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ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE PORTARIA
Portaria no 40, de 19 de fevereiro de 2020
- Instaura Processo Administrativo Disciplinar
para apuração dos fatos envolvendo conduta
do servidor D. M. M. com fundamento nos artigos 182 e 188 da Lei Municipal no 19/1992.
Portaria no 41, de 19 de fevereiro de 2020 Dispõe sobre a suspensão preventiva de servidor efetivo com fundamento no artigo 187 da
Lei Municipal no 19/1992.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
Vanderlei Polizeli
Prefeito do Município
Publicada nesta Secretaria em 19 de
fevereiro de 2020.
Joyce Helen Simão
Secretária de Governo
ATO DA MESA DIRETORA 001/2020
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1o – Fica o Poder Legislativo Municipal
autorizado a baixar bens do patrimônio da Câmara Municipal de Iperó, constantes no Anexo
I, que faz parte integrante deste Ato.
Parágrafo Único – Os bens citados no artigo 1o
deste Ato estão sendo baixados por serem considerados inservíveis a esta Casa de Leis e serão devolvidos a Prefeitura Municipal de Iperó.
Artigo 2o – As despesas decorrentes deste ato correrão por conta de dotação própria e suplementadas, se necessárias.
Artigo 3o – Este ato entrará em vigor na data
de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antônio
Vieira”, em 14 de fevereiro de 2020.
Luís Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1o Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2o Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A contratação temporária fundamenta-se
na necessidade de substituição de servidores
efetivos licenciados, nos termos da legislação
municipal, e cuja ausência poderá comprometer o bom desenvolvimento dos serviços
nos locais de trabalho em que laboram.
A convocação seguirá a ordem dos candidatos classificados nos termos do Edital de
Concurso Público n° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 11.03.2020 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: EDUCADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO - Classificado de nº 18º.
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.

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°
001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 11.03.2020 - HORÁRIO:
09h30min
CARGO:AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Classificado de nº 40º.
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
Iperó, 06 de março de 2020.
e que, eventualmente, ultrapassarem o
número de vagas somente farão jus à
Divisão de Recursos Humanos
escolha no caso de não comparecimen- Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
to ou de desistência dos que constarem
Social.
com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente na Divisão de Recursos HuEDITAL DE CONVOCAÇÃO
manos.
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
Iperó, 06 de março de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, 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 003/2018,
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 Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, comunica a convocação para o provimento de
cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
classificados nos termos do Edital de Concurso Público n° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 11.03.2020
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: EDUCADOR DA CASA DO ACOLHIMENTO- Classificado de nº 17º.
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
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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, 06 de março de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes e,
Considerando a necessidade em caráter
emergencial para a função de Professor
de Ensino Fundamental II – Geografia;
Considerando que todos os classificados no Processo Seletivo 01/2018 foram convocados;
Considerando ainda o item 11.8 do
edital do Concurso Público 02/2018;
Comunica a convocação para o provimento de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos interessados a vaga para
comparecer na data e local abaixo determinados para atribuição de aulas:
A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos termos do Edital
de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 11.03.2020 / HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA – Classificados do
nº 03º ao 07º.
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.
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Mais informações podem ser obtidas EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO acompanhadas das vias originais da Carteira
DE AULAS - PROCESSO SELETIVO
diretamente na Divisão de Recursos
de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
SIMPLIFICADO 01/2018
Humanos.
acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão 2- A escolha do local de trabalho se for o
Iperó, 06 de março de 2020.
de Recursos Humanos e da Secretaria de caso, poderá ser efetivada por meio de
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA procuração mediante apresentação do resDivisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura os candidatos abaixo relacionados para pectivo instrumento de mandato com fircomparecimento às repartições municipais ma reconhecida acompanhado de cópias
e Esportes.
para fins de provimento de cargo em cará- reprográficas do documento de identidade
ter temporário.
do procurador e do candidato, as quais não
A convocação seguirá a ordem de clas- serão devolvidas;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
sificação dos candidatos, nos termos do 3- Os candidatos que forem convocados e
CONCURSO PÚBLICO 02/2018
Edital de Processo Seletivo Simplificado n° que, eventualmente, ultrapassarem o número
A Prefeitura de Iperó, por meio 001/2018.
de vagas somente farão jus à escolha no caso
da Divisão de Recursos Humanos LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa de não comparecimento ou de desistência
e da Secretaria da Educação, Cul- Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP
dos que constarem com melhor classificação.
tura e Esportes e, Considerando DATA: 11.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min Mais informações podem ser obtidas diretaa necessidade em caráter emer- CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- mente na Divisão de Recursos Humanos.
gencial para a função de Professor MENTAL I - Classificados do nº 11º ao 17º.
de Ensino Fundamental II – Inglês; CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAIperó, 06 de março de 2020.
Considerando que todos os classifi- MENTAL II- MATEMÁTICA - Classificados
cados no Processo Seletivo 01/2018 do nº 16º ao 18º.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria
Orientações:
foram convocados;
de Educação, Cultura e Esportes
Considerando ainda o item 11.8 do 1- Os candidatos deverão apresentar cópias
edital do Concurso Público 02/2018; acompanhadas das vias originais da CarComunica a convocação para o teira de Identidade (RG) e Diploma ou CerSALDO DE CLASSES/AULAS – CONCURSO
provimento de CARGO EM CARÁ- tificado acompanhado do respectivo HisTER TEMPORÁRIO dos interessados tórico Escolar no momento da atribuição;
ENSINO FUNDAMENTAL I = 01 VAGA
a vaga para comparecer na data e 2- A escolha do local de trabalho se for
local abaixo determinados para atri- o caso, poderá ser efetivada por meio de UNIDADE ESCOLAR
CARGO
PERÍODO
procuração mediante apresentação do res- EM. “Dra. Neide Fogaça de Lima”
buição de aulas:
01
MANHÃ
A chamada seguirá a ordem dos pectivo instrumento de mandato com fircandidatos classificados nos termos ma reconhecida acompanhado de cópias
ENSINO FUNDAMENTAL II / EDUCAÇÃO FÍSICA = 01 VAGA
do Edital de Concurso Público n° reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato, as quais
002/2018.
UNIDADE ESCOLAR
CARGO
PERÍODO
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. San- não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e EM “Dona Isaura Jamas Fogaça”
ta Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
01
TARDE
DATA: 11.03.2020 / HORÁRIO: que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
09h30min
ENSINO FUNDAMENTAL II / MATEMÁTICA = 01 VAGA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- no caso de não comparecimento ou de deMENTAL II – INGLÊS – Classificados sistência dos que constarem com melhor UNIDADE ESCOLAR
CARGO
PERÍODO
classificação.
do nº 15º ao 28º.
EM “Dona Glaucia Ap. Andrade Nogueira”
01
MANHÃ
Mais informações podem ser obtidas direOrientações:
tamente
na
Divisão
de
Recursos
Humanos.
1- Os candidatos deverão apresentar
cópias acompanhadas das vias origiIperó, 27 de fevereiro de 2020.
nais da Carteira de Identidade (RG) e
IPERÓ, 06 DE MARÇO DE 2020.
Diploma ou Certificado acompanhaDivisão
de
Recursos
Humanos
do do respectivo Histórico Escolar no
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se
for o caso, poderá ser efetivada por
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
meio de procuração mediante apreCONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
sentação do respectivo instrumento
de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográfi- A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
cas do documento de identidade do de Recursos Humanos e da Secretaria de
procurador e do candidato, as quais Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados para
não serão devolvidas.
3- Os candidatos que forem convo- comparecimento às repartições municipais
cados e que, eventualmente, ultra- para fins de provimento de cargo em carápassarem o número de vagas somen- ter efetivo.
te farão jus à escolha no caso de não A convocação seguirá a ordem de classificomparecimento ou de desistência cação dos candidatos, nos termos do Edidos que constarem com melhor clas- tal de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa
sificação.
Mais informações podem ser obtidas Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP
diretamente na Divisão de Recursos DATA: 11.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
Humanos.
FUNDAMENTAL I- Classificado de nº 53º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
Iperó, 06 de março de 2020.
FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - Classificado de nº 02º.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - ED. MATEMÁTICAe Esportes.
Classificado de nº 13º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias

SALDO DE CLASSES/AULAS – PROCESSO SELETIVO
ENSINO FUNDAMENTAL I = 05 VAGAS

UNIDADE

CLASSES/AULAS

EM. “Marinheiro Mariz e Barros”

1º A – Manhã (Em substituição)

EM. “Dona Isaura Jamas Fogaça”

2º C – Tarde (Em substituição)

EM. “Dra. Neide Fogaça de Lima”

3º B – Manhã (Em substituição)

EM. “Prof. Roque Ayres de Oliveira”

3º A – Tarde (Em substituição)

EM. “Dona Cecy Monteiro Oetterer”

5º B – Manhã (Em substituição)

GEOGRAFIA = 01 VAGA

UNIDADE

CLASSES/AULAS

EM. “Prof. Zilma Thibes Mello”

12 h/a – Tarde (Livres)
07 h/a - Noite (EJA)
MATEMÁTICA = 01 VAGA

UNIDADE

CLASSES/AULAS

EM. “Dona Gláucia Ap. Andrade Nogueira”

10 h/a – Manhã (Livres)

INGLÊS = 01 VAGA

UNIDADE

CLASSES/AULAS

EM. “Prof. Zilma Thibes Mello”

24 h/a – Manhã e Tarde (Em substituição)
IPERÓ, 06 DE MARÇO DE 2020.
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INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

PASSO A PASSO

Agora a Carteira de Trabalho é Digital. Bazar Solidário acontece
Confira para você garantir a sua de forma rápida e fácil!
neste sábado

Uma iniciativa do Ministério da Economia mudará a forma da emissão da
Carteira de Trabalho. Desde
24/09/2019, os cidadãos
já fazem uso da CARTEIRA
DE TRABALHO DIGITAL,
em substituição ao modelo
antigo que era emitido nos
Postos de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) de cada
município, sendo que as
unidades não terão mais
meios para a emissão da
CTPS física. A ideia é que o
serviço seja modernizado e
que com a modificação os
cidadãos acessem aplicativos

disponibilizados pelo Governo Federal através de celular nas versões
IOS e Android e também pela Web
para providenciar essa emissão.
Para aqueles que já possuem a CTPS
física há a recomendação para que
o trabalhador guarde o documento
a fim de comprovar os vínculos empregatícios anteriores. Confira abaixo como emitir sua CTPS Digital.
Passo 1: Ir até a loja de aplicativos
do seu smartphone (Play Store ou
App Store) e procurar por “Carteira
de Trabalho Digital”.
Passo 2: Criar um cadastro e senha.
Caso já tenha feito o cadastro pelo
acesso.gov.br, Sine Fácil ou no meu
INSS, precisará apenas colocar o

CPF para ter acesso.
Passo 3: Pronto. Sua Carteira
de Trabalho Digital está pronta
para uso, contendo todas as
suas informações pessoais e seus
Contratos de Trabalho.
As opções e informações que
estão dentro do App são claras
e objetivas, fáceis de serem
acessadas.
Caso você não consiga acessar
sua Carteira de Trabalho Digital
pelo aplicativo ou pela Web, você
pode recorrer ao seu banco, nos
caixas eletrônicos da Caixa ou
Banco do Brasil, ou até mesmo
a uma unidade do Ministério da
Economia.■

A A.D.A.I. (Associação em
Defesa dos Animais de Iperó), não
para! A entidade que tem atuado
fortemente no município com a
causa da promoção da saúde e
bem estar animal continua a realizar
ações para garantir uma melhor
atuação. A ideia é que os bazares
e demais ações possam contribuir
com a arrecadação da associação
e permitir o auxílio dos casos de
animais abandonados e até mesmo
maltratados, dando a eles muito

carinho e todo o suporte para recuperação, se necessário. Os eventos
e a entidade contam com apoio da
Prefeitura e da Câmara Municipal,
mas, a ajuda de todos é importante
para que as atividades continuem!
Pensando nisso, neste sábado
(07) realizará mais um Bazar Solidário na Avenida Brasil, 1205, no
Jardim Novo Horizonte (antiga sede
da escola Pedrina), das 08h às 13h.
Participe e ajude a salvar mais
bichinhos! ■

TODOS CONTRA A DENGUE

Escolas municipais organizam
atividades em luta contra a Dengue
Com o objetivo de expandir
a conscientização dos munícipes, alunos e familiares
em torno dos cuidados necessários contra o mosquito
Aedes Aegypti, as escolas
municipais “Professora Henory de Campos Góes”,
“Cecy Monteiro Oetterer”
e “Visconde de Porto Seguro”, organizaram na última
semana diversas atividades
informativas, além de passeata nos respectivos bairros
de cada unidade escolar.
Na escola Henory, os alunos desenvolveram o projeto
“Carnaval Sem Dengue”.
O projeto contou com uma
paródia em carro de som
durante a passeata, gravada
por uma cantora lírica. Os
moradores da região central,
nas proximidades da escola,
receberam dos alunos panfletos informativos com os
cuidados necessários para

combater a dengue.
Já na escola Cecy, em George
Oetterer, os alunos também participaram de uma passeata com
distribuição de panfletos, livros
informativos, além de receita de
um repelente caseiro. Os professores desenvolveram atividades em
sala de aula em torno do projeto cada aluno produziu seu repelente
caseiro e pôde levar para a casa e
intensificar os cuidados contra a
doença.
Na escola Visconde a luta contra o
mosquito Aedes Aegypti também
aconteceu, a escola realizou o projeto “Visconde contra a Dengue”,
onde foram desenvolvidas diversas
atividades: elaboração de folders
informativos, cartazes, histórias
em quadrinhos, paródias, gincana,
além da passeata pelo bairro em
busca de conscientização da população e uma limpeza simbólica pelas
ruas do bairro de George Oetterer.
“A iniciativa das escolas é muito importante, já que o município viven-

cia um surto da Dengue. A união
da comunidade e do poder
público é a saída para combater os criadouros do mosquito.
Precisamos estar conscientes e
atentos nesse momento, os cuidados diários e a eliminação dos
possíveis criadouros do mosquito
são indispensáveis” destaca o
prefeito em exercício.
#TodosContraADengue
Em Iperó, mais de 600 casos de
Dengue foram confirmados neste
ano. Os casos estão concentrados
no bairro de George Oetterer e,
por conta disso, é extremamente
importante que os moradores
façam a sua parte e reservem
poucos minutos do seu dia, diariamente, para fazer uma limpeza
no seu quintal.
A Prefeitura está trabalhando
diariamente em torno do controle
da situação, mas cada morador
também precisa fazer sua parte
para vencermos a guerra contra
o mosquito. .■

OPORTUNIDADES
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Time do Emprego” abre
novas inscrições
Na próxima semana, o “Time
do Emprego” estará com as inscrições abertas para formação de mais
duas turmas. As atividades serão
ofertadas no períodos da manhã e
da tarde com 15 vagas por turma.
As aulas serão realizadas na antiga
Estação Ferroviária e terão início no
dia 27 de março.
Os interessados devem ter 16
anos ou mais e comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT), localizado na rua Costa e Silva,
195 - Vila Esmeralda, das 9 às 16
horas, portando CPF e RG ou CNH,

carteira de trabalho e comprovante
de residência. No ato da inscrição,
o título de eleitor e certificado de
reservista também serão necessários, caso o candidato os possua.
O “Time do Emprego” é uma
parceria firmada pela Prefeitura
de Iperó com o Governo de São
Paulo desde 2015, e que tem como
objetivo orientar os cidadãos que
estejam em busca do primeiro emprego ou de reinserção no mercado
de trabalho.
Mais informações: 3266-3953
ou diretamente no PAT.■
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SUSTENTABILIDADE

Iperó sobe 45 posições no Município
VerdeAzul
Em 2 anos a cidade subiu quase 100 posições no ranking estadual
Mais uma vez o
município de Iperó melhorou
sua classificação no programa Município VerdeAzul.
É o segundo ano que os
avanços se demonstram
expressivos. Em 2018 o
município já havia subido 51 posições e, agora,
subiu mais 45 atingindo
a 195ª posição em 2019,
conforme resultado publicado na semana passada.
O programa que avalia e
pontua os 638 municípios
do estado de São Paulo
pelas ações desenvolvidas
no segmento do meio
ambiente, seguindo dez
diretivas: Município Sus-

tentável, Estrutura e Educação
Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das
Águas, Qualidade do Ar, Uso do
Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.
No caso de Iperó, a melhoria
da classificação dos últimos anos
se justifica pelas diversas iniciativas na área. Projetos como plano
de arborização urbana, plantio
de mudas em áreas degradadas,
coleta seletiva e reciclagem, ações
de educação e conscientização ambiental, recuperação de
áreas, nascentes e outros pontos d’água, palestras, semana da
água, semana da árvore, semana
do meio ambiente e outras atividades são fatores diferenciais.

“Muito mais do que melhorarnossa classificação a nível
estadual, o resultado é fruto do
trabalho que estamos desenvolvendo ao longo de nossa gestão.
Além de buscar iniciativas mais
sustentáveis e desenvolver ações
voltadas ao meio ambiente,
buscamos a qualidade de vida e
saúde da população. Isso tudo
sem contar o embelezamento da
cidade com plantio de árvores,
mudas e melhoria dos espaços
públicos. Assim como a iniciativa
do passado de arborizar a entrada de nossa cidade, sabemos que
grande parte do nosso trabalho
será mais visível ao longo dos próximos anos, mas, plantamos sementes!”, destacou o prefeito ■

DIA DAS MULHERES

FSS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Curso de Pedreiro promove
qualificação dos alunos
e melhorias nos espaços
públicos
O curso de Pedreiro - Construção Civil ofertado pela Prefeitura
de Iperó e pelo Fundo Social de Solidariedade - FSS, além de capacitar
os 15 alunos, também está contribuindo com a melhoria de espaços
públicos. O curso tem duração de 03
meses e faz parte de parceria com
o Governo do Estado, por meio da
Escola de Construção Civil.
Numa parceria entre o FSS e as
secretarias de Obras e Educação,
Cultura e Esportes, os alunos do
curso deram início na última semana
na construção de dois canteiros e um
novo contrapiso para revitalização
do espaço de leitura na escola municipal Profª Henory de Campos Góes.
Com a iniciativa, os participantes do

curso têm aprendido e entendido
na prática as instruções teóricas e,
paralelamente, contribuído com
iniciativas em prol da comunidade
escolar.
Esse curso é dos muitos que
têm sido disponibilizados pelo FSS
ao longo do semestre e é voltado a
capacitação dos alunos que estejam
em busca de novas oportunidades
e qualificações para melhor acesso
ao mercado de trabalho e geração
de renda. Os interessados devem
ficar atentos ao site da prefeitura
e nas páginas oficiais da prefeitura
e do FSS, no Facebook.
Para mais informações,pelo telefone 15 3266-1198 ou na rua Costa e Silva, 175 - Jardim Esmeralda. ■

Bairro George Oetterer promove
evento beneficente

Com apoio da Prefeitura
de Iperó, George Oetterer
promove evento beneficente
para Dia das Mulheres.
Que toda mulher é linda,
isso nós já sabemos. Mas
pensando em deixá-las ain-

da mais lindas, o bairro de George
Oetterer, com o apoio da Prefeitura
Municipal, vai realizar neste domingo (8) o 1º Evento Beneficente para
Mulheres, na Escola Marinheiro
Mariz e Barros, a partir das 09h.
Com ações voltadas aos cuidados

da autoestima e beleza feminina,
o evento contará com a presença de cabeleireiros, designers
de sobrancelha e manicures.
Não deixe de participar, e lembre-se: mulher é guerreira por natureza
e profissional por competência.■

DENUNCIAS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Entrada da cidade recebe
paisagismo e furtos de
mudas causam indignação
No fim de janeiro, a Prefeitura de realizou um paisagismo na
entrada da cidade, em torno do
letreiro, com plantas de diversas
espécies e melhoria da iluminação.
A entrada, que já é conhecida por
sua beleza natural, com muito
verde e um caminho de árvores, recebeu ainda mais cores e destaque.
Entretanto, após um mês do
plantio das mudas, furtos infeliz-

mente começaram a acontecer.
Na segunda-feira (2), cerca de seis
mudas de plantas foram furtadas
e no dia 5, foi apontado o furto de
uma muda da espécie “bromélia”.
A administração lamenta o ocorrido
e frisa que o furto é crime e pode
ser denunciado pelo no número
3266-1617 - GCM. As mudas
furtadas serão substituídas e a fiscalização já está sendo redobrada. ■
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