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ATOS OFICIAIS

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 2/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nos termos do Edital de Concure da Secretaria de Educação, cação, Cultura e Esportes e,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 so Público n° 001/2019.
Cultura e Esportes, CONVOCA os Considerando a necessidade
CONCURSO PÚBLICO
candidatos abaixo relacionados em caráter emergencial para a
01/2019
LOCAL: Prefeitura de Iperó- AveEDITAL DE RETIFICAÇÃO para comparecimento às repar- função de Professor de Ensino
A Prefeitura de Iperó, por meio nida Santa Cruz, 355- Jardim
tições municipais para fins de Fundamental II – Ciências;
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Santa Cruz– Iperó-SP.
A Prefeitura Municipal de Iperó- provimento de cargo em caráter Considerando que não houve da Divisão de Recursos Humanos Humanos e da Secretaria de DATA: 31.08.2021 - HORÁRIO:
-SP, por meio da Secretaria de temporário.
candidatos aprovados no Pro- e da Secretaria da Educação, Saúde, comunica a convocação 09h00min
Governo, da Secretaria de Saú- A convocação seguirá a ordem cesso Seletivo 01/2020 para Cultura e Esportes, CONVOCA para o provimento de cargo em CARGO: ESCRITURÁRIO- Clasde e da Comissão Permanente de classificação dos candidatos, este cargo;
os classificados abaixo indicados caráter efetivo.
sificados de nº 06º e 07º.
Organizadora de Processos nos termos do Edital de Pro- Considerando ainda o item 11.9 para que compareçam no dia e A chamada seguirá a ordem
Orientações:
Seletivos e Concursos Públicos, cesso Seletivo Simplificado n° do edital do Concurso Público local indicados a fim de manifes- dos candidatos classificados nos 1- O candidato deverá apredesignada pela Portaria nº 173, 001/2020.
01/2020;
tarem interesse na celebração de termos do Edital de Concurso sentar cópias acompanhadas
de 9 de abril de 2021, no uso de LOCAL: Prefeitura de Iperó– Comunica a convocação para CONTRATO TEMPORÁRIO em Público n° 001/2019.
das vias originais da Carteira de
suas atribuições legais e visando Avenida Santa Cruz, 355- Jardim o provimento de CARGO EM razão do Edital de Concurso Pú- LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Identidade (RG) e Diploma ou
atender os princípios básicos Santa Cruz- Iperó-SP
CARÁTER TEMPORÁRIO dos blico nº 001/2019, em especial, Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz Certificado acompanhado do
da legalidade, impessoalidade, DATA: 31.08.2021 - HORÁRIO: interessados a vaga para com- no disposto no item 9.9, e com DATA: 31.08.2021
respectivo Histórico Escolar no
moralidade, igualdade, publici- 09h30min
parecer na data e local abaixo fundamento no inciso VI do art. HORÁRIO: 09h30min
momento da atribuição;
dade, probidade administrativa CARGO: PROFESSOR DE ENSI- determinados para atribuição 2º da Lei Municipal nº 557/2006 CARGO: TECNICO EM ENFER- 2- A escolha do local de trabalho
e dos que lhe são correlatos NO FUNDAMENTAL I - Classi- de aulas:
(com alteração dada pela Lei MAGEM- Classificado de nº 55º. se for o caso, poderá ser efetie considerando o disposto no ficados de nº 41º ao 43º.
A chamada seguirá a ordem Municipal nº 605/2007).
Orientações:
vada por meio de procuração
item do Edital com vistas à con- CARGO: PROFESSOR DE ENSI- dos candidatos classificados nos A convocação seguirá a ordem 1- Os candidatos deverão apre- mediante apresentação do restratação temporária de pessoal NO FUNDAMENTAL II- POR- termos do Edital de Concurso dos candidatos classificados nos sentar cópia acompanhada dos pectivo instrumento de mandato
a fim de atender as necessida- TUGUÊS- Classificados de nº Público n° 001/2020.
termos do Edital de Concurso originais da Carteira de Identida- com firma reconhecida acompades da Secretaria de Saúde no 04º ao 06º.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Público n° 001/2019.
de (RG) e Diploma ou Certificado nhado de cópias reprográficas
Pronto Atendimento Municipal
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. acompanhado do respectivo do documento de identidade
Orientações:
“Julia Graziele Vieira de Souza”, 1- Os candidatos deverão apre- Cruz.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Histórico Escolar no momento do procurador e do candidato,
no Pronto Atendimento “São sentar cópias acompanhadas DATA: 31.08.2021 /
da atribuição;
Cruz.
as quais não serão devolvidas;
Judas Tadeu” ou nas Unidades das vias originais da Carteira de HORÁRIO: 09h30min
DATA: 31.08.2021 - HORÁRIO: 2- A escolha por procuração será 3- Os candidatos que forem conde Saúde, torna público para Identidade (RG) e Diploma ou P RO F E S S O R D E E N S I N O 09h00m
feita mediante entrega do res- vocados e que, eventualmente,
conhecimento dos interessados Certificado acompanhado do FUNDAMENTAL II –CIÊN- CARGO: ESCRITURÁRIO - Clas- pectivo instrumento de mandato ultrapassarem o número de vaa RETIFICAÇÃO DO ITEM 2.4 do respectivo Histórico Escolar no CIAS – Classificados do nº 04º sificados do nº 08º ao 15º.
com firma reconhecida acompa- gas somente farão jus à escolha
Edital de Processo Seletivo Sim- momento da atribuição;
ao 10º.
CARGO: SECRETÁRIO DE ES- nhado de cópias reprográficas no caso de não comparecimento
plificado nº 2/2021, conforme 2- A escolha do local de trabalho
Orientações:
COLA - Classificados do nº 01º do documento de identidade do ou de desistência dos que conssegue:
procurador e do candidato que tarem com melhor classificação.
se for o caso, poderá ser efeti- 1- Os candidatos deverão apre- ao 08º.
O item 2.4 do Edital de Processo vada por meio de procuração sentar cópias acompanhadas
ficarão retidas;
Orientações:
Mais informações podem ser
Seletivo Simplificado nº 2/2021 mediante apresentação do res- das vias originais da Carteira de 1- Os candidatos deverão apre- 3-Os candidatos chamados que obtidas diretamente na Divisão
passa a vigorar com a seguinte pectivo instrumento de mandato Identidade (RG) e Diploma ou sentar cópia acompanhada dos ultrapassarem o número de de Recursos Humanos.
redação:
com firma reconhecida acompa- Certificado acompanhado do originais da Carteira de Identida- vagas somente escolherão em
2.4. A carga horária de trabalho nhado de cópias reprográficas respectivo Histórico Escolar no de (RG) e Diploma ou Certificado caso do não comparecimento Iperó, 26 de agosto de 2021.
de todos os empregos públicos do documento de identidade momento da atribuição;
acompanhado do respectivo ou desistência dos candidatos
temporários seguirá a jornada do procurador e do candidato, 2- A escolha do local de trabalho Histórico Escolar no momento melhores classificados.
Divisão de Recursos Humanos
constante da tabela acima e a as quais não serão devolvidas; se for o caso, poderá ser efeti- da atribuição;
Mais informações podem ser
necessidade dos serviços públicos 3- Os candidatos que forem con- vada por meio de procuração 2- A escolha por procuração será obtidas diretamente no DeparSecretaria de Educação,
conforme demanda da Secretaria vocados e que, eventualmente, mediante apresentação do res- feita mediante entrega do res- tamento de Recursos Humanos.
Cultura e Esportes
de Saúde.
ultrapassarem o número de va- pectivo instrumento de mandato pectivo instrumento de mandato
Permanecem inalteradas as de- gas somente farão jus à escolha com firma reconhecida acompa- com firma reconhecida acompa- Iperó, 26 de agosto de 2021.
mais disposições contidas no no caso de não comparecimento nhado de cópias reprográficas nhado de cópias reprográficas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital Completo de Processo ou de desistência dos que cons- do documento de identidade do documento de identidade do
Departamento de
CONCURSO PÚBLICO
Seletivo Simplificado nº 2/2021, tarem com melhor classificação. do procurador e do candidato, procurador e do candidato que
Recursos Humanos
01/2019
publicado no site da Prefeitura Mais informações podem ser as quais não serão devolvidas. ficarão retidas;
de Iperó e no Jornal de Iperó - obtidas diretamente na Divisão 3- Os candidatos que forem con- 3- Os candidatos chamados
Secretaria de Saúde
A Prefeitura de Iperó, por meio
Edição nº 805, de 20 de agosto de Recursos Humanos.
vocados e que, eventualmente, que ultrapassarem o número de
do Departamento de Recursos
de 2.021.
ultrapassarem o número de va- vagas somente escolherão em
Humanos e da Secretaria de
Iperó, 26 de agosto de 2021. gas somente farão jus à escolha caso do não comparecimento EDITAL DE CONVOCAÇÃO Transportes e Serviços MuniciIperó, 26 de agosto de 2.021.
no caso de não comparecimento ou desistência dos candidatos
CONCURSO PÚBLICO
pais, comunica a convocação
Nº 01/2019
Divisão de Recursos Humanos ou de desistência dos que cons- melhores classificados.
para o provimento de cargo em
Leonardo Roberto Folim
tarem com melhor classificação. Mais informações podem ser
caráter efetivo.
Prefeito
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Depar- A Prefeitura de Iperó, por meio A chamada seguirá a ordem
Secretaria de Educação,
obtidas diretamente na Divisão tamento de Recursos Humanos. da Divisão de Recursos Humanos dos candidatos classificados nos
Cultura e Esportes
de Recursos Humanos.
e da Secretaria de Educação, termos do Edital de Concurso
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Iperó, 26 de agosto de 2021. Cultura e Esportes, CONVOCA Público n° 001/2019.
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
os candidatos abaixo relacio- LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Iperó, 26 de agosto de 2021.
CONCURSO PÚBLICO
Divisão de Recursos Humanos nados para comparecimento Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
PROCESSO SELETIVO
Divisão de Recursos Humanos
às repartições municipais para Cruz
01/2020
SIMPLIFICADO 01/2020
fins de provimento de cargo em DATA: 31.08.2021
Secretaria de Educação,
caráter efetivo.
A Prefeitura de Iperó, por meio Secretaria de Educação, Cultura
Cultura e Esportes.
HORÁRIO: 09h30min
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Hue Esportes
A convocação seguirá a ordem CARGO: MOTORISTA- Classifida Divisão de Recursos Humanos manos e da Secretaria da Edude classificação dos candidatos, cado de nº 16º.
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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Orientações:
ATO DO PRESIDENTE
CONVOCAÇÃO
1- Os candidatos deverão apreN.º 007/2021.
sentar cópia acompanhada dos
O Conselho Municipal dos
originais da Carteira de Identida- O Presidente da Câmara Direitos da Criança e do Adode (RG) e Diploma ou Certificado Municipal de Iperó, no uso lescente – CMDCA, no uso
acompanhado do respectivo de suas atribuições legais e de suas atribuições legais,
Histórico Escolar no momento regimentais, em especial em CONVOCA todas as Organida atribuição;
observância ao artigo 26, I, zações Não Governamentais
2- A escolha por procuração será alínea “e” do Regimento In- – ONGs, Entidades Privadas e
feita mediante entrega do res- terno desta Casa de Leis, faz Autônomas que desenvolvam
pectivo instrumento de mandato saber que:
trabalhos com crianças e
com firma reconhecida acompa- Considerando a queda nos adolescentes com idade até
nhado de cópias reprográficas números de infectados, con- 18 anos incompletos para
do documento de identidade do taminados e internações em que realizem sua inscrição,
procurador e do candidato que razão da COVID-19.
em atendimento ao disposto
ficarão retidas;
Considerando as novas dire- no inciso VII, do artigo 15,
3- Os candidatos chamados trizes pronunciadas pelo Go- da Lei Municipal nº 777, de
que ultrapassarem o número de vernador do Estado na data 03/03/2012, sob pena de
vagas somente escolherão em de 18/08/2021, às 12h45min, descredenciamento.
caso do não comparecimento anunciando a flexibilização As inscrições/atualizações
ou desistência dos candidatos consciente.
deverão ser efetuadas até 30
melhores classificados.
Considerando a Edição do De- DE SETEMBRO DE 2021, na
Mais informações podem ser creto n.º2.188, de 18 de julho sede do Conselho Municipal
obtidas diretamente no Depar- de 2021 que “Dispõe sobre dos Direitos da Criança e do
tamento de Recursos Humanos. as medidas para a Retomada Adolescente – CMDCA, com
Consciente e disposições de endereço à Rua Costa e Silva,
Iperó, 26 de agosto de 2021. prevenção de contágio pelo nº 175, Centro (Fundo Social,
COVID-19 e dá outras provi- piso superior), das 08 às 14
Departamento de Recursos dências”;
horas.
Humanos
Considerando o Artigo 21, IV, Dúvidas serão tiradas presen“c” do Regimento Interno da cialmente ou pelo WhatsApp
Secretaria de Transportes e Câmara Municipal de Iperó (15) 997392566 com Elisa
Serviços Municipais
dispõe ser competência do Márcia em horário comercial.
Presidente zelar pelos prazos Iperó, 23 de agosto de 2021.
do Processo Legislativo;
PORTARIA DO PODER
RESOLVE:
LEGISLATIVO MUNICIPAL Artigo 1.º - Fica reestabeleElisa Marcia Vaz
cido o atendimento e acesso
dos Santos Juliato
Portaria n.º 065/2021 - Conce- ao público de 100% (cem por
der férias ao funcionário Robson cento) da capacidade total na Presidente do Conselho
Soares Leonor, RG: 42.186.406- Câmara Municipal de Iperó a Municipal dos Direitos
0, (Motorista) referência “G”, partir de 25/08/2021.
da Criança e do Adolescente.
no período de 31/08/2021 à Artigo 2.º - Todos deverão
14/09/2021.
observar as recomendações
Portaria n.º 066/2021 - Exo- dos órgãos de fiscalização e
nerar a funcionária Giane de as regras específicas fixadas CÂMARA MUNICIPAL
Souza, RG: 50.086.024-5 (As- anteriormente, as recomenDE IPERO
sessor Parlamentar) referência dações gerais estabeleci“D”, nos termos da legislação das no Decreto Municipal
RETIFICAÇÃO
vigente revogando as portarias n.º2.005/2020 e a obrigaton.º 051/2018 e 008/2021.
riedade do uso máscaras de Refiticar onde se lê: CONTRAPortaria n.º 067/2021 - Fica proteção facial constantes do TADA: 4R TECNOLOGIA DA
suspenso, integralmente o ex- Decreto Municipal n.º 2.005, INFORMAÇÃO LTDA
pediente na Câmara Municipal de 04 de maio de 2020.
OBJETO CONTRATAÇÃO DE
de Iperó no dia 06 de setembro Artigo 3º - As sessões ordi- EMPRESA ESPECIALIZADA
de 2021, em virtude do feriado nárias acontecerão normal- EM SERVIÇO DE ACESSO À
da Independência do Brasil do mente todas as terças-feiras, INTERNET BANDA LARGA VIA
dia 07/09/21.
a partir das 19h, COM A CABO – FIBRA ÓPTICA.
Portaria n.º 068/2021 - Con- PRESENÇA DO PÚBLICO, MODALIDADE: Dispensa de
ceder férias a funcionária Maria e poderão ser assistidas Licitação n.º 024/2019 – ProAparecida Alves de Almeida, pelo youtube: https://you- cesso n.º 29/2019 – Contrato
RG: 27.455.255-3 (Agente de tube.com/channel/UCZk- nº 009/2019
Serviços de Limpeza) referência tVgu2h5wOINQeE2Ieqgw
“B”, no período de 08/09/2021 à e facebook: https://www. Leia-se: CONTRATADA: CIL07/10/2021.
facebook.com/camaraipero/ ; NET COMUNICAÇÃO E INPortarias n.ºs 065 a 067/2021 Artigo 4.º - Este Ato entrará FORMÁTICA LTDA
- Publicadas e registradas nesta em vigor na data de sua pusecretaria em 23 de agosto de blicação, produzindo efeitos
2021.
imediatos e revogadas as Publicado no Jornal Oficial do
Portaria n.º 068/2021 - Publica- disposições em contrário.
Município, edição 805, do dia
da e registrada nesta secretaria
20/08/2021, na folha 03.
em 27 de agosto de 2021.
Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” em 24
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
de agosto de 2021.
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Classificados do nº 11º
PROCESSO SELETIVO ao 14º.
SIMPLIFICADO E
Orientações:
EMERGENCIAL
1- Os candidatos deverão
Nº 001/2021
apresentar cópia acompanhada dos originais
A Prefeitura de Iperó, por dos documentos consmeio da Divisão de Recursos tantes no Anexo I desta
Humanos e da Secretaria da convocação no momento
Saúde, CONVOCA os clas- da atribuição, a não apresificados abaixo indicados sentação dos documenpara que compareçam no tos exigidos tornará sem
dia e local indicados a fim de efeito a aprovação obtida
manifestarem interesse na pelo candidato, anulancelebração de CONTRATO do-se todos os atos ou
TEMPORÁRIO em razão do efeitos decorrentes da
Edital de Processo Seletivo inscrição no processo
Simplificado e Emergencial seletivo simplificado;
nº 002/2021, e com fun- 2- A escolha por procudamento no inciso VI do ração será feita mediante
art. 2º da Lei Municipal nº entrega do respectivo
557/2006 (com alteração instrumento de mandato
dada pela Lei Municipal nº com firma reconhecida
605/2007).
acompanhado de cópias
A contratação temporária reprográficas do docufundamenta-se em razão mento de identidade do
do estado de calamidade procurador e do candipública no município em dato que ficarão retidas;
decorrência da Pandemia 3- Os candidatos chacausada pelo novo corona- mados que ultrapassavírus (COVID19).
rem o número de vagas
A contratação se dará pelo somente escolherão em
prazo de 45 (quarenta e caso do não comparecinco) dias, podendo ser cimento ou desistência
prorrogada uma única vez, dos candidatos melhores
por igual período.
classificados.
A convocação seguirá a Mais informações podem
ordem dos candidatos clas- ser obtidas diretamente
sificados nos termos do na Divisão de Recursos
Edital de Processo Seletivo Humanos.
Simplificado e Emergencial
nº 002/2021.
Iperó, 27 de agosto de
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
2021.
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
Divisão de Recursos
DATA: 30.08.2021
Humanos
HORÁRIO: 09h00
CARGO: ENFERMEIRO- Secretaria de Saúde.
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IMUNIZAÇÃO

R E S E R VATÓ R I O A B A ST E C I D O

Iperó realiza corujão de
vacinação contra Covid-19
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Saúde,
realizou, nesta quarta-feira
(25), um “corujão da vacinação” contra a Covid-19 para
os iperoenses, a partir de 18
anos. A aplicação foi feita
em três postos da cidade:
UBS “Jean Carlos Domingues dos Santos” (Centro),
UBS “Elois Alves Correa”
(Bacaetava) e UBS “Cacilda
Fogaça de Almeida (George
Oetterer). Ao todo, cerca de
150 vagas foram ofertadas.
O objetivo da ação foi intensificar a vacinação no município e disponibilizar horários de agendamento mais
flexíveis. “Queremos dar a
oportunidade para todos
que ainda não receberam
a vacina, se imunizarem.
Pensamos em diversas iniciativas para incentivar a população, o corujão foi uma

delas. Ver todos os iperoenses
vacinados é um grande objetivo nosso. Quem ainda não se
vacinou, faça isso por você e por
todos’’, comentou o prefeito .
Além das ações de intensificação em horários e dias diferenciados, a vacinação continua
acontecendo normalmente
nas Unidades de Saúde para
pessoas com 18 anos ou mais
e também para adolescentes
de 12 a 17 anos com comorbidades, deficientes, gestantes
e puérperas. Para se vacinar é
rápido e fácil, basta realizar o
cadastro no site da Prefeitura
(www.ipero.sp.gov.br), assim,
é possível escolher o local e
horário da vacinação. Além
disso, é importante realizar o
pré-cadastro no site Vacina Já
(vacinaja.sp.gov.br/) do Governo do Estado.
Faça a sua parte na luta contra o vírus. Vacine-se! ■

Prefeitura oferece apoio à
Sabesp e contribui com o
abastecimento de água no
Campos Vileta
Com o objetivo de contribuir com o fornecimento e
abastecimento de água da
empresa Sabesp, a Prefeitura de Iperó realizou, nesta
manhã do dia 27, um apoio
com o envio de dez caminhões de água no Campos
Vileta. Mais de 100 mil litros
de água estão sendo abastecidos no reservatório que
atende o bairro.
Os moradores do local estavam sofrendo com o abastecimento de água comprometido, por conta do
período de estiagem, devido a falta de chuva que toda
a região enfrenta. A Sabesp
já anunciou que um novo
poço funcionaria até o dia
28. A Prefeitura Municipal
deverá acompanhar a ação
e contribuir com o que for
necessário.
A ação de apoio foi firmada
em reunião no dia 26 no
bairro, com representantes
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da empresa Sabesp, vereadores, secretários e moradores
do local. O prefeito municipal
assumiu o compromisso, que
foi iniciado com agilidade no
primeiro horário desta manhã.
“A falta de chuva é um problema que toda região enfrenta,
infelizmente a nossa população também começou a sentir
os problemas com a falta de
água. Estamos dispostos a
contribuir com a empresa Sabesp, com o que for necessário,
o bem-estar da população é o
nosso maior compromisso. Vamos continuar acompanhando todos os passos da Sabesp
nessa crise hídrica, com apoio
dos vereadores e de toda nossa
equipe. Os iperoenses podem
contar com o nosso esforço.
Vamos em frente” destaca o
prefeito.
A Prefeitura e a Sabesp pedem para que a população
faça o uso racional da água.
Evite desperdícios. ■
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SOLIDARIEDADE

PA R C E R I A

Fundo Social faz doações de
cestas básicas em Bacaetava
O Fundo Social de Solidariedade de Iperó continua
com a doação de mantimentos para famílias em
estado de vulnerabilidade,
cadastradas no sistema do
Fundo Social. Nesta manhã
(25), em torno de 200 cestas
foram doadas no bairro Bacaetava.
Ao todo, são quase 2.000
cestas básicas, mais de
2.500 peças de agasalhos,
300 cobertores e dez mil
máscaras doadas desde o
início do ano pelo Fundo

Social de Solidariedade.
“Este é um trabalho gratificante para todos nós do Fundo Social, as ações são organizadas
com muito carinho e respeito.
Ainda temos muito a fazer,
queremos ajudar todas as famílias iperoenses!”, comentou
Laís Assunção Folim.
As famílias que precisam do
auxílio, devem procurar o Fundo Social de Solidariedade,
pelo telefone ou WhatsApp:
3266-1198, ou em sua sede que
fica na Rua Costa e Silva, 175 Jardim Irene ■

Iperó recebe Sebrae Móvel
em setembro
O Sebrae, em parceria com
a Prefeitura de Iperó, traz
para o município o Sebrae
Móvel, que tem como objetivo apresentar ferramentas
de gestão de negócios e
informações sobre o regime de formalização pelo
MEI (microempreendedor
individual). Também são
passadas informações e
esclarecimento de dúvidas
do público sobre o processo
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de abrir uma empresa, o planejamento de um novo negócio
e orientação sobre gestão de
micro e pequenas empresas.
Os atendimentos acontecerão
no dia 3 de setembro, sexta-feira, de forma gratuita. Basta comparecer na Rodoviária
Municipal (Avenida Vereador
Doutor José Marques Penteado, nº 112-126) das 10h às 16h.
Aproveite a oportunidade para
fortificar o seu negócio! ■

