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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 973, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Denominação de Logradouro Público.”.
Autoria: Angelo Valário Sobrinho
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. Através do presente diploma, a
Estação Ferroviária do Município de Iperó passará a ter a seguinte denominação
Estação Ferroviária e Centro Histórico e
Cultural Tristão de Oliveira Rosa.
Art. 2º. Fica o Poder Público municipal
encarregado da divulgação e de toda instrumentalização necessária para a implementação desta lei.
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei
correção por conta de recursos próprios
no Orçamento Vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 5 DE
DEZEMBRO DE 2019.

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 dezembro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de ReVANDERLEI POLIZELI
cursos Humanos e da Secretaria de Educação, CulPrefeito Municipal
tura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados para comparecimento às repartições
Publicada nesta Secretaria, em
municipais para fins de provimento de cargo em
5 de dezembro de 2019.
caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos
JOYCE HELEN SIMÃO
candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av.
Secretária de Governo
Santa Cruz, 355
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
DATA: 11.12.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANA Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão TIL – Classificados de nº 31º e 32º.
de Recursos Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes, CONVOOrientações:
CA os classificados abaixo indicados para 1- Os candidatos deverão apresentar cópias acomque compareçam no dia e local indicados panhadas das vias originais da Carteira de Identia fim de manifestarem interesse na cele- dade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado
bração de CONTRATO TEMPORÁRIO em do respectivo Histórico Escolar no momento da
razão do Edital de Concurso Público nº atribuição;
001/2018, em especial, no disposto no 2- A escolha do local de trabalho se for o caso,
item 9.7, e com fundamento no inciso VI poderá ser efetivada por meio de procuração medo art. 2º da Lei Municipal nº 557/2006 diante apresentação do respectivo instrumento de
(com alteração dada pela Lei Municipal nº mandato com firma reconhecida acompanhado de
605/2007).
cópias reprográficas do documento de identidade
A contratação temporária fundamenta-se do procurador e do candidato, as quais não serão
na necessidade de substituição de servi- devolvidas;
dores efetivos licenciados, nos termos da 3- Os candidatos que forem convocados e que,
legislação municipal, e cuja ausência po- eventualmente, ultrapassarem o número de vagas
derá comprometer o bom desenvolvimen- somente farão jus à escolha no caso de não comto dos serviços nos locais de trabalho em parecimento ou de desistência dos que constarem
que laboram.
com melhor classificação.
A convocação seguirá a ordem dos can- Mais informações podem ser obtidas diretamente
didatos classificados nos termos do Edital na Divisão de Recursos Humanos.
de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Iperó, 05 de dezembro de 2019.
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 11.12.2019 - HORÁRIO: 09h30m
Divisão de Recursos Humanos
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENSecretaria de Educação, Cultura e Esportes
TO INFANTIL - Classificado de nº 65º.

PORTARIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria Nº 004/19 - Conceder, nos termos
do artigo 96 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó, Lei
n.º 19/1992, à funcionária Rosimeire Aleixo,
RG: 19.460.467-3 (Contador/Tesoureiro), referência “J-2”, 10 (dez) dias de licença-prêmio, referentes ao quinquênio 18/10/2011
a 17/10/2016, considerando como termo
inicial a data de 02/12/2019 e termo final
11/12/2019.
Portaria n.º 004/2019 - Publicada e registrada
nesta secretaria em 02 de dezembro de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1.ª Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2.º Secretário
DECRETO Nº 1.957, DE 5 DE DEZEMBRO
DE 2019.
“Altera o artigo 3º e o §4º do artigo 4º do
Decreto Municipal nº 1.897, de 3 junho de
2019.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. O artigo 3º e o §4º do artigo 4º do
decreto municipal nº 1.897, de 3 de junho de
2.019 que “Regulamenta a Lei Municipal nº
950, de 23 de agosto de 2018” passarão a

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

Art. 3º. Considerando as despesas decorrentes do transporte, diária e alimentação dos animais apreendidos, na
forma prevista no §2º do artigo 4º da
Lei Municipal nº 950/2018, ficam fixados os preços na forma que segue:
I - Para o transporte do animal apreendido do local de apreensão até o local
destinado à sua guarda temporária - 25
(vinte e cinco) Unidades Fiscais do Município - UFM’s;
II - Para a diária de estadia do animal
apreendido no local destinado à sua
guarda temporária - 5 (cinco) UFM’s
por dia.
Art. 4º. (...)
§4º. Para definição do valor relativo a
multa pela apreensão prevista no caput
deste artigo será considerado:
I - Para cada animal de grande porte Apreensão - 80 (oitenta) UFM’s;
II - Para cada animal de médio porte Apreensão - 40 (quarenta) UFM’s;
Art. 2º. Os demais artigos do decreto nº
1.897, de 3 de junho de 2019 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
DE 3 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 3 de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

EXAR

Exercício de Apresentação da Reserva Governo do Estado
acontece em dezembro
implanta “Novotec
Expresso” em Iperó
Se você serviu à Marinha,
ao Exército ou à Aeronáutica
nos últimos cinco anos deve
atualizar seus dados junto
às Forças Armadas no mês
de dezembro. A atualização
cadastral deverá ser feita pela
internet nos 4 primeiros anos.
No 5º ano, após ter servido,
deverá comparecer à última
organização militar em que
serviu e ou apresentar-se em
qualquer quartel ou Junta
de Serviço Militar mais próxima de sua nova residência.
Caso o cidadão não faça a

apresentação regular dentro do
período do EXAR, a mesma pode
ser feita em qualquer época do ano
num quartel das Forças Armadas,
bastando estar munido de seu documento de situação militar. Se não
houver a apresentação no período,
será aplicada multa, conforme
prevê a Lei Federal nº 4375/1964.

2- Pela Internet: 1º de dezembro do corrente ano a 31 de
janeiro do ano seguinte, acessando os sites específicos da
Força que o Reservista serviu.
A opção pela Internet deverá
ser feita pelos seguintes links:
www.mar.mil.br/exar (para
Reservistas da Marinha);
www.exarnet.eb.mil.br (para ReComo fazer a apresentação
servistas Exército e Aeronáutica)
no EXAR?
Mais informações podem ser
obtidas na Junta de Serviço Mi1- Pessoalmente: no período litar do município, localizada na
de 9 a 16 de dezembro/2019 Rua Costa e Silva, 195, Centro
(de segunda a sexta-feira). ou pelo telefone 3266-1615.■

OBRAS

Viva Melhor Idade em George
Oetterer recebe melhorias
Conforme anunciado
na celebração pelo dia da
pessoa idosa e compromisso
assumido pela atual gestão,
no último dia 4, foram iniciadas as obras de melhoria
da futura sede do projeto
Viva Melhor Idade. O local,
que atenderá diariamente
centenas de idoso, será o
espaço de convivência em
George Oetterer utilizado
para a prática de atividades
diversas de lazer, esporte,
recreação e convívio social.
A cessão de espaço próprio
para o grupo e de melhorias
do local para atendimento dos
idosos do bairro é uma reivindicação antiga que está sendo
atendida, neste ano, pela Prefeitura de Iperó, por meio da
Secretaria de Obras. O planejamento da obra é que o prédio receba reforma total, além
de melhorias na cobertura da

quadra esportiva, com previsão de
conclusão de até 60 dias e custo
estimado de cerca de 69 mil reais.
A coordenadora do projeto,
Giane Marins Arruda, conta que
trabalha no bairro há anos e que
na atual gestão o grupo conseguiu
diversas melhorias. “A reforma é
uma conquista imensa para nossos
idosos e irá melhorar em muito o
nosso atendimento. Nossa sede
terá condições de ser utilizada
também para outras atividades e
isso é fruto da nossa parceria com
a Prefeitura. Vemos nosso projeto, nosso trabalho e as melhorias
acontecendo nos últimos anos e
me sinto orgulhosa de fazer parte
dessa evolução. Agradeço o empenho de todos com nosso grupo e
a atenção que sempre nos é dada.
“É um compromisso que
assumimos com os idosos de
George Oetterer no início deste mandato. Conseguimos, ao
longo dos anos, proporcionar

muitas melhorias para o grupo,
proporcionar momentos de
lazer e descontração, auxiliar
para o desenvolvimento do
projeto e fortalecer as ações
e atuações do grupo. Com a
cessão desse espaço e reforma
para que possa se tornar a sede
do Viva Melhor Idade temos a
sensação de dever cumprido.
Mas, os trabalhos em busca de
mais melhorias não param e, em
2020, estamos esperançosos na
continuidade das ações e novos
frutos dessa parceria”, declarou
o prefeito Vanderlei Polizeli.
O Viva Melhor Idade é um
projeto que desenvolve atividades com as pessoas idosas
no bairro George Oetterer
em parceria com a Prefeitura
de Iperó e o Fundo Social de
Solidariedade. Nos dias atuais,
conta com 102 alunos e disponibiliza atividades de cunho
social, esportivo e de lazer.■

A escola estadual “Dr Gaspar
Ricardo Jr” recebe a partir do próximo ano uma turma do programa
“Novotec Expresso”, desenvolvido
pelo Governo do Estado por meio
das secretarias estaduais de Educação e Desenvolvimento Econômico.
O programa pretende oferecer
opções de cursos profissionalizantes aos estudantes das escolas estaduais do ensino médio paulista.
Os cursos serão desenvolvidos
pelo Centro Paula Souza, reconhecido pela excelência nas ETEcs
e FATECS espalhadas por todo o
estado. Além disso, terão os conteúdos conectados com demandas do
mercado de trabalho e da vida fora

da escola. Cerca de 23 mil vagas
para 31 cursos de qualificação
profissional em diversos eixos que
respondem a demanda dos jovens
e do setor produtivo estão abertas
em todo o estado de São Paulo.
Em Iperó, os alunos da escola
estadual “Dr Gaspar Ricardo Jr”
podem se inscrever para o curso
de “Marketing Digital” até o dia
8 de dezembro (domingo). Ao
todo serão disponibilizadas 20
vagas para o período noturno
para as aulas que acontecerão
duas vezes por semana durante
seis meses. Para se inscrever, os
interessados devem acessar o
site www.novotec.sp.gov.br.■
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‘‘A MARAVILHA DO SÉCULO’’

IMPOSTO
INFRAESTRUTURA

Documentário conta a história do
“Monge de Ipanema”
Na última quinta-feira
(28), a Câmara Municipal de
Iperó foi palco da apresentação do documentário “A
Maravilha do Século”, filme
produzido e dirigido por Márcia Paraíso. Contando a história das trajetórias realizadas,
nas Américas do século 19,
pelo italiano Giovanni Maria
Agostini, homem que ficou
conhecido, em todos lugares
por onde passou, como profeta, monge e santo, o evento
foi prestigiado por grande público e contou com a presença
de representantes municipais.
O documentário reúne
relatos entre os adeptos de
Agostini e apresenta provas
materiais de sua passagem
pelas Américas (Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do
Sul e ainda no México, Peru,
Cuba, Estados Unidos e Itália),
até a sua lápide em um cemitério no Novo México, EUA.
Em Iperó, Giovanni Maria
Agostini ficou conhecido

como o “monge de Ipanema”,
apelido dado pela sua breve estadia
no município, onde se alocou em
uma gruta, conhecida atualmente
como a “Gruta do Monge” ou
“Pedra Santa”, localizada no morro da Floresta Nacional Ipanema.
Em 20 março de 2015, o monge
foi homenageado com um busto
de bronze que está exposto ao
público na sede da Floresta Nacional de Ipanema e que reforça
a importância de sua passagem
pela área em meados do século 19.
Curiosidade
Giovanni Maria de Agostini
nasceu em Piemonte, na Itália,
em 1801. Assumiu votos de castidade e pobreza, tornando-se
um eremita. Agostini percorreu a
Europa e a América improvisando
moradia em grutas ou cavernas,
com a missão de salvar almas
através da pregação do Evangelho,
qual tinha grande conhecimento.
O monge vestia hábito religioso,
calçava sandálias rústicas, carregava

uma Bíblia, medalhas de Nossa
Senhora e um cajado. Ele utilizava linguagem forte, gestos,
falava sobre o fim do mundo, a
condenação ao luxo e avareza,
e pregava a salvação da alma.
Agostini foi artesão e fabricava rosários e crucifixos de madeira, para trocar por alimentos
ou dinheiro para prosseguir a
peregrinação. Sabia das combinações de ervas, raízes, folhas e
água para uso medicinal. Receitava chás e preparava remédios.
O eremita se dedicava a penitências, meditações e orações.
Ganhou fama de santo e muitas
pessoas o procuravam em busca de cura. Em torno dele há
diversas lendas e mistérios
até hoje.
Apesar de bastante respeitado
em todos os lugares que percorreu,
o “monge de Ipanema” acabou
assassinado em Mesilla, região
de Las Cruces, em abril de 1869.
Diversas investigações foram feitas,
mas o autor do crime nunca foi
encontrado. ■

Prefeitura protocola projeto
de Lei de isenção de ITBI na
Câmara Municipal
Como forma de dar continuidade nos trabalhos envolvendo a
regularização fundiária de núcleos
urbanos na cidade, a Prefeitura de
Iperó protocolizou na última sexta-feira (29) um projeto de lei por meio
do qual pretende conceder isenção
do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI
para os casos de bairros que estão
em processo de regularização.
O imposto, que é de competência municipal, é devido sempre que
a propriedade é transferida e é calculado sobre o valor da transação ou
do valor venal (o que for maior). Nos
dias atuais, muitas vezes, a necessidade de recolhimento desse imposto
acaba dificultando a efetiva regularização. Isso porque, muitas vezes,
após todo trabalho realizado pela
Prefeitura, a falta de recursos para
recolhimento desse imposto, impede a transferência da propriedade.
“Muitas vezes, nós fazemos
todo processo burocrático que a
lei exige e, no momento de chegar
no resultado esperado (entrega dos
documentos), não conseguimos.
Nem sempre as famílias têm os
recursos para pagar esse imposto,
então, é como se a gente trabalhasse
e no final não conseguisse atingir

nosso objetivo. Se esse projeto for
aprovado, não teremos mais esse
risco, já que todos os outros custos
são reduzidos por força de outras
leis federais. Sem contar que essa
isenção vai ser uma única vez e vem
pra resolver mesmo a questão da
documentação”, conta o prefeito.
A iniciativa tem como finalidade
autorização a concessão de isenção
do imposto de transmissão de bens
imóveis para o primeiro registro de
imóveis regularizados por meio do
programa municipal de regularização fundiária de interesse social. O
projeto agora deve ser analisado
pela Câmara Municipal e, se aprovado, será aplicado para casos de
regularização, como do CDHU-A
(casas do Jardim Vitorino) em que o
valor do imposto está estimado em
cerca de R$ 400 reais por imóvel.
A regularização fundiária é o
recurso que inclui medidas jurídicas, ambientais, sociais e urbanos,
com o objetivo de regularizar os
assentamentos irregulares nas
cidades. Com a regularização fundiária, a cidade ganha benefícios
como oferta de serviços, saneamento básico, além dos moradores
conquistarem a valorização de seus
imóveis. ■

JORNAL DE IPERÓ › 5

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

DOCE MAGIA DO NATAL

Prefeitura inicia a programação do
Natal Encantado nesta sexta-feira
Marcando o início oficial
das atividades natalinas na
cidade neste ano, a programação do Natal Encantado
começa com a tão esperada
chegada do papai noel e o
acender das luzes nesta sexta-feira (6) na antiga Estação
Ferroviária, a partir das 20h.
Após o acender das luzes,
o público poderá prestigiar
a apresentação da Apae e
dos projetos culturais muni-

cipais, de Sapateado, Jazz e Street
Dance Juvenil. Já no sábado, a
programação continua com a
caravana da coca-cola percorrendo todo o centro da cidade (do
Ginásio Dito Bom até o Complexo Elisa), a partir das 21h30.
No domingo a antiga Estação
Ferroviária recebe a apresentação
do ballet da academia UP Training,
projeto Raízes e Circo da cidade
de Salto de Pirapora, além dos
projetos culturais com apresenta

ções de dança de salão e zumba,
tudo isso a partir das 19h30.
E claro, durante toda a programação a criançada poderá visitar
o bom velhinho - papai noel
estará presente todos os dias!
A festa continua no próximo final de semana, dias 12,
13, 14 e 15 de dezembro com
diversas atrações no Centro
e em George Oetterer. Confira a programação completa e
viva a doce magia do Natal!■

‘‘LER
É BOM, EXPERIMENTE!’’
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Alunos Iperoenses são
premiados e tem textos
publicados
Os alunos Lívia Joji Silvério (8º
ano) e Samuel Inácio dos Santos (6º
ano) da escola Dona Elisa Moreira
dos Santos, participaram no último
dia 26, da cerimônia de premiação
do projeto “Ler é bom, Experimente!” do escritor Laé de Souza. O
convite para participação do evento
foi realizado porque Lívia e Samuel tiveram seus textos selecionados para
publicação na coletânea de crônicas
e histórias intitulado “As Melhores
Histórias dos Projetos de Leitura Vol. 11”, junto com estudantes de
várias regiões do Brasil.
Com apoio da Prefeitura de
Iperó, Lívia e Samuel estiveram no
Centro Comunitário da cidade de
Cananéia-SP, acompanhados da diretora da unidade, Josana de Fátima
Moraes, e das professoras Mayara
Priscila Carneiro Ferreira e Jandira
Aparecida de Moraes, responsáveis
pelo projeto na unidade e receberam
exemplares dos livros “Acredite se
quiser!” e “Quinho e o seu cãozinho
- Férias na Fazenda”. A ideia é que
os livros sejam utilizados para leitura,
discussão dos temas propostos nas
obras, adaptação para teatro, exercícios e outras atividades, culminando
com a criação de um texto para
participar do concurso literário.
Josana, diretora da unidade,
contou que o projeto é realizado
na escola há quatro anos e foi

surpreendente a proporção e o
peso pedagógico proporcionado
aos alunos. “É um grande orgulho
participar representando nosso
município em nível nacional, parabenizo nossos alunos, a equipe
gestora e agradeço o apoio sempre
dado pelo prefeito e pela secretaria
da Educação e toda comunidade
escolar. É a quarta vez que somos
selecionados e a cada ano nosso
trabalho se intensifica! É mais um
incentivo para o desenvolvimento
pleno, intelectual e cultural de
nossos alunos e para o resgate dos
valores da leitura. Com o projeto
podemos levar os alunos a vivenciar
experiências únicas que solidificam
o prazer da leitura e garantem a
aprendizagem.”.
O prefeito municipal parabenizou os alunos e a unidade pela
seleção “Mais um ano ficamos
orgulhosos em ser representados e
selecionados no projeto. Certamente, é resultado de todo trabalho
desenvolvido e da dedicação de
nossos alunos. Parabéns a todos
os envolvidos!”.
O projeto é desenvolvido pelo
grupo Projetos de Leitura, com
aprovação do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial
da Cultura, e tem como objetivo
incentivar a leitura e criatividade de
estudantes de escolas públicas. ■
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TURISMO

12º Campeonato Paulista de
Balonismo atrai centenas de pessoas
O Centro Nacional de
Balonismo reuniu centenas de
pessoas no 12º Campeonato
Paulista de Balonismo. Nos
três dias do evento que coloriu o céu da cidade, o local recebeu competidores da região
e da capital, visitantes de outros municípios e contou com
a participação da população.
Organizado pela Confederação Brasileira de Balonismo
o evento foi realizado em
parceria com a Prefeitura
de Iperó e o Fundo Social
de Solidariedade. Nos dias
de evento o espaço contou com a participação de
food trucks, barracas gastronômicas e de artesanato,
dentre as quais, a do Fundo
Social de Solidariedade. A
divisão de Cultura também
apoiou o evento e levou ao

palco apresentações culturais e
musicais nos três dias de evento.
A competição ocorreu entre
10 balonistas que tinham a difícil
tarefa de realizar arremessos do
balão até um ponto marcado com
um “X”, no chão. Foram 5 tarefas
realizadas na sexta e no sábado, no
domingo foram somente 3 tarefas
que fizeram a cidade conhecer o
campeão, Fabinho Pascoalino, que
com apenas 19 anos foi destaque
nos três dias de competição. Além
do campeonato, no sábado a
noite, foi feito um espetáculo de
luzes com alguns balões. Já no
domingo, o evento contou com a
prova “Caça a Raposa”, que contou
com a participação até mesmo de
balonistas que não estavam participando da disputa do campeonato.
“Fico feliz com o resultado
do evento. A cada ano procuramos melhorar o evento. Mais um

ano foi um evento para todos,
dando a oportunidade para
aqueles que vieram de longe,
conhecer Iperó e suas belezas”,
comentou Johnny Alvarez da
Silva, presidente da Confederação Brasileira de Balonismo.
Para o prefeito, que também
esteve presente no evento, a
competição é uma forma de
intensificar as atividades de balonismo na cidade e atrair visitantes
e pessoas para que conheçam o
espaço. “Temos nos empenhado
em apoiar os eventos desse porte
na cidade para que o espaço
seja cada vez mais conhecido e
utilizado por todos. Sem contar
o resgate da memória de nossa
população que tem um grande
envolvimento com a ferrovia.
Ficamos felizes com a participação e pela competição realizada
a nível estadual”, comentou. ■

