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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal
– Av. Santa Cruz, 355 Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 18.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL – Classificado de nº 41º.
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, 12 de março de 2020.
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- Avenida Santa
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP
DATA: 18.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I- Classificado de nº 54º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - Classificado
de nº 03º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - ED. MATEMÁTICA- Classificado de nº 14º.

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, 12 de março de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
E TÍTULOS N.º 001/2020

Portaria Nº 016/20 – Concede férias a funcionária Gecilda Eugenia
de Oliveira Pinto, RG: 19.937.5513 (Recepcionista), referência “C2”, no período de 04/05/2020 a
02/06/2020.
Portaria Nº 017/20 – Concede
férias a funcionária Maria Selma
Hempkel Alves, RG: 14.694.321
(Agente de Serviço de Limpeza),
referência “B”, no período de
04/05/2020 a 23/05/2020, sendo
1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 018/20 – Concede férias a funcionária Maria Aparecida
Alves de Almeida, RG: 27.455.2553 (Agente de Serviços de Limpeza) referência “B”, no período de
22/04/2020 à 1º/05/2020.
Portaria Nº 019/20 - Concede férias ao funcionário Robson Soares
Leonor, RG: 42.186.406-0, (Motorista) referência “G”, no período
de 16/03/2020 a 04/04/2020, sendo 1/3 (um terço) convertido em
abono pecuniário
Portaria Nº 020/20 - Concede férias a funcionária Thais Thame
Tomaz, RG: 40.052.331-0 (Técnico Legislativo) referência “I 3”, no período de 11/05/2020 a
30/05/2020, sendo 1/3 (um terço)
convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 021/20 - Considerando o Aniversário da Emancipação
Político Administrativa do Município de Iperó no próximo dia 21,
Considerando que as festividades
do Município injetam dinheiro na
economia local e Considerando a
necessidade de estimular o comércio local, e o impulso na economia
só traz benefícios a Iperó. Fica antecipado para o dia 18/03/2020 o
pagamento, referente ao mês de
março de 2020, dos funcionários e
vereadores deste Poder Legislativo.
Portaria Nº 022/20 - Concede férias a funcionária Paloma Gisele
Biller, RG: 41.690.956-5 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, no
período de 18/03/2020 à
27/03/2020.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES
E CONVOCAÇÃO PARA PROVA
OBJETIVA

Portarias n.º 016 a 21/2020 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 09 de
março de 2020.
Portaria n.º 022/2020 - Publicada
e registrada nesta secretaria em 10
de março de
2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, a fim de preservar os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e dos que lhes são
correlatos, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação
de termos do Edital de Homologação
de Inscrições e Convocação para Prova Objetiva do CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS N.O 001/2020,
conforme segue:
Ao quadro de candidatos inscritos ao
cargo público de PROF. TITULAR ENSINO FUND. II – INGLÊS, fica acrescida a
inscrição da candidata BÁRBARA CARLOTA BENTO, RG. n.º 46.031.940-1,
prot/insc. N.º 1636, cujo pagamento
de taxa de inscrição foi efetuado regularmente na data de 28 de fevereiro
pp, alterando assim, a ordem de candidatos inscritos para 31 no referido
cargo público.
Permanecem inalteradas as demais
disposições contidas no Edital de Homologação de Inscrições e Convocação para Prova Objetiva do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
N.O 001/2020, publicado na edição
n.o 705, de 06 de março de 2020, do
“Jornal de Iperó”.
Iperó, 13 de março de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO
Conforme publicado na Edição 697 de 30/01/2020, no Relatório de Gestão
Fiscal do 3º quadrimestre de 2019 do Legislativo. No Quadro 2º quadrimestre
na descrição Despesa com pessoal “onde se lê” R$1.725.917,08, “ leia -se” R$
1.804.183,80

DECRETO Nº 1.988, DE 13 DE MARÇO qualquer natureza, que gerem aglomeDE 2020.
rações de pessoas, como medida para se
evitar a transmissão do coronavírus, inclu“Suspende festividades e aglomera- sive, o Desfile Cívico, o baile de Escolha da
ções, por tempo indeterminado, em Rainha e Cowboy e a Iperó Fest 2020.
razão do coronavírus”.
Art. 2º. As aulas na rede municipal de enVANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Mu- sino continuam com funcionamento nornicípio de Iperó, Estado de São Paulo, mal, até ordem em contrário que poderá
no uso de suas atribuições legais,
ser editada, conforme novas orientações
do Ministério da Saúde e do Governo do
Considerando que a Organização Estado de São Paulo.
Mundial de Saúde - OMS - declarou
recentemente a pandemia do coro- Art. 3º. Compete aos secretários e chenavírus, cuja doença tem crescido no fes de divisão a edição de instruções com
Brasil nos últimos dias;
medidas para se evitar as transmissões do
coronavírus no município de Iperó.
Considerando a recomendação do
Ministério da Saúde na tarde desta Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na
sexta-feira (13) orientando sobre o data de sua publicação, revogadas as discancelamento e adiamento de eventos posições em contrário.
com grande público e aglomeração de
pessoas e as orientações do Governo PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 13 DE
do Estado de São Paulo e órgãos de
MARÇO DE 2020.
fiscalização e saúde, como forma de
evitar a transmissão do vírus;
VANDERLEI POLIZELI
Considerando que é fundamental eviPrefeito Municipal
tar aglomerações e grandes eventos
para se combater a pandemia do co- Publicada nesta Secretaria, em 13 de marronavírus
ço de 2020.
DECRETA
Art. 1º. Ficam suspensos, no âmbito
deste município e por tempo indeterminado, eventos e festividades de

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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SERVIÇOS
MUNICIPAIS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Julgamento da ACO 158 encerra
discussão sobre o território dos
bairros Vileta e Alvorada

Prefeitura de Iperó realiza
serviços de melhorias
urbanas em diversos bairros

Após 50 anos de espera,
na tarde de quinta (12), o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgou em definitivo a Ação
Cível Originária (ACO) 158 e
deu fim à disputa de terras
entre a União, o Estado de
São Paulo e particulares, na
qual está incluída toda área
dos bairros Vileta e Alvorada.
Representando Iperó,
a secretária de Governo,
participou da sessão acompanhada do Dr Solano de
Camargo que, de forma pro
bono, realizou sustentação
oral pelo Município que figura como “amigo da causa”.
Em sua sustentação, Dr
Solano, expôs a relevância
do julgamento para a cidade e para os moradores
da área. Além disso, considerou os reflexos que a
falta de definição geraram
ao longo dessas décadas.
“Embora a atual gestão

Após o término do período
de chuvas, a Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, vem
retomando desde semana passada
serviços de melhorias urbanas, como
a “Operação Tapa-Buraco”, trocas
de lâmpadas e limpezas em toda
a cidade, conforme levantamento
da necessidade de manutenções e
reparos em cada bairro.
Com a ação, já foram realizados
dezenas de reparos da “Operação
Tapa-Buraco” que devem continuar
nesta sexta-feira (13) na estrada
vicinal que liga Iperó a Sorocaba e
nos bairros de George Oetterer e
Bacaetava na próxima semana. A

tenha realizado inúmeros investimentos naquela região e nesses
bairros para melhoria da infraestrutura, construção de escolas,
unidades de saúde, pavimentação
e outras tantas, ainda enfrenta
diversos problemas. Caminhou
o quanto foi possível, mas, agora no processo de regularização
fundiária depende dessa definição
para dar segurança aos moradores.”, destacou o advogado.
A decisão do STF foi unânime
em reconhecer como sendo as áreas
da Fazenda do Estado de São Paulo,
reconhecendo que a discriminação
que este fez aos particulares são
válidas, com a definição teremos
segurança jurídica para dar andamento em todo procedimento de
regularização e pedidos para ações
de melhorias e infraestrutura junto
ao Governo do Estado, através do
Programa Cidade Legal e Secretaria
de Desenvolvimento Regional, sem
prejuízo de pleitearem emendas aos
Deputados Estaduais e Federais.

“São cerca de 4,5 mil moradores
no Vileta e Alvorada que esperaram por mais de 20 anos esta decisão. Enfrentaram dificuldades,
falta de infraestrutura e ouviram
muitas inverdades, mas, hoje
saem vitoriosos. O julgamento
é um dos melhores presentes
que Iperó poderia receber pelos
seus 55 anos de emancipação.”, comemorou o prefeito.
A secretária de Governo,
destacou a presença do município na sessão “A participação
do município foi fundamental
porque conseguimos expor o
caso com detalhes e reiterar a
relevância da questão e reflexos
que a decisão pode gerar para
a cidade. Além disso, o prefeito
participou do processo diversas
vezes desde 2013 e já esteve
muitas vezes no Supremo Tribunal Federal junto a ministra Rosa
Weber em busca de avanços. Portanto, a decisão é uma conquista
para todos os iperoenses”.■

estrada vicinal que liga Iperó a Sorocaba também recebeu serviço de
limpeza em torno do acostamento.
A Prefeitura também segue com
o trabalho de troca de lâmpadas,
ao todo, 45 postes já receberam
manutenções. O serviço segue hoje
(13) para George Oetterer. “Após
a conclusão dos serviços em todos
os bairros, a equipe seguirá levantado demais serviços necessários de
limpeza, reparos e manutenções”
destaca o secretário de Transportes
e Serviços Municipais.
A cidade continua realizando
todos os serviços necessários para
a melhoria urbana nas próximas
semanas. ■

ESPORTE
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Programa Academia da
Saúde movimenta dezenas
de pessoas diariamente em
George Oetterer
Desde agosto do ano passado o bairro George Oetterer vem desenvolvendo o Programa Academia
da Saúde, que é uma parceria com
o SUS. O programa tem o objetivo
de aumentar o nível de atividade
física da população, visto que esse
projeto é voltado para os munícipes
de todas as idades, desde que esteja
apto a realizar tais atividades. E para
melhorar e facilitar a realização do
Programa, foram concebidos pela
Prefeitura Municipal equipamentos
de academia ao ar livre, atendendo
a demanda do bairro e realizando
investimentos para os participantes
do projeto. Além das atividades
feitas diariamente, tem também as
palestras com nutricionistas para
uma imersão em assuntos da saúde
que são feitas com frequência.
“Iniciamos nossas atividades no

mês de agosto com 3 alunos, hoje
passamos de 40 alunos e esse número só vem aumentando graças
ao desenvolvimento das aulas,
sempre dinâmicas pensando na
socialização e promoção da saúde
dos alunos”, comentou o Professor
de Educação Física Ruan.
O Programa acontece diariamente, de segunda a sexta-feira,
das 07h30 às 10h, de forma gratuita. E para participar é muito
simples, basta comparecer em qualquer dia útil no Campo de Futebol
do Alvorada, que está localizado na
Rua Pátio da Estação, s/n, munido
de uma declaração médica comprovando a aptidão para praticar
atividade física, e procurar pelo
Professor de Educação Física Ruan
Patrick da Silva Chaves.
Participe e cuide da sua saúde! ■

JORNAL DE IPERÓ › 5

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

OBRAS

A.D.A.I.
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Rua no bairro de Bacaetava recebe
instalação de rede de esgoto e
pavimentação

Mais uma edição do Evento
de Adoção acontece neste
sábado

A Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria
de Obras, deve entregar
neste final de semana as
obras de instalação de rede
de esgoto na Rua José Antônio de Oliveira, no bairro
de Bacaetava. A obra é uma
reivindicação antiga dos
moradores e foi possível por
conta de uma parceria entre
a Prefeitura e a empresa Sabesp. Após a conclusão da
instalação da rede de esgoto,
a Prefeitura dará início na
pavimentação da rua que
está recebendo o serviço.
As obras nas demais ruas
do bairro e coleta de esgoto tem a previsão após a
conclusão e funcionamento
das obras do Residencial
Nova Bacaetava, da empresa
Ecovita, que terá estação
de tratamento de esgoto e
contemplará todo o bairro
de Bacaetava, conforme
acordado com a Sabesp. O
funcionamento da rede de
esgoto garantirá condições

A.D.A.I (Associação em Defesa dos Animais de Iperó) fará
neste sábado (14) mais um Evento
de Adoção, no estacionamento do
Supermercado Iperó, das 08h às
13h, a fim de dar aos animais uma
chance de ter um lar e uma família
que o ame.
Lembre-se de adotar com responsabilidade sabendo que esse

adequadas de saneamento, contribuindo para a não proliferação
de inúmeras doenças parasitárias
e infecciosas, além de ser uma medida essencial para a proteção da
saúde pública e para a preservação
do meio ambiente.
Além da pavimentação da Rua
José Antônio de Oliveira, também
será pavimentada a Avenida José
Pedro da Silva, no Distrito Industrial,
ambas serão custeadas por uma
emenda enviada pelo Governo do
Estado de São Paulo, pleito da Prefeitura atendido pelo Governador
João Dória, no valor de R$ 500 mil.
Em ambos os serviços a Prefeitura
deu contrapartida, somando R$ R$
93.641,62 mil.
MAIS OBRAS DE MELHORIAS
Nas próximas semanas, após o
término da pavimentação no bairro
Bacaetava, os serviços devem seguir
para pavimentação asfáltica de oito
ruas em George Oetterer, sendo
elas: Rua Miguel Tavolaro Jr, Av.
Vilma de Freitas, Rua Paraná, Rua
Aidano Poli, Rua Antônio Aceano
Rodrigues, Rua Benedito de Moura,

Rua Anita e Rua Lalinha Poli.
As obras de todas as ruas de
George Oetterer tem um valor
total de R$ 936.626,79, custeadas por meio de emenda enviada
pela Deputada Estadual Maria
Lúcia Amary.
No ano passado, em dezembro, a Prefeitura conquistou
mais duas emendas por meio
do Deputado Federal Samuel
Moreira, totalizando R$ 4 milhões, que estão em trâmites
internos com levantamento das
ruas, que vão englobar diversos
bairros em toda nossa cidade,
para envio da documentação
para Caixa Econômica Federal e,
posteriormente, liberação para a
licitação e todo o processo burocrático necessário. A previsão de
execução é ao longo do ano de
2020. “As emendas contribuem
para que as melhorias planejadas
pela administração se concretizem. Iperó está em movimento
e estamos conseguindo atender
reivindicações antigas dos moradores, vamos em frente” destaca
o prefeito municipal.■

animalzinho exigirá única e exclusivamente de seus cuidados.
Se você não puder adotar, seja
um voluntário, um apoiador, você
pode oferecer um lar temporário,
apadrinhar um animal, doar suprimentos, itens para brechó, valores
ou serviços. Ficou interessado? Entre
em contato pelo telefone para mais
informações: (15) 98812-7287.■

PRONTO
ATENDIMENTO
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Serviços de melhorias no PA
continuam
O prédio do Pronto Atendimento de Iperó, que recentemente
recebeu melhorias na parte de infraestrutura, segue com os serviços
de implantação de climatização,
instalação de mobiliário novo, decoração de interiores, paisagismo e
implantação de cantina externa no
formato “contêiner” com banheiros.
Os serviços estão em andamento
já em fase final e, após o término, todas as melhorias planejadas
para o local estarão concluídas.
Com um novo espaço em condições mais adequadas, o Pronto
Atendimento garantirá melhorias
nos atendimentos dos usuários - a
cantina, por exemplo, é uma reivindicação antiga da população
e facilitará a rotina dos pacientes,
acompanhantes e funcionários do
local. No total, o P.A recebeu um

investimento superior de R$ 800
mil, considerando todos os serviços de infraestrutura (reforma
e pavimentação), equipamentos,
mobiliário e sistema operacional.
“Apesar do local ainda estar
recebendo melhorias, a população segue recebendo os serviços disponibilizados no local
normalmente, sem prejuízos. As
obras de melhorias contam com
com um grande investimento e
a conclusão total dos serviços
garantirá um local mais confortável para a população. Seguimos
trabalhando com muito empenho
e dedicação” destaca o prefeito municipal, Vanderlei Polizeli.
A previsão é que, entre o final
de março e início de abril, a Prefeitura realize a entrega de todas
as melhorias realizadas no PA. ■

6 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

IPTU

Carnês começam a ser distribuídos
pelo município
Desde quarta-feira (11)
a Prefeitura de Iperó iniciou
a distribuição dos carnês de
IPTU em todo o município.
A previsão é que a entrega
seja concluída até o dia 25
de março. O vencimento da
parcela única (com desconto
de 5%) ou da primeira parcela acontecerá no dia 10 de
abril, podendo ser parcelado
em até 8 vezes, como nos
anos anteriores.
Novamente o valor do
IPTU teve apenas a reposição
da inflação, sem nenhum
aumento. É o oitavo ano

consecutivo que a administração
toma essa decisão, considerando o
momento ainda delicado do país e
as dificuldades financeiras enfrentadas pela população.
A escolha do mês de abril para
o pagamento da primeira parcela
deve-se ao fato de que nos três
primeiros meses do ano normalmente já existem cobranças de
outros tributos, como o IPVA, além
de despesas extras, como o material
escolar e os gastos das festas de
fim de ano.
Caso o contribuinte não receba
o carnê do IPTU até a data de vencimento, deve procurar o Departa

mento de Lançadoria no paço
municipal para retirar o documento ou solicitar a segunda via.
Além disso, os contribuintes que
se enquadrarem nos benefícios
das Leis Municipais n° 23/1994
e nº 159/2019 e estiverem interessados em obter a isenção
ou desconto do Imposto, devem
formalizar o pedido até o dia
13 de abril no Paço Municipal
ou na Subprefeitura. Taxas de
coleta de lixo, limpeza pública,
entre outras, não podem ser
isentadas ou sofrer descontos.
Mais informações: 3459-9999
ramais 217 e 227. ■

DRENAGEM PLUVIAL

Obras na avenida Geraldo Antônio
Andrade continuam
Foi iniciada na última
segunda-feira (9), a reforma
na rede de drenagem pluvial, localizada na avenida
Geraldo Antônio Andrade,
no bairro da Várzea, na altura do túnel de acesso ao
centro da cidade, atendendo
os anseios da população. No
local foram instalados novas
tubulações de concreto e
uma caixa de captação para
minimizar problemas de ala-

gamentos e deslizamentos que são,
principalmente, causados devido o
excesso de água nos períodos com
grandes quantidades de chuvas.
A empresa Paving Terraplanagem e Pavimentadora Eireli e a
Secretaria de Obras são responsáveis pela execução dos serviço no
local. A obra está sendo realizada
com recursos próprios no valor
de R$ 35.872,64, e a previsão de
término é para a próxima semana.
“As redes de drenagem são

de extrema importância para
direcionar corretamente as águas
da chuva, evitando grandes
problemas. É preciso que a população também esteja ciente,
evitando descarte de entulhos
e lixos nas redes de drenagem”,
disse o secretário de Obras,.
“Este trabalho de reparo é para
melhorar o escoamento das águas
das chuvas e com isso aumentar
a segurança daqueles transitam
pelo local.”, disse o prefeito■
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NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Ministério da Saúde recomendou na tarde desta sexta-feira
(13), que grandes eventos que envolvam aglomeração de pessoas sejam
cancelados ou adiados por conta da
atual situação do país em torno do
Coronavírus. Além disso, confirmou
o início da transmissão comunitária
do vírus no Estado de São Paulo
(quando não é possível identificar
quem passou a doença pra quem).
Dentro da recomendação, a Prefeitura de Iperó, a Comissão Organizadora das festividades em comemoração
ao aniversário da cidade, a empresa
de rodeios Gianotti e a empresa
Riquinho Park decidiram adotar a
medida de suspensão das atividades.
Esclarecemos que não é uma
medida para causar pânico, porém
em torno da prevenção da propagação da doença é uma decisão
necessária. Iperó já vem trabalhando
em torno da prevenção nas escolas

e nas unidades básicas de saúde.
Agora, com a transmissão comunitária, as medidas de prevenção
devem dobrar, de acordo com a
evolução da doença no Estado e
as recomendações do Ministério
da Saúde e Secretaria Estadual da
Saúde. Portanto, fica suspenso:
- BAILE DA ESCOLHA DA RAINHA E COWBOY IPERÓ FEST 2020
- IPERÓ FEST 2020
- DESFILE CÍVICO
A Prefeitura, a Comissão Organizadora das festividades, a empresa de rodeio Gianotti e a empresa
Riquinho Park pedem a compreensão de todos, já que decisão é em
torno da proteção dos iperoenses
e dos munícipes de toda a região.
No decorrer da próxima semana,
todas as informações a respeito
dos ingressos adquiridos para área
VIP e Camarote serão divulgados. ■

