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Atenção! Iperó intensifica a vacinação de 1ª
e 2ª dose em novo mutirão neste sábado (11)
A Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria de
Saúde, realiza, neste sábado (11), um novo mutirão
de vacinação contra a COVID-19 para 1ª dose de
18 anos ou mais, 2ª dose AstraZeneca de quem
está em atraso e 2ª dose AstraZeneca de quem
vacinou no dia 19/06.
Participe da campanha do Fundo Social de Solidariedade, “Vacina contra a fome”, doando 1kg de
alimento não perecível. Vacina no braço, comida
no prato!
Mais informações: 3266-2137 (Secretaria da Saúde).
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2- A escolha por procuração será feita mediante
entrega do respectivo instrumento de mandato
com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade do
procurador e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o
número de vagas somente escolherão em caso do
não comparecimento ou desistência dos candidatos
melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas diretamente
na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 10 de setembro de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
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Confira a quantidade de doses
aplicadas em Iperó
Até o momento, os públicos que receberam a aplicação da vacina foram:
-Profissionais da saúde pública e privada;
- Idosos a partir de 60 anos;
- Profissionais da educação
a partir de 18 anos;
- Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos;
- Pessoas com síndrome de
down a partir de 18 anos;
- Pacientes transplantados
a partir de 18 anos;
- Gestantes e puérperas a
partir de 18 anos;

- Def icientes a partir de 18
anos;
- Motorista e cobradores do
transporte coletivo e rodoviário;
- Adultos de 18 a 59 anos.
- Adolescentes com comorbidades, deficientes, gestantes e
puérperas de 12 a 17 anos.
- Adolescentes de 12 a 17 anos.
A vacinação acontece sob
agendamento prévio, conforme cadastros realizados
no site www.ipero.sp.gov.br.
Quer saber mais? Ligue 32662137 (Secretaria de Saúde). ■

SUPERMEI

ATENÇÃO
EMPREENDEDOR
Se você quer aprender a
melhorar sua produtividade e ter acesso a linhas de
créditos exclusivas, participe do curso presencial que
acontecerá no Polo Cultural
(Rua Luiz Rossi, 57).
O programa trará temas
como:
- Empreendedor de Sucesso;
- Formação no Preço de
Venda;
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- Fluxo de Caixa;
- Marketing Digital.
O programa é exclusivo para
microempreendedores Individuais (MEI), e acontecerá do
dia 13 ao dia 17/09, das 18h às
22h. As inscrições devem ser
feitas pessoalmente no Sebrae
Aqui Iperó (Rua Rafaela Moreno, 110, Jardim Irene), ou pelo
WhatsApp (15) 99604-7582.
O curso é gratuito e as vagas
são limitadas. ■

