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ATOS OFICIAIS
(Assistente Administrativo ll), de vagas somente escolherão em Mais informações podem ser contrário.
acesso ao público limitado a 25%
referência “G”, no período de caso do não comparecimento obtidas diretamente na Divisão
(vinte e cinco por cento) de sua
NOTIFICAÇÃO DE PRORROGA- 22/04/2021 à 06/05/2021.
ou desistência dos candidatos de Recursos Humanos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE capacidade total.
ÇÃO DO PRAZO PARA PEDIDO Portarias n.ºs 047a 048/2021 melhores classificados.
IPERÓ, 13 DE ABRIL DE 2021. Art.3º. Todas as atividades descritas nos incisos I e II do artigo
DE ISENÇÃO DO IPTU DO EXER- - Publicadas e registradas nesta Mais informações podem ser Iperó, 15 de abril de 2021.
secretaria em 15 de abril de 2021. obtidas diretamente no Deparanterior poderão ser realizadas
CÍCIO DE 2021
tamento de Recursos Humanos. Divisão de Recursos Humanos LEONARDO ROBERTO FOLIM todos os dias da semana, obrigatoriamente entre 11h e 19h,
A Prefeitura Municipal de Iperó, ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Prefeito
Presidente
com exceção das igrejas, que
por meio do presente EDITAL,
Iperó, 15 de abril de 2021. Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
COMUNICA os Srs. ContribuinPublicado nesta Secretaria, poderão funcionar normalmente,
PORTARIA DO PODER
respeitando o horário do toque
tes a prorrogação do prazo para
Departamento de
em 13 de abril de 2021.
de recolher.
pedido de isenção do IPTU LEGISLATIVO MUNICIPAL
Recursos Humanos
DECRETO Nº 2.140,
Art. 4º. As academias, clubes e
- Imposto sobre a Propriedade
LUCIANA SANTUCCI
DE 13 DE ABRIL DE 2021.
centros esportivos poderão reaPredial e Territorial Urbano, Portaria Nº 046/21 – Exonerar
Secretaria de Saúde
Secretária de Governo
lizar suas atividades respeitando
correspondente ao exercício o funcionário Eguiberto Josémo
Pires Corrêa, RG: 42.889.361-2 EDITAL DE CONVOCAÇÃO “Dispõe sobre a prorrogação do
a limitação ao público de 25%
de 2021.
DECRETO Nº 2.141,
prazo de validade do Concurso DE 16 DE ABRIL DE 2021 (vinte e cinco por cento) da capaOs contribuintes que se en- (Assessor Parlamentar) referência
CONCURSO PÚBLICO
Público de Provas e Títulos nº
cidade total, obrigatoriamente,
quadrarem nos benefícios das “D”, nos termos da legislação
Nº 01/2020
001/2.020, de resultado final ho- “Dispõe sobre novas medidas entre os horários das 7h e 11h;
Leis Municipais nº 23/1994 e nº vigente e revoga a portaria n.º
159/2019, terão prazo até o dia 012/2021.
A Prefeitura de Iperó, por meio mologado pelo Decreto nº 2.003, temporárias de prevenção e das 15h e 19h.
14/05/2021, para requerer tais Portaria n.º 046/2021 - Publica- da Divisão de Recursos Humanos de 14 de abril de 2020.”.
de contágio pelo COVID-19, Art.5º. Todos os estabelecimenda e registrada nesta secretaria e da Secretaria de Educação,
benefícios.
seguindo as diretrizes do Plano tos como farmácias, serviços de
em 12 de abril de 2021.
Cultura e Esportes, CONVOCA LEONARDO ROBERTO FOLIM, São Paulo – implementação saúde, serviços de assistência
Iperó, 05 de abril de 2021.
o candidato abaixo relacionado Prefeito do Município de Iperó, à Fase Transitória e dá outras social, clínicas, açougues, merANGELO VALÁRIO SOBRINHO para comparecimento às repar- Estado de São Paulo, no uso de
cearias, padarias, postos de comprovidências.”
Presidente
bustível, agropecuárias, oficinas
BRUNA LETÍCIA
tições municipais para fins de suas atribuições legais,
OLIVEIRA CURVELO
provimento de cargo em caráter
LEONARDO ROBERTO FOLIM, mecânicas e borracharias, serviEDITAL DE CONVOCAÇÃO efetivo.
DECRETA
Secretária de Administração
Prefeito do Município de Iperó, ços de limpeza, serviços de seCONCURSO PÚBLICO 01/2019 A convocação seguirá a ordem Art. 1º. Fica PRORROGADO por Estado de São Paulo, no uso de gurança, distribuidoras de água
e Finanças
e gás, mercados e supermercade classificação dos candidatos, 1 (um) ano, a partir de 14 de abril suas atribuições legais,
A Prefeitura de Iperó, por meio nos termos do Edital de Concur- de 2021, o prazo de validade do CONSIDERANDO o histórico da dos, bancos, correios, lotéricas,
PORTARIA DO PODER
Concurso Público de Provas e contaminação pela COVID-19, e, tabelião de notas, indústrias,
LEGISLATIVO MUNICIPAL do Departamento de Recursos so Público n° 001/2020.
Humanos e da Secretaria de LOCAL: Prefeitura de Iperó- Títulos para o provimento em contando com a compreensão e feiras livres e lojas de material de
Portaria Nº 047/21 - Nomear Saúde, comunica a convocação Avenida Santa Cruz, 355- Jardim caráter efetivo de vagas dos ajuda da população Iperoense; construção continuarão abertos
cargos públicos de COORDE- CONSIDERANDO a necessidade como na fase anterior.
o Sr. Carlos Henrique de Pon- para o provimento de cargo em Santa Cruz– Iperó-SP.
tes, RG: 49.009.147-7 (Assessor caráter efetivo.
DATA: 20.04.2021 - HORÁRIO: NADOR PEDAGÓGICO, DIRE- de estabelecer novas medidas Art. 6º. Todos os escritórios deTOR DE ESCOLA, PROFESSOR efetivas com a finalidade de verão continuar exercendo suas
Parlamentar) referência “D” nos A chamada seguirá a ordem 09h30min
termos da legislação vigen- dos candidatos classificados nos CARGO: PROFESSOR TITULAR TITULAR DE EDUCAÇÃO IN- conter a elevação dos casos, para atividades com teletrabalho, pote. Conforme Artigo 37 da Lei termos do Edital de Concurso DE ENSINO FUNDAMENTAL II FANTIL, PROFESSOR TITULAR redução de indicadores técnicos dendo, excepcionalmente ser de
Complementar nº 78 de 22 de Público n° 001/2019.
-MATEMÁTICA - Classificado DE ENSINO FUNDAMENTAL I, referentes à transmissibilidade forma interna, com agendamenPROFESSOR TITULAR DE ENSI- do vírus e de internações na rede to individual para atendimento.
fevereiro de 2013 será concedido LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. de nº 06º.
NO FUNDAMENTAL II- ARTES, pública e privada de saúde;
Art. 7º. Proibição de consumo
ao funcionário Sr. Carlos Henri- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
PROFESSOR TITULAR DE ENSIde alimentos em bares, conque de Pontes, RG: 49.009.147-7 DATA: 20.04.2021
Orientações:
DECRETA:
(Assessor Parlamentar) referên- HORÁRIO: 09h30min
1- O candidato deverá apre- NO FUNDAMENTAL II- CIÊN- Art. 1º. Ficam estabelecidas veniências, feiras livres, sendo
cia “D”, uma cesta básica ou CARGO: MOTORISTA- Classifica- sentar cópias acompanhadas CIAS, PROFESSOR TITULAR as medidas e regras de fun- permitidos apenas os serviços
um crédito alimentação com dos de nº 11º e 12º.
das vias originais da Carteira de DE ENSINO FUNDAMENTAL cionamento em razão da fase na modalidade entrega (delivery)
entrega mensal. O funcionário CARGO: AUXILIAR ADMINIS- Identidade (RG) e Diploma ou II- EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFES- transitória do ‘Plano São Paulo’ por período de 24h e retirada no
Sr. Carlos Henrique de Pontes, TRATIVO- Classificado de nº 03º. Certificado acompanhado do SOR TITULAR DE ENSINO FUN- (Vermelha/Laranja), a qual classi- local (drive thru ou take away)
RG: 49.009.147-7 (Assessor Parrespectivo Histórico Escolar no DAMENTAL II- GEOGRAFIA, fica o Estado e seus Municípios, até às 20h.
Orientações:
PROFESSOR TITULAR DE EN- com as seguintes diretrizes:
Art. 8º. O acesso a supermercalamentar) referência “D”, ficará
momento da atribuição;
lotada no Gabinete do Vereador 1- Os candidatos deverão apre- 2- A escolha do local de trabalho SINO FUNDAMENTAL II- HIS- Art. 2º. A flexibilização ocorrerá dos e outros estabelecimentos
considerados essenciais deverá
Luis Rodrigues Moreira, para o sentar cópia acompanhada dos se for o caso, poderá ser efeti- TÓRIA, PROFESSOR TITULAR em dois períodos, sendo:
qual prestará assessoria exclu- originais da Carteira de Identida- vada por meio de procuração DE ENSINO FUNDAMENTAL II- I – A partir de 18 de abril de 2021, ser feito por apenas 1 (um)
siva nos termos do artigo 43 da de (RG) e Diploma ou Certificado mediante apresentação do res- INGLÊS, PROFESSOR TITULAR o setor do comércio e atividades integrante de cada família, deLei Complementar n.º78, de 22 acompanhado do respectivo pectivo instrumento de mandato DE ENSINO FUNDAMENTAL religiosas poderão exercer suas vendo o estabelecimento se
de fevereiro de 2.013 Compete Histórico Escolar no momento com firma reconhecida acompa- II- MATEMÁTICA, PROFESSOR atividades com atendimento e encarregar de todo o processo
exclusivamente ao respectivo da atribuição;
nhado de cópias reprográficas TITULAR DE ENSINO FUN- controle de acesso ao público de higienização dos cestos, dos
Vereador dirigir os trabalhos do 2- A escolha por procuração será do documento de identidade DAMENTAL II- PORTUGUÊS limitado a 25% (vinte e cinco por carrinhos e do local onde fica o
respectivo funcionário. O funcio- feita mediante entrega do res- do procurador e do candidato, de resultado final homologado cento) de sua capacidade total, caixa, bem como deverá seguir
nário mediante comunicado ex- pectivo instrumento de mandato as quais não serão devolvidas; pelo Decreto nº 2.003, de 14 respeitando os protocolos da o procedimento de aferimento
de temperatura, forçando, ainpresso do Vereador ao Chefe de com firma reconhecida acompa- 3- Os candidatos que forem de abril de 2020, nos termos do vigilância sanitária; e
gabinete da presidência poderá nhado de cópias reprográficas convocados e que, eventualmen- Edital de Concurso Público de II – A partir de 24 de abril de da, o distanciamento necessário
exercer funções fora das depen- do documento de identidade do te, ultrapassarem o número de Provas e Títulos n° 001/2.020 e 2021, os setores como restau- nas filas visando a boa conduta
dências da Câmara Municipal. procurador e do candidato que vagas somente farão jus à escolha da legislação vigente.
rantes, lanchonetes, salões de sanitária.
Portaria Nº 048/21 – Conceder ficarão retidas;
no caso de não comparecimento Art. 2º. Este Decreto entrará em beleza, eventos e atividades Art. 9º. Fica vedada a realizaférias ao funcionário Paulo Hen- 3- Os candidatos chamados ou de desistência dos que cons- vigor na data de sua publicação, culturais poderão exercer suas ção de qualquer atividade que
rique de Araujo, RG:44.001.575-3 que ultrapassarem o número de tarem com melhor classificação. revogadas as disposições em atividades com controle de gere aglomeração como festas,
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
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eventos, reuniões ou atividades lhados, com a finalidade de realiparticulares ou públicas, em zação de festividades e eventos
imóveis particulares ou públicos, que gerem aglomerações.
com vistas a evitar riscos à saúde Art. 15. A proibição contida no
dos cidadãos e da comunidade artigo anterior se estende aos
em geral, sujeito à aplicação de proprietários de chácaras e assepenalidades, da seguinte forma: melhados, que pretendam realizar
I – Na área rural, imediatamente: festividades ou eventos particulaa. Multa de R$ 4.000,00 (quatro res que gerem aglomerações.
mil reais) ao proprietário do Art. 16. O descumprimento aos
imóvel onde esteja ocorrendo a artigos 14 e 15 deste Decreto
festa, evento, reunião ou ativi- configura infração sanitária, sujeidade similar;
tando o (s) infrator (es) e o (s) prob. Multa de R$ 2.000,00 (dois mil prietário (s) do imóvel às penalidae reais) ao idealizador da festa, des previstas no Código Sanitário
evento, reunião ou atividade Estadual (Lei nº 10.083/1998), sem
similar.
prejuízo de eventual responsabiliII – Na área urbana, após o zação na esfera criminal.
primeiro chamado, será lavrado Art. 17. O Departamento de
auto de infração e, em caso de Fiscalização, Vigilância Sanitária
não atendimento às determina- e Guarda Civil Municipal, atuarão
ções, serão aplicadas multas na em conjunto ou isoladamente,
forma do inciso anterior.
obstando qualquer situação que
§ 1º. As multas serão aplicadas venha a contrariar as determipela Fiscalização do Município e nações contidas nos artigos anpela Guarda Civil Municipal.
teriores.
§ 2º. São solidariamente respon- Art. 18. Fica restrito o funcionasáveis pelo pagamento da multa mento das UBSs (Unidades Básicas
prevista no artigo anterior, além de Saúde) somente para atendidos proprietários e idealizadores, mentos essenciais: menores de 02
aqueles que lá estiverem e que (dois) anos, gestantes, pacientes
estejam contrariando as normas com receitas vencidas de psicoaqui contidas, além das demais trópicos, medicação contínua,
medidas de enfrentamento ao vacinas, bem como pacientes com
Covid-19 anteriormente adota- casos de doenças crônicas.
das pelo Município.
Art. 19. O descumprimento de
Art. 10. Fica determinada a quaisquer disposições deste Desuspensão dos atendimentos creto acarretará na aplicação de
presenciais em todos os setores multa e responsabilização por
da Prefeitura de Iperó, exceto, crime contra a saúde pública.
nas áreas da saúde, da assis- Art. 20. Este decreto entrará em
tência social, da segurança, da vigor na data de 18.04.2021, proeducação, dos serviços urbanos e duzindo efeitos imediatos e revodemais setores essenciais ao fun- gadas as disposições em contrário.
cionamento da máquina pública.
Parágrafo único. Os atendimen- PREFEITURA DE IPERÓ, EM 16 DE
tos telefônicos pelo número (15)
ABRIL DE 2021.
3459-9999 para orientação da
população, das 8 às 16 horas, LEONARDO ROBERTO FOLIM
pelo site da Prefeitura (HTTP://
Prefeito de Iperó
www.ipero.sp.gov.br/fale-conosco/) pelo aplicativo ou site Publicado nesta Secretaria, em 16
do E-Ouve (ipero.eouve.com.br)
de abril de 2021.
serão mantidos.
Art. 11. Todos os setores com
LUCIANA SANTUCCI
permissão para funcionamento
Secretária de Governo
deverão observar as recomendações dos órgãos de fiscalização EDITAL DE CONVOCAÇÃO
e as regras específicas fixadas PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO
no Decreto Municipal nº 2.005 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
de 14 de abril de 2020 e a obri- CME DE IPERÓ – SP (BIÊNIO
gatoriedade do uso de máscara
2021-2023)
de proteção facial constante do
Decreto Municipal nº 2.007, de A Secretaria de Educação, Cul04 de maio de 2020.
tura e Esportes juntamente ao
Art. 12. Para o fim de restrição Conselho Municipal de Educação
de serviços e atividades em de- tornam público o presente EDITAL
corrência da pandemia, a popu- com o objetivo de regulamentar e
lação deverá cumprir o toque de promover a eleição da represenrecolher das 20h às 05h.
tação das entidades, da sociedade
Art. 13. As escolas da rede civil, dos usuários do Sistema
municipal ficam abertas para de Educação, das entidades de
a distribuição de merenda aos profissionais e trabalhadores da
seus alunos.
Educação, bem como a indicação
Art. 14. Fica proibida a locação dos representantes do Poder Púde chácaras de recreio e asseme- blico, nos termos da Lei Municipal

nº 458, de 04 de dezembro de Legislativo, indicado pelo Presi- I – 8h30 para as categorias dos DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
representantes de Educação Art. 16 Os casos omissos rela2003 (com alteração dada pela dente da Câmara Municipal.
Infantil, de Ensino Fundamental tivos ao processo eleitoral dos
Lei Municipal nº 622, de 18 de
DAS INSCRIÇÕES
dezembro de 2007).
Art. 5° Cada Unidade Escolar I e de Ensino Fundamental II das novos membros do CME serão
decididos pela Secretaria de
deverá realizar, no âmbito de Escolas Municipais;
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS suas instituições e de suas APMs, II – 9h30 para os representantes Educação, Cultura e Esportes
Art. 1°. A função dos membros a eleição de 2 (dois) interessados das Escolas Estaduais do mu- juntamente ao Conselho Municipal de Educação.
do CME não é remunerada e é em concorrer a cada uma das nicípio;
considerada de relevante inte- vagas de que tratam os Incisos III – 10h no caso de represen- Art. 17 Na solução dos catantes da Educação Profissional; sos relativos à interpretação
resse público.
II, III, IV e VIII do art. 4º.
Art. 2º. O CME exercerá as Parágrafo único. O nome com- IV – 10h30 para os represen- deste Edital a Secretaria de
funções de caráter normativo, pleto, a qualificação e o número tantes de Diretores de Escolas Educação, Cultura e Esportes
consultivo e deliberativo sobre de telefone dos interessados mantidas pelo Poder Público e o Conselho Municipal de
Educação poderão ser assesa formulação e o planejamento escolhidos, no âmbito das Uni- Municipal;
das políticas de educação do dades Escolares e das APMs, V – 11h no caso dos represen- sorados pela Procuradoria do
município, nos exatos termos da deverão ser oficiados à Secretaria tantes das Associações de Pais Município de Iperó e/ou por
Lei Municipal nº 458, de 4 de de- de Educação, Cultura e Esportes, e Mestres (APMs) das unidades outros segmentos da Prefeizembro de 2003 (com alteração pelas Unidades Escolares, até as mantidas pelo Poder Público tura de Iperó.
dada pela Lei Municipal nº 622, 17h do dia 22 de abril de 2021. Municipal.
de 18 de dezembro de 2007). Art. 6º O CACS-FUNDEB deverá §1º O processo eleitoral de que IPERÓ, 14 DE ABRIL DE 2021
DOS OBJETIVOS
realizar, no âmbito de sua ins- trata o caput deste artigo será
Art. 3°. O presente Edital tem tituição, a e eleição de 1 (um) organizado pela Secretaria de
como finalidade regulamentar o interessado em suprir a vaga de Educação, Cultura e Esportes JOSÉ AMILTON DE CAMARGO
processo eleitoral para a recom- que trata o Inciso IX do art. 4º juntamente com o Conselho SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES
posição do CME para o biênio deste Edital, bem como de seu Municipal de Educação.
§2º A reunião será realizada
2021-2023.
respectivo suplente.
YARA ALICE GOMES
DA COMPOSIÇÃO
Parágrafo único. O nome com- através da plataforma Teams,
Art. 4º. O CME deverá ser com- pleto, a qualificação e o número sendo que o link será divulgado, PRESIDENTE DO CONSELHO
posto por 10 (dez) membros de telefone dos interessados previamente, aos interessados de MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
titulares e 10 (dez) membros eleitos, titular e suplente, deve- que trata o caput deste artigo.
suplentes, conforme previsto rão ser oficiados à Secretaria de Art. 10 Os eleitores só poderão
pelo art. 6º da Lei Municipal nº Educação, Cultura e Esportes, votar nos representantes de suas
458/2003 (alterada pela Lei Mu- pelo CACS-FUNDEB, até as 17h respectivas categorias.
Art. 11 Se os interessados forem,
nicipal nº 622/2007), conforme do dia 22 de abril de 2021.
segue:
Art. 7º O Presidente da Câmara ao mesmo tempo, parte de mais
I – Um representante da Secre- Municipal de Iperó deverá enca- de um segmento, terão direito a
taria de Educação do Município, minhar as indicações do titular e apenas um voto.
indicado pelo Poder Público do suplente das vagas que trata DA APURAÇÃO
Municipal;
o Inciso X do art. 4º deste Edital Art. 12 Serão considerados
II – Um representante do Ensino à Secretaria de Educação, Cultura eleitos:
da Educação Infantil de Escolas e Esportes, até as 17h do dia 22 I - Titulares: os candidatos que
computarem o maior número de
Municipais, indicado pelo Poder de abril de 2021.
Público Municipal;
Parágrafo único. Deverão cons- votos dentro de cada categoria;
III - Um representante do En- tar das indicações de que trata o II - Suplentes: os candidatos
sino Fundamental I de Escolas caput deste artigo, o nome com- que obtiverem a 2ª colocação
Municipais, indicado pelo Poder pleto, a qualificação e o número entre aqueles de sua respectiva
categoria.
Público Municipal;
de telefone dos indicados.
IV - Um representante do En- Art. 8º O Poder Público, os Art. 13 Em caso de empate na
sino Fundamental II de Escolas diretores e coordenadores peda- votação em qualquer segmento,
Municipais, indicado pelo Poder gógicos das escolas estaduais do será aclamado vencedor:
Público Municipal;
município, e os representantes I - No caso dos representantes
V - Um representante das escolas das instituições que promovem da Educação Infantil, de Ensino
estaduais do município, escolhi- a educação profissional do mu- Fundamental I, Ensino Fundado pelos diretores e coordena- nicípio deverão encaminhar as mental II e Diretores de Escola,
dores pedagógicos das escolas; indicações de interessados em atuantes na rede municipal de
VI - Um representante da Educa- suprir, respectivamente, as vagas ensino, o que contar com o maior
ção Profissional, escolhido pelos de titulares e suplentes, de que tempo de serviço.
representantes das instituições tratam os Incisos I, V e VI do art. II - No caso de representantes
que promovem a educação pro- 4º deste Edital, à Secretaria de das Escolas Estaduais, Educação
fissional no município;
Educação, Cultura e Esportes, até Profissional e Associações de Pais
VII - Um representante de Dire- as 17h do dia 22 de abril de 2021. e Mestres, os que tiverem maior
tores de Escolas mantidas pelo Parágrafo único. Deverão cons- idade, levando-se em consideraPoder Público do Município, tar das indicações de que trata o ção dia, mês e ano.
escolhido entre seus pares;
caput deste artigo, o nome com- Art. 14 Após a eleição, a doVIII - Um representante das pleto, a qualificação e o número cumentação será encaminhada
à Prefeitura Municipal de EduAssociações de Pais e Mestres de telefone dos indicados.
cação para que seja expedido
- APM’s - das Escolas mantidas
DA ELEIÇÃO
pelo Poder Público Municipal, Art. 9º As eleições dos indi- o Decreto de nomeação dos
escolhido entre seus pares;
cados/eleitos pelas Unidades novos membros do CME para o
IX - Um representante do Fundo Escolares e pelas entidades para mandato 2021-2023.
de Manutenção e Desenvol- concorrer às vagas de titulares e Art. 15 Com a publicação do
vimento do Ensino Básico e de suplentes de que tratam os Decreto fica encerrado o procesde Valorização do Magistério Incisos II, III, IV, V, VI, VII e VIII do so de eleição do CME, devendo
(FUNDEB), escolhido entre os art. 4º deste Edital serão realiza- toda a documentação ser manconselheiros;
das no dia 23 de abril de 2021, a tida nos arquivos do CME para
X - Um representante do Poder partir das 8h30, conforme segue: o caso de eventual necessidade.
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QUEIMADA

ANTES E DEPOIS

Equipe da Prefeitura
controla incêndio na
Avenida Emílio Guazzelli

Travessa entre os bairros
Vila Santo Antônio e Novo
Horizonte.

Após denún cia de cêndios colocam vidas em
queimadas realizada há risco. Juntos somos mais
pouco nesta sexta-feira fortes” destaca o prefeito
(16), a Prefeitura de Iperó, municipal, Leonardo Folim.
por meio da Secretaria A vegetação seca vira comde Transportes e Servi- bustível, com isso, o contaços Municipais, Defesa to com as bitucas de cigarCivil e funcionários de ro lançadas pelas janelas
diversos setores da ad- dos veículos é uma das
ministração municipal, principais causas dos inestiveram na Avenida cêndios neste período. Vale
Emílio Guazzelli para ressaltar que fogo para limcontrolar o foco do in- peza de terrenos, queima
cêndio que se alastrava de lixo, fogueiras é crime e
pelo local.
deve ser denunciado.
Não foram localizados os As queimadas, além de
responsáveis pelo incên- provocarem danos amdio, mas, ao que tudo in- bientais, também trazem
dica, o fogo foi causado risco à segurança e à saúde
por conta do mato seco, dos moradores. Em caso
tempo seco e através de de incêndio, ligue imediaum material potencial, tamente para o telefone
como a bituca de cigar- 193 (Bombeiros) / (15) 3266ro. “A Prefeitura se pron- 1617 (GCM) / (15) 3459-9999
tificou para controlar o (Fiscalização).■
fogo com funcionários
de diversos setores, não
existem divisões, estamos todos juntos para
ajudar a nossa cidade.
Parabéns a todos! Estamos 24 horas por dia
atentos à nossa cidade e
prontos para ajudar nossos munícipes. Por isso,
pedimos que as pessoas
tenham consciência e
evite jogar materiais que
possam causar incêndio
em locais como este. In-

Centenas de pessoas vêm realizando serviços
utilizam o local pela fa- de limpeza, manutenção
cilidade e agilidade de e zeladoria em busca de
acesso entre os bair- mais autoestima para a
ros. Agora, os morado- cidade e para a populares terão ainda mais ção. O trabalho segue a
conforto e segurança. todo vapor em todo muniA Prefeitura de Iperó cípio! ■
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CORONAVÍRUS

Iperó inicia vacinação dos
profissionais da educação
Na manhã desta terça-feira (13), a Prefeitura iniciou a vacinação dos prof issionais da educação
a partir de 47 anos do
município. A previsão é
que a vacinação aconteça
na data de hoje para os
profissionais que atuam
na região Central do município e amanhã, 14, para
os profissionais atuantes
nos bairros George Oetterer e Bacaetava. Ao todo,
196 prof issionais serão
vacinados nesta etapa.
No Centro, a vacina está
sendo aplicada no Polo
Cultural. Já no bairro George Oetterer, será na Escola Municipal Marinheiro
Mariz e Barros, e em Bacaetava na Escola Municipal Roque Ayres. Para
não gerar aglomerações,
a vacinação continuará
sendo organizada por
agendamento, conforme
já vem sendo realizada
com idosos e profissionais
de saúde. A Secretaria de
Saúde agendou 5 profissionais da educação a
cada 5 minutos. O horário
de agendamento de cada
profissional foi informado
pela Secretaria da Educação do município.
Nesta etapa da Campanha de Vacinação contra
a Covid-19, poderão ser
vacinados os profissionais

que atuam nas escolas das
redes públicas (municipal,
estadual e federal) e privada,
em funções como secretários, auxiliares de serviços
gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores,
cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de
todos os ciclos da educação
básica, professores coordenadores pedagógicos, além
de professores temporários.
Sobre o Cadastro
Para receber a vacina, é preciso fazer o cadastro no site
do “Vacina Já Educação”
(https://vacinaja.educacao.
sp.gov.br/), com número
do CPF, nome completo e
e-mail. Em seguida, o profissional receberá um link
no e-mail indicado e será
necessário validá-lo para dar
continuidade ao cadastro.
É importante verif icar se
o e-mail não foi deslocado
para a caixa de spam.
No momento da vacinação,
o profissional da educação
deverá apresentar o comprovante VacinaJá Educação,
RG e CPF para conferência
dos dados pelo profissional
de saúde. Profissionais da
educação que se cadastraram e não foram agendados
devem entrar em contato
com a Secretaria de Educação do município pelo telefone (15) 3459-8020. ■
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TROCA DE L ÂMPADAS

SOLIDARIEDADE

Tem lâmpada queimada
na sua rua? Informe
a Prefeitura!

Campanha ‘’Vacina Contra a
Fome’’ arrecada meia
tonelada de alimentos

Tem lâmpada queima- lizado semanalmente no
da na sua rua? Informe município e de grande
a Prefeitura!
demanda. Por isso, as
Solicite a troca de lâm- solicitações deverão ser
padas queimadas dos realizadas exclusivamente
postes da sua rua ou do por telefone, assim, a sua
seu bairro pelo telefone: solicitação irá entrar na
3266-1001.
programação direcionada
Este é um serviço rea- ao seu bairro. ■

Em apenas uma sema- Social (CRAS) de Iperó.
na, a campanha ‘’Vacina A campanha segue até o
Contra a Fome’’ arreca- final da Vacinação contra
dou meia tonelada de o Coronavírus. Em Iperó,
alimentos e mais de 60 a vacinação acontece por
litros de óleo e de leite. agendamento prévio nas
Promovida pelo Governo Unidades de Saúde e para
do Estado de São Paulo, doar basta ir até a UBS e
em nosso município a depositar 1kg de alimento
ação é uma parceria do não perecível na caixa da
Fundo Social de Solida- campanha, que estará disriedade e a Secretaria de posta na entrada de cada
Assistência e Desenvol- unidade.
vimento Social.
A doação não é obrigatória
Com os alimentos ar- para quem for tomar vacirecadados serão feitas na e também, quem quiser
cestas básicas que serão doar mesmo sem ser vacidirecionadas às pessoas nado, é bem vindo! O que
registradas no Cadastro é pouco pra você, pode
Único e no Centro de Re- ser muito para o próximo.
ferência da Assistência Colabore! ■
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