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SAÚDE

PROFISSÃO

Alunas serão vacinadas
contra o HPV
ENTRE OS DIAS 14 e 18
deste mês, a Prefeitura de Iperó
realizará nas escolas municipais
campanha de vacinação contra
o HPV (Papilomavírus Humano).
Poderão ser vacinadas as alunas de
9 a 13 anos, desde que haja autorização expressa dos responsáveis legais. Com a imunização,
as estudantes estarão protegidas
contra quatro tipos de vírus,
responsáveis por cerca de 70% dos
casos de câncer do colo do útero.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, a estratégia de levar a
prevenção às escolas é para que o
maior número de meninas possa
ser vacinada, de forma rápida e
efetiva. "Acreditamos que realizando esta campanha mais de
80% das meninas possam ser
vacinadas. Mas, é importante que
os pais autorizem essa vacinação

e, se tiverem dúvidas, podem
procurar a unidade de saúde mais
próxima para esclarecê-las", destaca a secretária de saúde.
O prefeito acredita que ações
de prevenção são o melhor
caminho para garantir a saúde da
população, por isso a participação
dos pais é essencial. "Somente
com a prevenção podemos evitar
doenças como o câncer do colo do
útero. Essa é a quarta maior causa
de morte por câncer entre as
mulheres e a imunização precoce
é uma grande aliada no combate
à doença", completa.
A doença
O HPV é um vírus que causa
infecção genital e pode causar
câncer do colo do útero, entre
outras complicações. A vacinação,
principal forma de prevenção, é

realizada em três doses: a 1ª delas
deve acontecer na idade entre 9 e
11 anos; a 2ª, quando as meninas
completam 13 anos, desde que já
tenham recebido a 1ª dose; e a 3ª
após um período de 5 anos
contado da aplicação da dose
inicial.
A equipe de vigilância
epidemiológica relembra que
meninas de 12 e 13 anos que
ainda não tenham recebido a
vacina devem procurar a unidade
de saúde mais próxima. A vacina
é segura, gratuita e está incluída
no Calendário Nacional de
Vacinação. Além disso, somente
com a vacinação e com a
realização
de
exames
de
prevenção, como o papanicolau, e
com o uso de preservativos em
todas as relações sexuais a doença
pode ser evitada. ■

CONSELHO TUTELAR

Com 12 candidatos, eleição
acontece em outubro
COM A etapa de inscrição dos
candidatos a conselheiro tutelar já
finalizada, foi iniciado na última
sexta-feira (4) o período de
campanha eleitoral. Os 12
candidatos inscritos (veja a lista
completa
abaixo)
foram
considerados aptos nos testes
escrito,
psicológico
e
de
informática e vão concorrer, em
eleição direta, as cinco vagas que
compõem o Conselho Tutelar de
Iperó.
A eleição ocorre no dia 4 de
outubro e é aberta para quem for
cadastrado como eleitor na cidade.
O voto é direto, secreto, universal,
mas não é obrigatório. Os
conselheiros tutelares são os
profissionais responsáveis pela
promoção, proteção e defesa dos
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direitos da criança e do
adolescente,
dentre
outras
atribuições estabelecidas pelo
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
As eleições são acompanhadas
pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), que é
responsável pela organização,
realização e acompanhamento de
todo processo, também fiscalizado
pelo Ministério Público.
Votação
As fotos dos candidatos e o
número de cada um serão
divulgados no site da prefeitura
(www.ipero.sp.gov.br).
Será
possível votar das 10 às 15 horas
nas escolas Dona Isaura Jamas

Fogaça (centro) e Marinheiro Mariz
e Barros (George Oetterer). Além
de ser eleitor do município será
necessário apresentar documento
com foto e o título de eleitor.
Dúvidas sobre a eleição podem ser
esclarecidas
com
um
dos
representantes do CMDCA na sede
da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social.
Veja quem são os candidatos:
Anderson
Fernando
de
Almeida; Cassiane Albieri; Cynthia
Maria Araujo; Cleice Aparecida da
Silva; Gisele Amaral; Irene
Pantarollo; Jaqueline Telles Moreira
de Barros; Júlio Cesar Lima Soares;
Madalena Antunes Camargo
Corrêa; Marisa Vaz dos Santos;
Renata Otilia de Mello; e Vivian
Patricia Bertuci Pereira. ■

Time do Emprego
auxiliará candidatos
à vaga de trabalho
AO TOMAR conhecimento da
possibilidade de capacitação de
representantes da cidade para
certificação no programa Time do
Emprego, o prefeito encaminhou
duas representantes para participar
do treinamento que foi realizado
em Sorocaba pela Secretaria de
Emprego e Relações de Trabalho
(SERT) durante 10 dias. O
treinamento
certificou
32
facilitadores de 13 municípios com
o objetivo de ampliar a atuação do
programa Time do Emprego na
região e auxiliar no acesso ao
mercado de trabalho.
No treinamento, as representantes de Iperó receberam orientações sobre como liderar grupos de
pessoas que estejam em busca de
vagas no mercado de trabalho. A
ideia é que com a integração dos
participantes haja a troca de experiências e orientações na busca por
emprego e renda, bem como para
que possam ser identificadas vagas
mais compatíveis com os interesses, habilidades e qualificações
profissionais de cada participante.
O prefeito acredita que a
iniciativa irá auxiliar os que estão
em busca de vagas de trabalho.
"Essa troca de experiências e o
auxílio que será fornecido aos
interessados certamente auxiliarão
os iperoenses. Sabemos da
dificuldade de acesso ao mercado

de trabalho, principalmente, em
razão da situação financeira do
país. Aderir a essa ideia é mais uma
alternativa para driblar a crise e
auxiliar nossa população".
A funcionária do Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT)
de Iperó, Thais Evelyn Gutierres
Pereira, foi uma das participantes
e conta que a capacitação foi
muito proveitosa. “Com a
certificação poderemos apoiar os
moradores no momento em que
estiverem buscando uma colocação no mercado de trabalho”.
Em breve serão divulgadas
novidades para quem se interessar
em participar.
Time do Emprego
O programa foi implantado em
2001 e é uma adaptação de um
modelo canadense. Já qualificou
certificou 40 mil e tem como
objetivo orientar e preparar o
trabalhador, a partir dos 16 anos,
na busca por um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.
Em breve, a Prefeitura de Iperó
divulgará as datas e locais para as
inscrições dos interessados em
participar do 1º Time do Emprego
de Iperó. Mais informações podem
ser obtidas no PAT, que fica na rua
Costa e Silva, 195, Vila Esmeralda
oupelo telefone 3266-3953. ■
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MUTIRÃO

SEGURANÇA

Cidade Limpa começa
nesta segunda

Moradores comemoram
iluminação na rua
Luís Eleutério
OS MORADORES da rua Luís

O PROJETO CIDADE Limpa,
que realiza a coleta de entulhos
domésticos em todos os bairros da
cidade, terá início na próxima
segunda-feira (14) e prossegue até
o dia 30 de setembro. Para facilitar
o trabalho das equipes de coleta,
os moradores interessados em
participar devem ficar atentos à
programação e deverão deixar os
materiais nas calçadas. O Cidade
Limpa é uma realização da TV TEM
em parceria com a Prefeitura.
Além do recolhimento de
entulhos, nesses treze dias,
agentes de saúde da prefeitura
acompanharão a operação para
desenvolver mais uma ação voltada
ao combate ao mosquito da
dengue. O objetivo é que os
moradores recebam orientações
quanto aos locais que podem se
tornar focos dos mosquitos.
Para o prefeito, o apoio da
população é fundamental. “Esta-

Eleutério, do bairro Jardim Irene,
comemoraram na implantação de
4 pontos de iluminação no último
sábado (5), que beneficiarão 15
famílias que moram no local.
O morador João Cândido Cossetti conta que sem iluminação
havia insegurança em transitar
durante a noite. "Facilitava que
qualquer pessoa se escondesse,
acredito que irá melhorar e muito
a segurança". Laurita Maria Moraes Santos, que também é moradora da rua, aprovou a melhoria.
"Nós esperávamos há tempos e
estamos muito agradecidos".
O secretário de transportes e
serviços municipais registra que
outros pontos terão a estrutura
reforçada. “Outros locais da cidade
também receberão o serviço de
forma gradativa nos locais em que
a rede já existe"
"Estamos trabalhando em um
cronograma e convictos de que a
cada dia mais pontos receberão os
serviços de iluminação para garantir mais segurança aos moradores",
destaca o prefeito.

mos empenhados nas ações de
combate ao mosquito da dengue
e, ao longo dos meses, adotamos
diversas ações junto à população.
Agora, com o Cidade Limpa,
esperamos eliminar novos focos
que possam ter surgido e reforçar
os cuidados necessários aos
moradores. Tenho certeza que
com o auxílio da população e a
divulgação do projeto teremos
ótimos resultados", conclui.
A parceria com a Tv Tem
permite o recolhimento de entulhos como móveis velhos, colchões,
pneus e garrafas e colabora com a
saúde pública e o meio ambiente.
A prefeitura destaca que, de
acordo com as normas do projeto,
não poderão ser recolhidos
entulhos de construção civil
e galhos de árvores.
Confira a programação na
página 5. ■

BANCO DE OLHOS

Iperó leva atendimento
oftalmológico a GO
A PARCERIA entre Prefeitura
de Iperó e o Banco de Olhos de
Sorocaba (BOS), que tem atendido
cem pacientes por mês em Iperó,
desde julho passou a atender
também em George Oetterer,
facilitando o acesso dos moradores
do bairro que fica a cerca de 20 km
do Centro.
A decisão do prefeito de
alternar as visitas do consultório
móvel entre a área central e o
bairro surgiu após levantamento
da Secretaria de Saúde, constatando grande demanda de atendimento.
Como existe a necessidade de
consultas regulares, a iniciativa de
levar o ônibus até o bairro melhora
a vida e a saúde dos moradores,
que podem fazer o tratamento
preventivo", explica a secretaria.

O Banco de Olhos é
reconhecido regionalmente pela
qualidade no atendimento em
oftalmologia. "Com essa parceria
garantimos atendimento, acompanhamento e tratamento de qualidade ao povo iperoense, que é o
nosso maior objetivo!", destaca o
prefeito.
Esta qualidade na prestação do
serviço é elogiada pelo professor
José Amilton de Camargo, que faz
um tratamento contra o glaucoma
(doença ocular que é causada,
principalmente, pela elevação da
pressão intraocular e, se não
tratada, pode comprometer a visão
e até mesmo levar à cegueira)."Me
tratam muito bem, faço uso de
todos colírios que me passaram e
o tratamento tem sido ótimo".

Parceria
Os pacientes inicialmente passam por uma triagem para
identificar problemas de visão.
"Essa triagem permite o monitoramento, a definição na necessidade do uso de óculos ou lentes
de contato, a realização de exames
de refração para definir a acuidade
visual e o grau dos óculos, entre
outras orientações como o uso de
colírios e o acompanhamento após
lesões, em casos de glaucoma
etc", relata o oftalmologista
Guilherme Leite Camargo.
Mais informações sobre as
visitas do ônibus do BOS podem
ser obtidas na Secretaria de Saúde
que fica na Avenida Santa Cruz,
300, Jardim Santa Cruz, ou pelo
telefone 3266-2137. ■

CPFL
Desde maio deste ano, os
serviços de manutenção da

iluminação pública, como a
colocação de braços de luz,
substituição de lâmpadas queimadas, controle de lâmpadas que
permanecem acesas durante o dia,
são realizados pela Prefeitura.
A Companhia Piratininga de
Força e Luz (CPFL), que antes realiza essas ações, segue responsável
pela poda de àrvores entre fios de
alta tensão, manutenção de
transformadores e fios elétricos,
ampliação da rede e aprovação de
projetos. ■

TERCEIRA IDADE

Baile definirá Miss
e Mister de Iperó
NESTA SEXTA-feira (11), a
população conhecerá os novos
Miss e Mister terceira idade de
Iperó, na 8ª edição do baile realizado pelo Centro de Convivência
da Terceira Idade (Ceconti), com
apoio da Prefeitura. O tradicional
evento acontece no Polo Cultural,
a partir das 19h30, e os interessados em participar devem adquirir
convite.
Para a presidente do Ceconti,
Ruth Dornelas Paixão, o baile tem
como objetivo proporcionar entretenimento e confraternização entre
os associados e convidados. "Este
baile é sempre um sucesso, nossos
associados, principalmente aqueles

que irão participar concorrendo
aos títulos de Miss e Mister, ficam
muito alegres e com grandes expectativas", completa a presidente.
O prefeito relembra da alegria
dos bailes de que já participou e
conta que é um ambiente de muita
alegria. “O evento é merecido, já
que a maioria dos associados
contribuíram muito com o
desenvolvimento de nossa cidade.
Esse momento de descontração e
lazer é único".
Mais informações sobre mesas
e convites podem ser obtidas na
secretaria do Cenconti, na rua
Amauri Bueno, 198, centro, ou
pelo telefone 3266-2319.■
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ATOS OFICIAIS
acompanhamento
do
procurador municipal do
quadro do Departamento de
Assuntos Jurídicos.
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicado nesta
Secretaria, em 24 de
agosto de 2015.
Joyce Helen Simão
Secretária de Governo
ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
REF.: CONVITE 009/2015
A Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais e
regimentais decide:
ADJUDICAR o objeto do
Convite em epígrafe que visa à
contratação de empresa especializada em filmagem e tiragem de fotos das sessões legislativas e eventos da Câmara
Municipal de Iperó, até 31 de
dezembro de 2015, conforme
especificações constantes no
Anexo I – Termo de Referência
do edital do Convite 009/2015,
ocorrido nos dias 19/08/2015,
27/08/2015 e 02/09/2015, em
favor da licitante NATANAEL
DIAS BOITUVA - ME, cuja proposta ofertada foi no valor
global de R$ R$ 6.113,33 (seis
mil, cento e treze reais e trinta
e três centavos) e, concomitantemente, HOMOLOGAR o procedimento licitatório em referência.

EXTRATO DE PORTARIAS
DO PODER EXECUTIVO
- Portaria n.º 304, de 24
de agosto de 2015 –
Instaura
Procedimento
Administrativo Disciplinar
em face do servidor
Aparecido de Jesus Martins
para apurar os fatos
apresentados no Processo
Administrativo
sob
nº
004/2015, pois, conclui-se
que
supostamente
o
servidor descumpriu os
deveres
impostos
aos
servidores, em especial aos
artigos 165, II, XI, XVI, XVII,
XIX e XX, e 175, I, III, VI, VII
da Lei Municipal nº 19 de 29
de maio de 1992, fixa o
prazo de 60 dias para
conclusão dos trabalhos de
apuração
e
designa
Comissão Permanente de
Sindicância e Processo
Administrativo,
já
estabelecida por meio da
Portaria nº 303 de 24 de
agosto de 2015 com

acompanhamento
do
procurador municipal do
quadro do Departamento de
Assuntos Jurídicos.
- Portaria n.º 305, de 24
de agosto de 2015 –
Instaura
Procedimento
Administrativo Disciplinar
em face do servidor Douglas
Camargo Bueno para apurar
os fatos apresentados no
Processo Administrativo sob
nº 005/2015, pois, concluise que supostamente o
servidor descumpriu os
deveres
impostos
aos
servidores, em especial aos
artigos 165, I, II, XI, XVI, XIX
e XX, da Lei Municipal nº 19
de 29 de maio de 1992, fixa
o prazo de 60 dias para
conclusão dos trabalhos de
apuração
e
designa
Comissão Permanente de
Sindicância e Processo
Administrativo,
já
estabelecida por meio da
Portaria nº 303 de 24 de
agosto de 2015 com

Iperó, 03 de setembro de 2015.
Sérgio Poli Simon
Presidente
Ivo Paula Leite
Vice-Presidente
Alysson Alessandro de
Barros
1.ª Secretário
Fábio Augusto de Campos
2.º Secretário
CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º
017/2015
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: NATANAEL
DIAS BOITUVA - ME
MODALIDADE: Convite n.º
009/2015 Processo n.º
038/2015.
OBJETO: Prestação de
serviços de filmagem e tiragem
de fotos das sessões legislativas
e eventos da Câmara Municipal
de Iperó, até 31 de dezembro
de 2015, de acordo com as

especificações constantes do
ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA do Edital do
Convite n.º 009/2015.

ASSINATURA: 04/09/2015
VALIDADE: 31/12/2015
VALOR
GLOBAL:
R$
5.502,00 (cinco mil quinhentos
e dois reais)

Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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7 DE SETEMBRO

CULTURA

Alunos comemoram
o dia da Independência
NA SEXTA-FEIRA (4), grande parte das unidades escolares
realizaram atividades em comemoração ao dia 7 de setembro, quando é celebrado a Independência do
Brasil. Escolas, centros de educação infantil e projetos desenvolveram ações lúdicas com os alunos,
com a representação histórica do
dia da independência, contação de
história e cantaram o Hino
Nacional.
A intenção foi de despertar o
civismo e o patriotismo, além da
abordagem histórica. “Muitos dos
alunos ainda são pequenos para
entender sobre a independência,
a pátria e hino, por isso, a criatividade dos professores é essencial
para que as atividades sejam
significativas para os pequenos”,
explicou a secretaria de Educação.
Para o prefeito, a escola tam-

ESCRITORES renomados da

bém tem como função contribuir
com a formação do cidadão crítico
e atuante na sociedade. "Não se
trata apenas de comemorar uma
data cívica ou cumprir com a

proposta do calendário escolar,
mas informar, formar, atualizar
informações e fazer com que o
aluno cresça em conhecimentos e
valores", destaca. ■

MEIO AMBIENTE

Bem Me Quer realiza oficina
de reciclagem
O PROJETO Bem Me Quer de
George Oetterer realizou neste
mês mais uma oficina de
reciclagem para orientação dos
alunos e formação de cidadãos
mais conscientes sobre o descarte
de materiais recicláveis. Com a
iniciativa, os gestores do projeto,
mantido pela Prefeitura de Iperó,
pretendem demonstrar que muitos
materiais que são descartados
como lixo podem ser reproveitados
e até mesmo transformados em
brinquedos.
O projeto de reciclagem existe
desde 2013 e integra o calendário
de atividades dos participantes.
Nele, são abordados diferentes
eixos pedagógicos, sendo trabalhados temas como meio ambiente, natureza, sociedade e história, o despertamente de habilidades e ainda destacando a importância do cuidar do espaço em que
vivemos. O tema é tratado de
forma alegre e lúdica e é bastante
aceito pelos alunos, que podem
criar brinquedos e brincadeiras

Projeto aproxima
alunos e autores
brasileiros

literautra brasileira, como Maria
Clara Machado, Mauricio de Souza, Monteiro Lobato e Vinicius de
Moraes, agora são mais conhecidos pelos alunos da escola Francisco Adolfo de Varnhagem – Visconde de Porto Seguro. Isso porque estudantes do 1º ao 5º ano
passaram os últimos quatro meses
estudando a biografia e conhecendo a obra destes e outros autores
mediante o projeto "O Fantástico Mundo das Obras Literárias".
O projeto foi concluído na
última sexta-feira (4) em um evento
que teve apresentações de teatro,
música e recital de poesia. O
público presente, entre pais,
funcionários
e
convidados,
prestigiou uma exposição dos
trabalhos elaborados pelos alunos.

Renata Rodrigues Ramos,
assistente de direção da escola,
que auxiliou na realização do
projeto, contou que o trabalho foi
muito envolvente e contribuiu
ainda mais para o despertar da
habilidade leitora de todos os
participantes. "Acredito que eles
gostaram dessa nova experiência,
de conhecer mais sobre a vida e
obra desses autores", completou.
O prefeito destaca a “riqueza” do
projeto, mas pondera que sem o
envolvimento dos gestores, alunos
e familiares “não seria possível
alcançar um resultado tão bom”,
disse. Ele também parabenizou a
todos pelo comprometimento. Os
interessados em conhecer um
pouco mais sobre o projeto e
conferir a exposição podem visitar
a escola.■

MATEMÁTICA

2ª fase da Olimpíada
acontece no sábado
com esses materiais e, inclusive,
levá-los para casa.
Para a coordenadora Fernanda
Tonin, o mundo da fantasia é
sempre uma alternativa excelente
na idade de seus alunos (3 a 6
anos). "Na semana passada fizemos a 'Cavalgada da Independência', quando os alunos confeccionaram espadas e chapéus com
jornal, cavalinhos com cabos de
vassoura e garrafas pet e com eles

puderam representar a data da
nossa independência. Imaginariamente, puderam se transformar
em agentes participadores de uma
parte da História", conta.
"A atitude, além de criativa, é
um exemplo. Sabemos da
importância dessas ações para o
meio ambiente e o bem estar de
todos. Parabéns a todos do projeto
por mais essa iniciativa", elogiou
o prefeito. ■

A ESCOLA Estadual Dr. Gaspar
Ricardo Junior receberá no próximo
sábado (13), à partir das 14h30, a 2ª
Fase da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP), que terá a participação de 27
alunos da rede municipal de Iperó. A
OBMEP é realizada pelo Instituto
Nacional de Matemática Pura e
Aplicada (IMPA) com o objetivo
de estimular o estudo da matemática,
revelar novos talentos na área e
encaminhá-los para cursos de formação
científica. A competição acontece em
três níveis e envolve alunos do 6º ano
ao ensino médio.
A secretária de educação lembra
que os alunos participantes deverão se
apresentar na escola com antecedência,
levar documento de identidade original
e não esquecer do cartão informativo
da OBMEP. "É uma satisfação ver

nossos jovens participando de uma
olimpíada educacional de nível
nacional. Desejo muita sorte a todos e
desejo que cada vez mais se
qualifiquem para que, em breve,
possam
contribuir
com
o
desenvolvimento de nossa cidade",
disse o prefeito.
Neste ano, os medalhistas da
Olimpíada poderão participar do
Programa de Iniciação Científica Júnior,
programa realizado por meio de
encontros mensais e que conta com
180 polos espalhados por todo país,
além de fóruns virtuais. O objetivo é
despertar nos alunos o gosto pela
matemática e pela ciência em geral. Os
participantes recebem uma bolsa do
Centro Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), apoio
logístico (para as aulas presenciais) e
material didático. ■
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VARZEANO

Curso forma artesãos para
trabalharem com couro
Capacitar
artesãos
para
trabalhar com couro e produzir
diversos itens, como arreios,
chicotes, rédeas, cintos, além de
outros produtos relacionados ao
tropeirismo foi o objetivo de curso
realizado entre os dias 1 e 4 de
setembro pela Prefeitura de Iperó.
A atividade, que teve 15
participantes, foi realizada em
parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) e a
Associação Cultural de Tradição
Tropeira de Iperó e Região (ACTTIR).
Edson Nogueira, presidente da
ACTTIR, acredita na importância
da iniciativa, na medida em que ela
resgata a tradição tropeira ao
utilizar o método dos trançados.
“O que me deixa entusiasmado e
feliz é o número de jovens participantes que puderam confeccionar os
itens mais utilizados
pelos cavaleiros", comemorou.
Segundo o prefeito, essa é
mais uma parceria que tem

rendido frutos positivos. "Os
cursos têm sido frequentes e
beneficiado cada vez mais pessoas,
e nas mais diversas áreas. É mais
uma forma de capacitação dos
iperoenses", destaca.
O curso foi gratuito, com

apostila e os participantes receberam alimentação e certificação.
Mais informações sobre outras
capacitações podem ser obtidas na
Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo, na rua Pedro Rezende
de Almeida, 25, no Jardim Joseli. ■

ANIMAIS

Vacinação contra a raiva ocorre
em 26 pontos da cidade
A PREFEITURA de Iperó
realiza, entre os dias 22 de
setembro e três de outubro,
campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Serão
vacinados, em diversos pontos da
cidade (veja na página 6), de
maneira gratuita, animais com
mais de três meses de vida.
Os animais devem ser levados
aos pontos de vacinação e lá serão
atendidos por equipes da

Vigilância Sanitária. Os técnicos
alertam que os cães devem estar
presos em guias e os gatos
transportados em gaiolas ou caixas
especiais, para evitar acidentes.
A raiva é uma zoonose (doença
transmitida de animais para o
homem) causada por um vírus,
sendo que cães e gatos são os
principais animais domésticos
transmissores do vírus seja por
mordidas ou arranhões. É uma das

doenças mais graves que se tem
conhecimento, com taxa de
mortalidade de quase 100%.
Apesar da existência da vacina e
da imunoglobulina, que ajudam a
prevenir a raiva humana, ainda
morrem de raiva anualmente
aproximadamente 70 mil pessoas
em todo o mundo.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (15) 32662228. ■

EM BUSCA de sua segunda

iperoenses
estrearam
na
competição no último dia 28,
quando bateram Tatuí por 2 a 1,
no Complexo Esportivo Dito Bom,
em Iperó.
No sábado (12), a equipe
feminina volta suas atenções para
a Liga de Sorocaba e Região,
quando irá até Sorocaba enfrentar
a FEFISO Semes. ■

ESPORTES

Vôlei feminino
jogapela
Copa Estado

vitória, e consequentemente da
classificação à próxima fase, a
equipe de vôlei feminino de Iperó
voltar jogar nesta sexta-feira (11),
pela Copa Estado de São Paulo,
quando encara Boituva, às 19h30,
na casa das adversárias.
Disputado a competição em
parceria com o Sesi Sorocaba, as

Grêmio Iperó e Vila
Real se dão bem
na segunda rodada
DOIS JOGOS, realizados na
manhã da última segunda-feira (7),
abriram a segunda rodada do
Campeonato Varzeano de Iperó,
quando os times do grupo A
levaram a melhor sobre os do
grupo B, com Grêmio Iperó A e Vila
Real vencendo seus compromissos
e ficando perto de avançarem na
competição.
O Grêmio ficou muito perto de
se garantir matematicamente na
próxima fase. A classificação pode
até mesmo vir neste domingo, caso

o Ipanema não vença o Santa Cruz.
Já o Monções segue com apenas
um ponto e precisará vencer o Vila
Real na última rodada para avançar
sem depender de outros resultados.
A segunda rodada segue neste
domingo (13), no Estádio Praxedão, com Santa Cruz precisando
apenas de um empate contra o
Ipanema para garantir sua classificação. O jogo está agendado
para as 9 horas. Em seguida, será
a vez do São Jorge encarar a
equipe do Cana Brava. ■

FUTSAL

Domínio volta a jogar pelo
Cruzeirinho neste domingo
DUAS CATEGORIAS do
Domínio Futsal estarão em quadra
neste domingo para desafios
válidos
pelo
34º
Torneio
Cruzeirinho de Futsal, em jogos
agendados para o Centro Esportivo
Dr. Pitico, em Sorocaba.
Depois de goleada por 8 a 0
sobre o Raul Venturelli em sua
estreia, a categoria sub 16 volta a
jogar logo em seguida contra a AA
Ponte Preta / IDS. O jogo já vale
classificação para a fase de oitavas
de final.
Copa TVI

No sábado, os compromissos
dos iperoenses em Itapetininga
pela Copa TVI de Futsal, onde o
Domínio fará três jogos no ginásio
Venâncio Ayres.

