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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Prefeitura de Iperó, por meio para o “Curso de Jardinagem” do do curso anterior, ao todo serão orçamentária.
Desenvolvimento Social podeCONCURSO PÚBLICO 01/2019 do Departamento de Recursos Programa Incentivo ao Trabalho até 6 (seis) escolhidos em deci5. DOS REQUISITOS
rão realizar visitas ao domicílio
PARA A INSCRIÇÃO
Humanos e da Secretaria de e Orientação Social “Mutirão são conjunta da Secretaria de
do candidato inscrito, se assim
A Prefeitura de Iperó, por meio Transportes e Serviços Munici- Social do Trabalhador” instituí- Assistência e Desenvolvimento 5.1. São requisitos básicos para julgarem necessário.
da Divisão de Recursos Humanos pais, comunica a convocação do pela Lei Municipal nº 662 de Social e da Secretaria de Meio inscrição no Programa:
7.2. As informações prestadas na
e da Secretaria da Educação, para o provimento de cargo em 23/10/2008 e regulamentado Rural, Ambiente e Turismo, con- I – Ter ou estar em situação de entrevista serão assinadas como
Cultura e Esportes, CONVOCA caráter efetivo.
pelo Decreto 896/2009 (e suas siderando o critério de melhor desemprego igual ou superior verdadeiras, pelo candidato, sob
os classificados abaixo indicados A chamada seguirá a ordem alterações posteriores).
aproveitamento e desempenho a um ano, desde que não seja as penas da lei.
para que compareçam no dia e dos candidatos classificados nos
1. DO PROGRAMA
beneficiário de seguro desem- 8.1. No caso das inscrições
durante o ano anterior.
local indicados a fim de mani- termos do Edital de Concurso 1.1. O programa tem por finali- 2.3. Os monitores que forem prego;
superarem o número de vagas
festarem interesse na celebração Público n° 001/2019.
dade oferecer cursos/palestras selecionados conforme item II - Residir há, pelo menos, um oferecidas, os inscritos serão
de CONTRATO TEMPORÁRIO em LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. profissionalizantes e de orienta- 2.3. receberão uma bolsa auxí- ano no Município;
selecionados por meio dos serazão do Edital de Concurso Pú- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz ção social básica com a conces- lio diária no valor de R$ 50,00 III - Apresentar aptidão física guintes critérios, nessa ordem:
blico nº 001/2019, em especial, DATA: 05.01.2022
são de bolsa pela participação no (cinqüenta reais), bem como os para exercer as atividades pre- I - Aqueles que têm maiores enno disposto no item 9.9, e com HORÁRIO: 09h30min
programa de atividades práticas. demais benefícios mencionados vistas no programa;
cargos familiares (aluguel, memfundamento no inciso VI do art. CARGO: MOTORISTA- Classifi- 1.2. O “Curso de Jardinagem” nos módulos acima.
IV - Não ter outro membro da fa- bros da família portadores de
2º da Lei Municipal nº 557/2006 cado de nº 17º.
cadastrará 60 (sessenta) interesmília participando do programa. deficiência, idosos dependentes
3. DO PAGAMENTO
(com alteração dada pela Lei
sados e atenderá inicialmente até 3.1. O pagamento do valor da
6. DAS INSCRIÇÕES
Orientações:
e sem renda, doentes crônicos);
Municipal nº 605/2007).
1- Os candidatos deverão apre- 50 (cinquenta) alunos. distribuí- bolsa auxílio será realizado pela 6.1. As inscrições poderão ser II - Pela idade (da maior para a
A convocação seguirá a ordem sentar cópia acompanhada dos dos entre os bairros da cidade Secretaria de Assistência e De- efetivadas no período de 03 e menor);
dos candidatos classificados nos originais da Carteira de Identida- e que estejam em condição de senvolvimento Social de forma 04 de janeiro de 2022, no ho- III - Mulheres que são arrimos
termos do Edital de Concurso de (RG) e Diploma ou Certificado vulnerabilidade social em de- quinzenal, sempre, às sextas- rário compreendido entre 09 às de família;
Público n° 001/2019.
acompanhado do respectivo corrência do desemprego e/ -feiras.O pagamento ocorre de 11 horas e 13 e 16 horas, nos IV - Os que têm maior tempo de
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Histórico Escolar no momento ou de carência socioeconômica forma retroativa, isto é, refere-se seguintes locais:
desemprego.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz. da atribuição;
que deverão ser devidamente às semanas anteriormente fre- I - No Centro na Casa do Cida- 8.2. A divulgação dos nomes dos
DATA: 05.01.2022 - HORÁRIO: 2- A escolha por procuração será comprovados.
dão/ PAT, localizada na rua Costa candidatos selecionados, bem
quentadas.
09h30m
feita mediante entrega do res- 1.3. Constatada a necessidade 3.2. Para fins de pagamento se- e Silva, nº 195;
como, dos demais documentos
CARGO: AUXILIAR DE DESEN- pectivo instrumento de mandato da Administração poderão ainda rão considerados os dias em que II - No bairro de George Oetterer que deverão ser apresentados,
VOLVIMENTO INFANTIL- Clas- com firma reconhecida acompa- ser convocados para participar os bolsistas realmente participa- na Subprefeitura localizada na será feita pelos meios de comusificado de nº 10º.
nhado de cópias reprográficas outros cadastrados, de forma ram das atividades, não serão Rua José Rocha nº 20.
nicação local ou nos locais onde
Orientações:
do documento de identidade do gradativa e, desde que, obser- consideradas as faltas, feriados, 6.2. No ato da inscrição os can- foram efetuadas as inscrições.
1- Os candidatos deverão apre- procurador e do candidato que vadas as condições do item 1.2. dias pontes ou atestados médico didatos deverão apresentar os 8.3. Em caso de desistência dasentar cópia acompanhada dos ficarão retidas;
1.4. As atividades práticas terão para fins de pagamento.
seguintes documentos:
queles candidatos convocados
originais da Carteira de Identida- 3- Os candidatos chamados duração de 05 (cinco) horas diá- 3.3. A cesta básica de cada bol- I - Cédula de Identidade/RG;
ou no decorrer do programa,
de (RG) e Diploma ou Certificado que ultrapassarem o número de rias pelo período de 5 (cinco) dias sista será entregue mensalmente II - Cadastro de Pessoa Física/CPF; as vagas e novas convocações
acompanhado do respectivo vagas somente escolherão em por semana, sendo que a cada em data e local fixados pelas III - Comprovante de residência; e serão contactadas por telefone.
Histórico Escolar no momento caso do não comparecimento 15 dias parcialmente dedicados Secretarias responsáveis pelo IV - Comprovante da situação 8.4. O candidato que sair, não
da atribuição;
ou desistência dos candidatos à realização de cursos/palestras programa.A entrega deverá ser sociofamiliar.
poderá retornar ao curso, deverá
2- A escolha por procuração será melhores classificados.
profissionalizantes e de orienta- diretamente ao aluno, ou a ter- 6.3. A situação sociofamiliar será assinar um termo de desligafeita mediante entrega do res- Mais informações podem ser ção social básica.
ceiros mediante a apresentação demonstrada por meio de:
mento que será providenciado
pectivo instrumento de mandato obtidas diretamente no Depar- 1.5. A carga horária poderá de documento de identidade. I - Documentos de identidade pelas secretarias responsáveis.
com firma reconhecida acompa- tamento de Recursos Humanos. sofrer alteração conforme o cro- 3.4. Para ter direito ao benefício de todos os membros da família; 8.5. Receberam certificados tonhado de cópias reprográficas
nograma do curso, em especial, da cesta básica o aluno não po- II -Comprovantes de renda de dos aqueles que permanecerem
do documento de identidade do Iperó, 29 de dezembro de no que se refere aos cursos/ derá apresentar mais de 3 (três) todos os membros da família, no curso, no período mínimo
procurador e do candidato que
palestras profissionalizantes e de faltas injustificadas no mês.
tais como, Carteira de Trabalho de 6 meses. Abaixo disto, rece2021.
ficarão retidas;
orientação social básica.
3.5 Os atestados, somente terão de Previdência Social - CTPS, beram apenas uma declaração
3- Os candidatos chamados Divisão de Recursos Humanos 1.6. As atividades serão or- validade como justificativa para declaração de empregador, au- de participação, que deverá ser
que ultrapassarem o número de
ganizadas e supervisionadas não perder a cesta básica, isto é, todeclaração, etc.
solicitada junto às secretarias
vagas somente escolherão em Secretaria de Transportes e pela Secretaria de Assistência o atestado não abona a falta do III - Comprovantes de despesas responsáveis.
caso do não comparecimento
e Desenvolvimento Social em dia em questão.
do grupo familiar, como por 9. DAS AULAS PRÁTICAS
Serviços Municipais
ou desistência dos candidatos
conjunto com a Secretaria do 3.6 Os alunos que tiverem acima exemplo, recibos de aluguel ou 9.1 - O local para execução das
melhores classificados.
Meio Rural, Ambiente e Turismo. de 04 (quatro) faltas injustifica- prestação do imóvel, recibos de aulas práticas dos alunos iniciais
Mais informações podem ser
2. DA BOLSA
das no mês serão desligados consumo de água, luz, telefone, e dos alunos do módulo avançaobtidas diretamente no Depar2.1. Os alunos do Módulo Básico do curso.
farmácia, prestações, financia- do ficam estabelecidos:
EDITAL Nº 02/2022
tamento de Recursos Humanos.
do programa receberão uma 3.7 Serão tolerados atrasos não mentos, dentre outros.
SADS/ SERAT/
-Áreas Institucionais;
bolsa auxílio diária no valor de consecutivos de no máximo 10 7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO -Canteiros Municipais;
Iperó, 29 de dezembro de 2021.
R$30,00 (trinta reais), além de (dez) minutos, se o atraso passar 7.1. O processo de seleção -Praças Municipais;
“Mutirão Social do
transporte até o local das ativida- a ser frequente, no terceiro dia dos inscritos será realizado em -Rotatórias Municipais;
Trabalhador”
Divisão de Recursos Humanos
des práticas, quando estas forem de atraso não consecutivo será conjunto pelos profissionais -Órgãos Municipais.
realizadas em bairros distantes descontado meio período.
da Secretaria de Assistência e 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(Lei Municipal 662/2008)
Secretaria de Educação,
(Bacaetava e George Oetterer), 4. DA DURAÇÃO DO CURSO Desenvolvimento Social, por 10.1. Os cadastrados selecionaCultura e Esportes.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE também receberão diariamente 4.1. O curso tem previsão de iní- meio de entrevistas e análise da dos e convocados, para efeito
IPERÓ, por meio das Secreta- um lanche, uma cesta básica cio em 10/01/2022, com duração documentação comprobatória de preenchimento das vagas
rias de Assistência e Desenvol- mensal e seguro de acidentes de 6 (seis) meses, podendo ser da situação socioeconômica disponíveis ficam sujeitos à
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
vimento Social e Meio Rural, pessoais.
prorrogado por igual período, declarada, sendo que,
apresentação de documentos
CONCURSO PÚBLICO
Ambiente e Turismo, faz saber 2.2. Os monitores poderão ser a critério da Administração e eventualmente, os profissionais que comprovem a veracidade de
01/2019
que estão abertas as inscrições selecionados dos remanescentes conforme a disponibilidade da Secretaria de Assistência e suas informações, devendo, para
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tanto, firmar Termo de Adesão ao após o envio dos dados pela e finanças Sr. José Humberto dois mil e vinte e um, reuniu-se
Programa Mutirão Social.
Secretaria de Assistência e De- de Moraes Junior. A pauta foi ordinariamente as 13:30h, em
10.2. A adesão ao programa não senvolvimento Social.
encaminhada a todos via wha- rede online pelo gloogle meet
implica – em hipótese alguma Parágrafo 2º. Nos termos do § tsapp do CMDCA. A presidente realizado pelo representante da
- vínculo empregatício com o 3º do art. 3º da Lei Municipal nº Sra. Elisa Marcia abriu a reunião, secretaria de planejamento e
Município de Iperó.
662 de 23 de Outubro de 2008, cuja pauta se tratou do tema: desenvolvimento Sr, Cleberson
10.3. Os casos omissos serão será concedida alimentação ao 1- A exoneração da conselheira Francisco Godoy, fato esse devido
resolvidos pela Secretaria de bolsista, consistente no forneci- tutelar Sra. Jaqueline Teles, no a necessidade de não aglomeGoverno.
mento de 1 (uma) cesta básica dia 13/12/2021 que ocasionou ração por conta do COVID-19,
no desfalque da equipe prin- que contou com a presença da
mensal.
Iperó, 28 de Dezembro de 2021 Art. 2º. Os demais artigos e cipalmente para os próximos representante da secretaria de
anexos do Decreto nº 896, de 4(quatro) meses, visto que a educação Sra. Estela Angela SolPREFEITURA DE IPERÓ
10 de março de 2009 (alterado conselheira Madalena já estava dera Rosa da Silva, representante
pelo Decreto nº 1.290 de 28 de em férias e as outras já esta- da entidade cabana de luz Sr. João
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E fevereiro de 2013) permanece- vam programadas com o RH Quadros, a presidente do CMDCA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL rão inalterados.
para saírem na sequência. O Sra. Elisa Márcia Vaz Dos Santos
Art. 3º. Este Decreto entrará em Conselho Tutelar está funcio- Juliato e a estagiaria de direito
SECRETARIA DE MEIO RURAL vigor na data de sua publicação, nando atualmente com apenas Sra. Stella de Freitas Soares. A
AMBIENTE E TURISMO
revogando as disposições em 4 (quatro) conselheiras mesmo pauta foi encaminhada a todos
contrário, em especial o Decreto com a última suplente Débora via whats app do CMDCA – Cuja
nº 2.094, de 06 de Janeiro de Mazulquin tendo assumido. pauta foi subdividida nos seguinDECRETO Nº 2.230, DE 27 DE 2021.
Tendo em vista que esse fato vai tes temas: 1-Projeto informação é
DEZEMBRO DE 2.021.
contra o ECA, a Sra. Elisa Márcia proteção- disk 100. 2- Projeto das
propôs uma possível solução, camisetas da entidade cabana de
PREFEITURA MUNICIPAL
“Altera o artigo 15 do Decreto
que seria cancelar as férias das luz. 3- Irregularidade da Escolinha
DE IPERÓ, 27 DE
896, de 10 de Março de 2009,
outras conselheiras para que de futebol C10 em Bacaetava.
DEZEMBRO DE 2021.
que Institui o Programa de
o funcionamento do Conselho 4- Requisitos para registro das enIncentivo ao Trabalho e Orien- LEONARDO ROBERTO FOLIM Tutelar não seja prejudicado; tidades. 5- Altercação de Egresso
tação Social – Mutirão Social do
até o retorno da Sra. Madalena do Sr. José Hamilton de Camargo
Prefeito Municipal
Trabalhador”.
e que seja pago hora extra as da Secretaria de educação deste
Publicada nesta Secretaria, demais conselheiras que cobri- conselho. 6- Projeto ApadrinhaLEONARDO ROBERTO FOLIM, em 27 de Dezembro de 2021. rão a sua “ausência” . Visto que mento afetivo. 7- Atualização
Prefeito do Município de Iperó,
a Sra. Débora agora assume de da lei municipal do CMDCA e
Estado de São Paulo, no uso de
suplente como titular a vacância Conselho tutelar. 8-Fechamento
LUCIANA SANTUCCI
suas atribuições legais,
da Sra. Jaqueline e não temos da entidade MORIPAN. Deu iníSecretária de Governo
DECRETA
mais nenhum suplente (devido cio a reunião a Sra. Elisa Márcia
Art. 1º. Fica alterado o artigo
óbito do Sr. José Anselmo Del o qual apresentou seu projeto
15 do Decreto nº 896, de 10 de
Vigna) necessita-se de nova Informação é proteção – Disk
Março de 2009, que “Institui o
eleição para suplente como rege 100, ressaltando que o mesmo
ATA DE REUNIÃO DO
Programa de Incentivo ao Tra- CONSELHO MUNICIPAL DA a lei. Em seguida a Presidente tem previsão de conclusão para
balho e Orientação Social – Mu- CRIANÇA E ADOLESCENTE DE colocou em votação a questão janeiro de 2022. Foi lembrado do
tirão Social do Trabalhador” que IPERÓ - CMDCA- REALIZADA do cancelamento das férias das projeto das camisetas da Entidade
passará a vigorar com a seguinte ONLINE NO DIA 15.12.2021 Conselheiras e foi decidido que cabana de luz e o Sr. João relatou
redação:
sim por unanimidade o cancela- que precisaria de verba para reaARTIGO 15. O bolsista que cum- No décimo quinto dia de de- mento das férias das outras con- lização do seu projeto. A Sra. Elisa
prir integralmente as exigências zembro de dois mil e vinte e um, selheiras. A Sra. Viviane Pires de Márcia esclareceu sobre a questão
dos artigos 9º, 10 e 11 fará jus, reuniu-se extraordinariamente B. Zanatta, conselheira do CMD- da escolinha de futebol em Bacaesemanalmente, a bolsa auxílio as 10:00h, em rede online pelo CA e assessora da secretaria de tava, o qual estava funcionando
sendo, no módulo aluno em glooglemeet, fato esse devido a governo, relatou que o Prefeito sem registro no CMDCA e a emsa
valor correspondente a R$ 30,00 necessidade de não aglomera- já está informado da necessidade esteve em visitas para fiscalizar e
(trinta reais) por dia que efetiva- ção por conta do COVID-19 e a de fazer uma nova eleição para os mesmo evadiram-se. Esclaremente participou das atividades urgência de pauta. Contou com conselheiros tutelares suplentes, ceu, também, sobre o registro das
práticas ou teóricas, cujo paga- a presença do representante da orientando que fosse oficiado entidades e requisitos necessários
mento será providenciado pela secretaria de educação Sr. José o Executivo formalmente, para para formalizar eventual repasse
Secretaria de Administração e Amilton de Camargo, represen- início dos trâmites devidos para de verba. A Sra. Elisa Márcia
Finanças, após o envio dos dados tante da entidade Cabana de Luz eleição de novos conselheiros. trouxe em pauta a questão do
pela Secretaria de Assistência e Sr. João Quadros, a presidente Encerramento: A Presidente projeto apadrinhamento afetivo
Desenvolvimento Social.
do CMDCA Sra. Elisa Márcia finalizou as questões, infor- cuja previsão de retorno é para
Parágrafo 1º. Após a conclusão Vaz dos Santos Juliato, a esta- mando que as tratativas seriam janeiro de 2022. Também trouxe à
do curso, serão escolhidos até giária de direito Sra. Stella de repassadas à Vara da Infância e tona a questão da atualização da
06 (seis) alunos bolsistas, em Freitas Soares, a representante Juventude. Dada a palavra aos lei Municipal do CMDCA e Consedecisão conjunta da Secretaria da secretaria de governo Sra. demais, ninguém teve nada a lho tutelar que se faz necessária,
de Assistência e Desenvolvi- Viviane Pires de B. Zanatta, a declarar, se deu por encerrada não tendo nenhuma interposição
mento Social e da Secretaria de vice presidente do CMDCA Sra. a sessão.
a lei será renovada de acordo
Meio Rural, Ambiente e Turismo, Kelly Cristina T. Folin, a reprecom os tramites legais. Por fim,
considerado o critério de melhor sentante da secretaria de saúde
foi anunciada o fechamento da
aproveitamento, a fim de per- Sra. Milena Simões Pantojo, a Ata de reunião do conselho entidade MORIPAN porém, a
manecerem no programa como representante da APAE Sra. Ana
municipal da criança e
mesma não formalizou por esAlunos Monitores, percebendo Cristina da Silva, a representante adolescente de Iperó- CMD- crito. Encerramento: Finalizado
pagamento no valor de R$ 50,00 da secretaria de planejamento CA- REALIZADA ONLINE as questões e dado a palavra aos
(cinquenta reais) por dia que e desenvolvimento Sra. Patrícia
NO DIA 09.12.2021
demais, ninguém teve nada a
efetivamente participaram das Teixeira N. Leite, o representante
declarar, se deu por encerrada a
atividades práticas ou teóricas, da secretaria de administração No nono dia de dezembro de sessão.
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‘ ’NATAL , TEMPO DE AMOR’ ’

Festa atrai milhares de pessoas
de toda região à cidade e
conquista munícipes e visitantes
A programação do “Natal,
Tempo de Amor”, teve início
no dia 3 a 5 de dezembro em
George Oetterer, com a chegada do Papai Noel, apresentação do Coral Criando
Laços, apresentação do
violoncelista Luiz Felipe
Salinas Almeida, e no último dia, encerramento com
apresentações da Banda
Marcial de Iperó - BANMIP.
A abertura oficial da programação na área central
aconteceu no dia 9, com o
grande acender das luzes
das árvores da entrada de
Iperó a Boituva. Já no dia
10, o Papai Noel chegou
na Praça Padre Calixto e
um grande público esteve
presente para prestigiar.
Além do bom velhinho, os
iperoenses contaram com
a Caravana da Coca-Cola,
apresentações da BANMIP
e “Princesas, o Musical”. Entre os dias 10 e 12 de dezembro, a Praça Padre Calixto foi
sede de apresentações que
aqueceram o coração do
público, entre elas o espetáculo musical de Natal do
Grupo Circense Lígia Aydar,
apresentações do “Projeto
Cultura em Ação” e Coral
Criando Laços.
No último final de semana, entre os dias 17 e 19 de
dezembro, o evento foi encerrado com chave de ouro.
Apresentações do Ballet da
Academia Up, “Projeto Cultura em Ação”, Grupo Forró
do Bão, apresentação do
Coral e Orquestra “Came-

rata Les Ensembles”, Bingo
do Fundo Social, Desfile com
Balonistas, apresentação do
quinteto de cordas String3ros e
encerramento do evento com
apresentações da BANMIP.
O “Natal, Tempo de Amor”
acendeu ainda mais a alegria
no município e fortaleceu
o comércio local. Foram 30
barracas de comerciantes da
cidade na Feira de Artesanato
e Gastronomia em todos os
dias na Praça Padre Calixto.
“O Natal de Iperó foi emocionante, reuniu pessoas de toda
região, reacendeu a magia do
natal em cada um, além do orgulho de ser iperoense. A Feira
de Artesanato e Gastronomia
contribuiu e muito com os
comerciantes locais, há relatos
de dias em que os produtos
foram esgotados, sucesso em
vendas. Agradeço muito a toda
população que prestigiou e
confiou em nosso trabalho, o
Departamento de Cultura por
toda a dedicação e empenho,
a Câmara Municipal por toda
a parceria e a cada funcionário
que se dedicou na realização
do evento. Agradeço também
a todos que contribuíram
com o bingo do Fundo Social,
centenas de famílias serão beneficiadas com o arrecadado.
Seguimos com muito trabalho,
temos muito planos para 2022,
a união de cada iperoense só
nos dá ainda mais força!” destaca o prefeito.
A programação de Natal em
Iperó acabou, mas a magia e a
união natalina ainda permanecem no coração de cada um! ■

COVID-19

Iperó se torna destaque
no enfrentamento à
Pandemia em 2021
Desde o início deste ano
de 2021, com muito planejamento e organização,
a Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Saúde, realizou diversas ações
para prevenir e combater a
covid-19, se tornando destaque na região, no enfrentamento à pandemia e na
vacinação, com mutirões e
corujões.
A vacinação foi o foco da
administração nos últimos
12 meses. Foram realizados
oito mutirões de vacinação
nos finais de semana e seis
corujões, que tem como
objetivo intensificar a vacinação com horários mais
flexíveis. Com isso, mais de
70% da população já está
vacinada com as duas doses
(ou dose única).
O município também foi
pioneiro no cadastro das vacinações, dando aos munícipes a opção de escolher o
dia, horário e local para receber a dose da vacina, evitando aglomerações. Em Iperó,
nesta semana do Natal, as
vacinas serão aplicadas até
hoje, 22, incluindo horário
estendido (até às 19h00). Já
na semana do Ano Novo,
serão aplicadas até dia 29/12,
incluindo horário estendido
(até às 19h00).
“Parabéns a todos os profissionais da saúde que se
empenharam e dedicaram
muito do seu tempo para
trabalhar nas ações em
combate à pandemia. A
saúde da nossa população,

em especial nesta fase de pandemia, foi e é a prioridade da
nossa gestão. Vamos continuar
investindo e nos planejando
para que possamos passar
por esse momento com muita
saúde. Estamos juntos!”, comentou o prefeito.
Em 2022 a luta contra o Coronavírus com as aplicações da
vacina continua. A vacinação
nas Unidades de Saúde será
retomada na segunda-feira,
03/01/2022. Atualmente, a Secretaria de Saúde segue vacinando pessoas de 12 anos ou
mais com 1ª e 2ª dose, além
da 3ª dose em idosos com 60
anos ou mais, imunossuprimidos com 18 anos ou mais,
profissionais da saúde e pessoas com 18 anos ou mais sem
comorbidade.
A responsável técnica da Vigilância Epidemiológica de
Iperó, Flávia Zopi, destacou a
importância das ações em torno da vacinação no município.
“É notável a queda no número
de internações e confirmados
pela COVID-19 desde que a vacinação tem avançando para a
população de 12 anos ou mais.
Atualmente, é sem dúvidas, a
melhor estratégia de prevenção do agravamento e óbito
pela doença. Esperamos que
em 2022 possamos avançar
nessa estratégia, podendo flexibilizar ainda mais as medidas
de precaução. Se chegou a
sua vez de receber a dose de
reforço, procure uma Unidade
de Saúde!”.
Vacinar é proteger. Mais informações: 3266-2137. ■
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