeito Municipal
Social
Titular: Tarcila Mirele Quirino de FreiPublicada nesta Secretaria em 21 de
tas Nicomedes
Outubro 2019.
Suplente: Aline Ferreira da Silva
II - Representantes da Secretaria
Joyce Helen Simão
de Saúde
Secretária de Governo
Titular: Gilce Maria Vida Aparecido
Suplemente: Valéria Aparecida de
Paula
EXTRATO DE DECISÃO
III - Representes da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes
(PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLITitular: Jemina Domingos dos Santos NAR Nº 002/2019/CGCMI)
Suplente: Leila Aparecida Oliveira
Considerando a conclusão dos trabalhos
IV - Representantes da Secretaria decorrentes do Processo Administrativo
de Administração e Finanças
Disciplinar
Titular: Bruna Letícia Oliveira Curvelo instaurada por meio da Portaria nº 174,
Suplente: Maria Aparecida Rosa
de 27 de junho de 2019 em face do exV - Representantes das Entidades e -servidor M.C.S, por
Associações Comunitárias
suposta infração ao artigo 164, incisos
Titular: Ivania Ricezi Calixto
XIV e XVI e art. 165, inciso XVI, da Lei
Suplente: Letícia Vieira de Almeida
Municipal nº 19/1992, fica ARQUIVADO
VI - Representantes das Associa- o processo e concedido prazo de 15 dias
ções de Portadores de Deficiências para eventual interposição de procediFísicas e Mentais
mento de revisão, na forma do relatório
Titular: Ana Cristina da Silva
expedido pela Comissão Permanente de
Suplente: Jaqueline Bueno Ferreira
Sindicância.
VII - Representantes da Associação
de Idosos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 21
Titular: Ruth Dornela Paixão
DE
Suplente: Arthur Ferreira Coimbra
OUTUBRO DE 2019.
Filho
VIII - Representantes dos TrabalhaVanderlei Polizeli
dores da Área da Assistência Social
Prefeito Municipal
Titular: Patrícia Aparecida de Oliveira
Cavalheiro
Publicada nesta Secretaria em 21 de
Suplente: Silvia Botin de Moura
Outubro 2019.
Art. 3º. As despesas com a execução
do presente decreto serão suportaJoyce Helen Simão
das pelo orçamento vigente, supleSecretária de Governo
mentadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 2 DE OUTUBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 2
de outubro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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ESPORTE
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

NOVAS VAGAS

Etec Sales Gomes abre inscrições para Atleta iperoense de Jiu Jitsu
o curso de Recursos Humanos em
conquista vice-campeonato
Iperó
em Campeonato Paulista
Classe descentralizada do município contará com
40 vagas para o curso técnico
A Etec Sales Gomes,
em parceria com a Prefeitura
de Iperó, abriu as inscrições
para o curso técnico de Recursos Humanos em Iperó. O município conta com
uma sala descentralizada
na Escola Municipal “Prof.
Henory de Campos Góes”.
As aulas acontecerão
no período noturno. No to-

tal, serão ofertadas até 40 vagas aos iperoenses, que poderão obter um curso técnico de
qualidade, totalmente gratuito.
As inscrições vão até o dia 12 de
novembro e podem ser feitas através do site www.vestibulinhoetec.
com.br. Para se inscrever, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 30.
Além do site, as inscrições também pode ser feitas no posto

de inscrição da Etec, em Tatuí, de
segunda a sexta, das 15h30 às
20h30 até o dia 11 de novembro.
O endereço da Etec é Praça Adelaide B. Guedes, nº 01, Centro.
Os locais de exame serão
divulgados no dia 11 de dezembro, já o exame acontecerá no dia 15 de dezembro
às 13h30. Confira todos os
detalhes no site e inscreva-se! ■

COMUNICADO

Devido ao feriado de Finados, obras
nos cemitérios podem ser feitas até
dia 30
A Prefeitura de Iperó
comunica que será permitido construir ou reformar
túmulos nos cemitérios do
município até o próximo dia
30, em virtude do feriado
de Finados, no dia 2 de novembro. Entre os dias 31 de

outubro a 2 de novembro ficarão
suspensas as construções e reformas, que poderão ser retomadas
normalmente a partir do dia 3. A
limpeza das sepulturas será permitida até o dia 1 de novembro.
As orientações referentes aos
vasos de plantas e recipientes

que possam acumular água também permanecem: deverão ser
retirados em até três dias após o
Finados, para evitar a proliferação
do mosquito Aedes Aegypti.
O horário de visitação dos cemitérios de Iperó no feriado de Finados (2), acontece das 6h às 18h.■

O atleta iperoenses de Jiu
Jitsu, Marcelo Perialdo, participou,
com apoio da Prefeitura de Iperó, do Campeonato Paulista de
Jiu Jitsu realizado pela Federação
Paulista de Jiu Jitsu (FPJJ) na cidade
de Barueri no último sábado (19).
O Campeonato, que reuniu
grandes atletas de todo o Estado, garantiu o vice-campeonato
para o iperoense Marcelo Perialdo. Com esta colocação, Marcelo
conquistou a pontuação necessária e se classificou para a seletiva
do Campeonato Pan Americano,
que acontece nos Estados Unidos.
“Após esse resultado do Campeonato Paulista, estou em fase de
planejamento, verificando as possibilidades para participar da seletiva
do Campeonato Pan Americano.
Agradeço a todas as pessoas que
de alguma forma me ajudam ou
ajudaram a obter estes resultados
que me trouxeram até aqui. Mi-

nha família, meu mestre, amigos
de treino e todas as pessoas que
direta ou indiretamente me auxiliaram. E claro, agradeço a Prefeitura de Iperó, que me auxiliou
com o transporte na maioria dos
campeonatos em que participei”,
destaca o atleta faixa roxa adulto
de Jiu Jitsu, Marcelo Perialdo.
O prefeito municipal, também
comentou sobre a participação
dos atletas iperoenses no Campeonato Paulista. “Parabenizo
o Marcelo pela conquista e friso
que estamos sempre buscando
formas de valorizar e apoiar nossos atletas locais, que são extremamente competentes e sempre
dão orgulho a nossa cidade”.
A seletiva para o Campeonato
Pan Americano acontece no dia
30 de novembro em Itu. Já o
Campeonato Pan Americano será
realizado em 2020 nos Estados
Unidos.■

6 › JORNAL DE IPERÓ - 25.10.2019

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

8ª FESTA DO PEÃO

FEIRA
DE CIÊNCIAS
INFRAESTRUTURA

Festa do Peão de George Oetterer teve Escola Elisa expõe diversos
trabalhos relacionados à
inicio nesta quarta-feira
natureza e seus fenômenos
A 8ª Festa do Peão de
Boiadeiro de George Oetterer
realizada pela Organização
MG, que conta com apoio da
Prefeitura de Iperó na cessão
do espaço, auxílio nas atividades e busca de patrocinadores
e contribuição nos custos
das apresentações musicais,
começa com suas atividades nesta quarta-feira (23).
A estreia da festança neste
ano é com a Escolha da Rainha, que contará com o show
do cantor Matheus Pedroso.
A entrada na quarta-feira é
solidária, com a contribuição
de 1kg de alimento não perecível. Na quinta-feira (24)
a festa continua. O rodeio
começa oficialmente com o
cantor Kaian Muniz, a entrada
também é solidária com 1kg
de alimento não perecível.
Já na sexta-feira é a vez
da “Festa das Patroas”, com

apresentação das cantoras Juliana
Mazon, Grazi&Helen e Viviane
Rozendo, a entrada é R$ 15.
No sábado é a vez do grupo
Embalo de Galpão se apresentar, a entrada da festa é R$ 20.
Para encerrar atividades de
2019, os “Meninos de Araçoiaba”
e o cantor Léo Martins se apresentam, com a entrada por R$ 15.
A organizadora do evento,
Gislaine Cristina Lopes, comentou
sobre a festa que realiza no bairro
há anos. “Estamos ansiosos para
o início das atividades e com a
expectativa enorme para que
seja uma linda festa. Pedimos à
população que contribua com as
entradas solidárias nos dias 23
(quarta-feira) e 24 (quinta-feira) de
forma consciente, atentos a data
de validade dos alimentos, pois o
que for arrecadado será destinado
à quem realmente precisa. Além
disso, convidamos a todos para
que prestigiem essa festa, feita

com carinho ao bairro de George Oetterer e toda a região, com
apoio da Prefeitura Municipal”.
O prefeito municipal, também
comentou sobre a Festa do Peão.
“Mais um ano tivemos condições
de contribuir com as festividades
no bairro de George Oetterer. A
população merece a festa. Contamos com a participação de todos
e com a solidariedade dos participantes para que, mais um ano,
possamos garantir a arrecadação
de alimentos e contribuir com as
famílias mais necessitadas. Será
uma união de esforços para permitir o lazer e demonstrar empatia”.
O evento conta com touros e cavalos, arquibancada coberta e praça de alimentação. O endereço da
festa fica na Rua Endocles José de
Almeida, s/n, no bairro de George
Oetterer. Todos os alimentos arrecadados nos dias de entrada solidária
serão revertidos à população mais
necessitada do próprio bairro.■

Alunos do 6° e 9° ano da
Escola Municipal Dona Elisa Moreira dos Santos participaram, no
último dia 11 (sexta-feira), de mais
uma edição da Feira de Ciências
da escola. Com o tema “A Arte de
Fazer e Aprender”, os estudantes
expuseram trabalhos relacionados
à disciplina de Ciências da Natureza.
Entre os assuntos abordados
na Feira, estão reciclagem e coleta
seletiva; parte física de um ecossistema; astronomia; ação do cigarro
no pulmão; densidade; inércia; e
outros. A professora responsável
pelo evento, Lucilene Santos, co-

mentou sobre a importância da
Feira. “A Feira de Ciências tem o
intuito de aproximar os alunos do
mundo científico e trabalhar com
o desenvolvimento da criatividade. A cada ano me surpreendo
mais com as competências e as
habilidades mostrada pelos alunos.
Acredito que a autonomia nos
estudos está sendo estimulada”.
A Feira de Ciências da escola
Elisa acontece uma vez ao ano,
conforme previsto no Projeto Político Pedagógico. Sendo assim, a
próxima feira da escola será realizada no quarto bimestre de 2020. ■
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#FICAADICA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

VIVA A MELHOR IDADE

Projeto realizará a 5ª Edição do Miss e Proteção e Controle contra
Mister
os Escorpiões
O projeto Viva a Melhor
Idade de George Oetterer, que
conta com apoio da Prefeitura
de Iperó, estará realizando
neste sábado, dia 26, na escola municipal “Marinheiro
Mariz e Barros”, sua 5ª edição
do concurso “Miss e Mister
Viva a Melhor Idade”. A festa,
que promete garantir muita
alegria, iniciará a partir das 18
horas, com um valor de 5 reais
a entrada e contará com bebidas, comidas e muita música
boa com o cantor convidado,
Léo Martins. Toda a renda
obtida com o evento será
revertida para custear a festa

e destinada ao próprio projeto.
Como nos bailes anteriores,
no sábado os candidatos a Miss e
Mister Melhor Idade participarão
de um desfile, onde serão apresentados ao júri presente e, ao final,
elegerão os novos representantes
da melhor idade. Os ganhadores,
além de presentes, receberão a
faixa e coroa dos seus antecessores. Haverá outras categorias que
serão premiadas também. Para
as mulheres os títulos serão de
Rainha, Princesa e Miss Simpatia e
para os homens Mister Simpatia.
Giane Marins Arruda conta
que a festa é a realização de mais
uma atividade para valorizar a

melhor idade. “É uma festa que
preparamos com muito carinho
para todos e esperamos que
a comunidade, os familiares e
os nossos alunos venham nos
prestigiar. Nossa expectativa é
muito positiva, tenho certeza
que será uma grande festa.”.
Sobre o projeto
O Viva Melhor Idade é um projeto desenvolvido em parceria
com a Prefeitura de Iperó, e
tem como principal objetivo
garantir a inclusão de pessoas
idosas nas atividades culturais,
físicas e sociais, além de participação nas ações e programas voltadas a esse público.■

Com o calor forte se aproximando, o surgimento de escorpiões preocupam os iperoenses.
Por isso é extremamente importante você ficar atento(a) e anotar
essas dicas de proteção e controle do problema. #FicaADica 😉
1 – Para prevenir a ocorrência,
a 1ª dica é deixar o mato cortado
em jardins e terrenos adjacentes e retirar lixo e entulhos, além
de eliminar toda a água parada;
2 – Feche rachaduras e fissuras,
especialmente em torno de portas e janelas onde os escorpiões
podem ter acesso ao ambiente;
3 – Sacuda roupas deixadas
no chão e bata os sapatos antes de calça-los, assegurando-se
de que não existem escorpiões;
4 – Se você for picado por um escorpião, limpe o local com água e sabão, aplique compressa de água mor-

na no local e procure rapidamente
o serviço de saúde mais próximo;
5 – É importante também
combater insetos como baratas e aranhas, pois eles são
alimentos para o escorpião;
6 - Não utilize venenos de forma
alguma. Os venenos não matam o
escorpião, pelo contrário, acabam
aumentando o número de ataques;
7 – Em caso de infestação, é
necessário contatar uma empresa
controladora de pragas urbanas.
Se for o caso, contate a Vigilância Epidemiológica de Iperó pelo
telefone 3266-2137. Os profissionais poderão orientar o que deve
ser feito de forma detalhada, de
acordo com o caso do munícipe.
Fique de olho nos detalhes, cuide da sua casa e procure ajuda se
necessário. A picada do inseto é perigosa. Se mantenha protegido(a)! ■

NOVO
ENDEREÇO
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

CRAS passa a atender em
novo endereço em George
Oetterer
O Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS, localizado em George Oetterer, está
atendendo em novo endereço.
Agora, o CRAS fica localizado
na Av. Carlos Oetterer, n°1087.
O novo local garante melhor
estrutura aos profissionais e, principalmente, aos munícipes, proporcionando um melhor atendimento.
Além da localização ser de fácil
acesso, ela é centralizada no bairro
e fica perto de outros prédios públicos que disponibilizam serviços aos
moradores, como Unidades Básicas

de Saúde, CREAS e projetos educacionais.
Os atendimentos do CRAS
acontecem das 08h às 17h. O
CRAS é um equipamento público
de assistência social que atende à
população auxiliando no programa Bolsa Família, cadastro único,
assistência social, psicólogos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças
e adolescentes. Mais informações
sobre o serviço podem ser obtidas
diretamente na sede do CRAS ou
pelo telefone (15) 3266-7353. ■
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