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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO de não comparecimento acompanhado do respec- 1- O candidato deverá Avenida Santa Cruz, 355- Humanos e da Secretaria de constarem com melhor
CONCURSO PÚBLICO ou de desistência dos que tivo Histórico Escolar no apresentar cópias acom- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP. Saúde, CONVOCA os candi- classificação.
01/2020
constarem com melhor momento da atribuição;
panhadas das vias originais DATA: 22.02.2022 - HORÁ- datos abaixo relacionados Mais informações podem
2- A escolha do local de tra- da Carteira de Identidade RIO: 10h00min
classificação.
para comparecimento às ser obtidas diretamente
A Prefeitura de Iperó, por Mais informações podem balho se for o caso, poderá (RG), Comprovação de no CARGO: PROFESSOR TI- repartições municipais para na Divisão de Recursos
meio da Divisão de Recursos ser obtidas diretamente ser efetivada por meio de mínimo 5 (cinco) anos de TULAR DE EDUCAÇÃO fins de provimento de cargo Humanos.
Humanos e da Secretaria na Divisão de Recursos procuração mediante apre- efetivo exercício no magis- INFANTIL - Classificado em caráter efetivo.
da Educação, Cultura e Es- Humanos.
sentação do respectivo ins- tério e Diploma ou Certi- de nº 10º.
A convocação seguirá a Iperó, 17 de fevereiro
portes e,
trumento de mandato com ficado acompanhado do CARGO: PROFESSOR TITU- ordem de classificação dos
de 2022.
Considerando a necessidade Iperó, 18 de fevereiro firma reconhecida acom- respectivo Histórico Escolar LAR DE ENSINO FUNDA- candidatos, nos termos do
em caráter emergencial para
panhado de cópias repro- no momento da atribuição; MENTAL I - Classificados Edital de Concurso Público
de 2022.
Divisão de Recursos
a função de Professor de
gráficas do documento de 2- A escolha do local de tra- de nº 10º e 11º.
n° 004/2020.
Humanos
Ensino Fundamental I;
identidade do procurador e balho se for o caso, poderá CARGO: PROFESSOR TITU- LOCAL: Prefeitura de IperóDivisão de Recursos
Considerando que não há
do candidato, as quais não ser efetivada por meio de LAR DE ENSINO FUNDA- Avenida Santa Cruz, 355Humanos
Secretaria de Saúde
Processo Seletivo vigente
serão devolvidas.
procuração mediante apre- MENTAL II- MATEMATI- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP.
para este cargo;
Secretaria de Educação, 3- Os candidatos que forem sentação do respectivo ins- CA- Classificado de nº 15º. DATA: 22.02.2022 - HORÁConsiderando ainda o item
convocados e que, even- trumento de mandato com
Orientações:
Cultura e Esportes.
RIO: 09h00min
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
11.9 do edital do Concurso
tualmente, ultrapassarem o firma reconhecida acom- 1- O candidato deverá apre- CARGO: AGENTE COMU- PROCESSO SELETIVO
Público 01/2020;
número de vagas somente panhado de cópias repro- sentar cópias acompanha- NITÁRIO DE SAÚDE- UBS
SIMPLIFICADO E
Comunica a convocação
farão jus à escolha no caso gráficas do documento de das das vias originais da CENTRO “JEAN CARLOS
EMERGENCIAL
para o provimento de CAR- EDITAL DE CONVOCAÇÃO de não comparecimento identidade do procurador e Carteira de Identidade (RG) DOMINGUES DOS SANNº 001/2021
GO EM CARÁTER TEMPO- CONCURSO PÚBLICO ou de desistência dos que do candidato, as quais não e Diploma ou Certificado TOS”- Classificados do nº
RÁRIO dos interessados a
constarem com melhor clas- serão devolvidas;
acompanhado do respec- 01º ao 06º.
01/2020
A Prefeitura de Iperó, por
vaga para comparecer na
sificação.
3- Os candidatos que forem tivo Histórico Escolar no CARGO: AGENTE COMU- meio da Divisão de Recursos
data e local abaixo deter- A Prefeitura de Iperó, por Mais informações podem convocados e que, even- momento da atribuição;
NITÁRIO DE SAÚDE- UBS Humanos e da Secretaria da
minados para atribuição meio da Divisão de Recur- ser obtidas diretamente na tualmente, ultrapassarem o 2- A escolha do local de tra- VITORINO “ORLANDO Educação, Cultura e Esporde aulas:
sos Humanos e da Secreta- Divisão de Recursos Hu- número de vagas somente balho se for o caso, poderá FERREIRA”- Classificados tes, CONVOCA os classificaA chamada seguirá a ordem ria da Educação, Cultura e manos.
farão jus à escolha no caso ser efetivada por meio de do nº 01º ao 03º.
dos abaixo indicados para
dos candidatos classifica- Esportes e,
de não comparecimento procuração mediante apre- CARGO: AGENTE COMU- que compareçam no dia
dos nos termos do Edital Considerando a necessida- Iperó, 18 de fevereiro ou de desistência dos que sentação do respectivo ins- NITÁRIO DE SAÚDE- UBS e local indicados a fim de
de Concurso Público n° de em caráter emergencial
de 2022.
constarem com melhor trumento de mandato com VILETA “CACILDA FOGA- manifestarem interesse na
001/2020.
firma reconhecida acom- ÇA DE ALMEIDA”- Classi- celebração de CONTRATO
para a função de Professor
classificação.
LO C A L : P r e f e i t u r a d e de Educação Infantil;
Divisão de Recursos
Mais informações podem panhado de cópias repro- ficado de nº 01º.
TEMPORÁRIO em razão do
Iperó – Av. Santa Cruz, Considerando que não há
Humanos
ser obtidas diretamente gráficas do documento de CARGO: AGENTE CO- Edital de Processo Seletivo
355 – Jardim Santa Cruz. Processo Seletivo vigente
na Divisão de Recursos identidade do procurador e MUNITÁRIO DE SAÚDE- Simplificado e Emergencial
DATA: 22.02.2022/
Secretaria de Educação, Humanos.
do candidato, as quais não UBS GEORGE OETTERER nº 001/2021, e com funpara este cargo;
HORÁRIO: 14h00min
Cultura e Esportes.
serão devolvidas;
Considerando ainda o item
“MARINHEIRO MARCILIO damento no inciso VI do
CARGO: PROFESSOR DE 11.9 do edital do Concurso
Iperó, 18 de fevereiro 3- Os candidatos que forem DIAS”- Classificados do nº art. 2º da Lei Municipal nº
ENSINO FUNDAMENTAL Público 01/2020;
convocados e que, even- 01º ao 03º.
de 2022.
557/2006 (com alteração
I– Classificados do nº 42º Comunica a convocação EDITAL DE CONVOCAÇÃO
tualmente, ultrapassarem o
Orientações:
dada pela Lei Municipal nº
ao 52º.
número de vagas somente 1- O candidato deverá apre- 605/2007).
para o provimento de CAR- CONCURSO PÚBLICO
Divisão de Recursos
Orientações:
Nº 01/2020
farão jus à escolha no caso sentar cópias acompanha- A contratação temporária
GO EM CARÁTER TEMPOHumanos
1- Os candidatos deverão RÁRIO dos interessados a
de não comparecimento das das vias originais da fundamenta-se em razão
apresentar cópias acompa- vaga para comparecer na A Prefeitura de Iperó, por Secretaria de Educação, ou de desistência dos que Carteira de Identidade (RG) do estado de calamidade
nhadas das vias originais da data e local abaixo deter- meio da Divisão de Recursos
constarem com melhor clas- e Diploma ou Certificado pública no município em
Cultura e Esportes
Carteira de Identidade (RG) minados para atribuição Humanos e da Secretaria de
sificação.
acompanhado do respec- decorrência da Pandemia
e Diploma ou Certificado de aulas:
Educação, Cultura e EsporMais informações podem tivo Histórico Escolar no causada pelo novo coronaacompanhado do respec- A chamada seguirá a ordem tes, CONVOCA o candidato EDITAL DE CONVOCAÇÃO ser obtidas diretamente na momento da atribuição; vírus (COVID19).
tivo Histórico Escolar no dos candidatos classifica- abaixo relacionado para CONCURSO PÚBLICO Divisão de Recursos Hu- 2- A escolha do local de tra- A convocação seguirá a
momento da atribuição;
manos.
dos nos termos do Edital comparecimento às repartiNº 01/2020
balho se for o caso, poderá ordem dos candidatos clas2- A escolha do local de tra- de Concurso Público n° ções municipais para fins de
ser efetivada por meio de sificados nos termos do
balho se for o caso, poderá 001/2020.
provimento de CARGO EM A Prefeitura de Iperó, por Iperó, 18 de fevereiro de procuração mediante apre- Edital de Processo Seletivo
ser efetivada por meio de LOCAL: Prefeitura de Iperó – CARÁTER EFETIVO.
2022.
meio da Divisão de Recursentação do respectivo ins- Simplificado e Emergencial
procuração mediante apre- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim A convocação seguirá a sos Humanos e da Secretrumento de mandato com nº 001/2021.
sentação do respectivo ins- Santa Cruz.
ordem de classificação dos taria de Educação, Cultura
Divisão de Recursos
firma reconhecida acom- LOCAL: Prefeitura de Iperó –
trumento de mandato com DATA: 22.02.2022/ HORÁ- candidatos, nos termos do e Esportes, CONVOCA o
Humanos
panhado de cópias repro- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
firma reconhecida acom- RIO: 14h00min
Edital de Concurso Público candidato abaixo relacionagráficas do documento de Santa Cruz.
panhado de cópias repro- CARGO: PROFESSOR DE n° 001/2020.
do para comparecimento às Secretaria de Educação, identidade do procurador e DATA: 22.02.2022- HORÁgráficas do documento de EDUCAÇÃO INFANTIL– LOCAL: Prefeitura de Iperó- repartições municipais para
Cultura e Esportes
do candidato, as quais não RIO: 08h30m
identidade do procurador e Classificados do nº 31º Avenida Santa Cruz, 355- fins de provimento de CARserão devolvidas;
CARGO: ORIENTADOR
do candidato, as quais não ao 37º.
Jardim Santa Cruz– Iperó-SP. GO EM CARÁTER EFETIVO.
3- Os candidatos que forem COVID-19- Classificados
serão devolvidas.
DATA: 22.02.2022 - HORÁ- A convocação seguirá a EDITAL DE CONVOCAÇÃO convocados e que, even- do nº 55º ao 58º.
Orientações:
3- Os candidatos que forem 1- Os candidatos deverão RIO: 10h00min
ordem de classificação dos CONCURSO PÚBLICO tualmente, ultrapassarem o
Orientações:
convocados e que, even- apresentar cópias acompa- CARGO: COORDENADOR candidatos, nos termos do
Nº 04/2020
número de vagas somente 1- Os candidatos deverão
tualmente, ultrapassarem o nhadas das vias originais da PEDAGÓGICO- Classifica- Edital de Concurso Público
farão jus à escolha no caso apresentar cópia acompanúmero de vagas somente Carteira de Identidade (RG) do de nº 06º.
A Prefeitura de Iperó, por de não comparecimento nhada dos originais dos
n° 001/2020.
farão jus à escolha no caso e Diploma ou Certificado
Orientações:
LOCAL: Prefeitura de Iperó- meio da Divisão de Recursos ou de desistência dos que documentos constantes no
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ATOS OFICIAIS
Anexo I desta convocação
no momento da atribuição,
a não apresentação dos
documentos exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato,
anulando-se todos os atos
ou efeitos decorrentes da
inscrição no processo seletivo simplificado;
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, 17 de fevereiro
de 2022.
Divisão de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.250, DE 10 KRAUSE
como descrito abaixo:
Titular: Sandra Regina Vieira IPERÓ, ESTADO DE SÃO do Prefeito, Vice-Prefeito e mum acordo ao aditamento
DE FEVEREIRO DE 2022.
IX – Representante da
1º Semestre
de Campos
PAULO, NO USO DE SUAS Vereadores;
do contrato.
Associação Bela Vista 15/02 – 8:30.
Suplente: Sofia Arena Correa ATRIBUIÇÕES LEGAIS E RE- 3- Nas deliberações sobre Contratação de Sociedade
“Nomeia os membros Titular: Francisco Lopes de 14/03 – 13:30.
VII – REPRESENTANTE GIMENTAIS, FAZ SABER concessão de título de Cida- de Advogados para a Presdo Conselho Municipal Oliveira
14/04 – 8:30.
DOS DIRETORES DE
QUE A C MARA APROVOU dão Honorário ou qualquer tação de Serviços de ConAntidrogas – COMAD, e dá Suplente: José Ivanildo da 16/05 – 13:30.
ESCOLA MANTIDAS PELO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: honraria ou homenagem. sultoria e Assessoria Jurídica
outras providências.”
Silva
10/06 – 8:30.
PODER PÚBLICO DO Artigo 1º– O Artigo 237 4 – Na rejeição de Veto.
nas áreas de Direito Público
X – Representante do 01/07 – 13:30
MUNICÍPIO
do Regimento Interno da § 8º - É expressamente proi- e Administrativo para este
LEONARDO ROBERTO FOGrupo Utopia
2º Semestre
Titular: Estela Angela Solde- Câmara Municipal de Iperó, bido o uso de munícipe não Legislativo
LIM, Prefeito do Município Titular: Mônica Aparecida 19/08 – 8:30.
ra Rosa da Silva
passará a ter a seguinte vereador para contagem, DATA DO ADITAMENTO:
de Iperó, Estado de São Domingues
12/09 – 13:30.
Suplente: Rodrigo Mendes redação:
apuração e leitura dos votos 15/02/2022
Paulo, no uso de suas atri- Suplente: Thaylane Lima 19/10 – 8:30.
Narvona
SUBSEÇÃO III
em qualquer processo de VALIDADE: 12 MESES
buições legais;
Amorim
18/11 – 13:30.
VIII – REPRESENTANTE
DO PROCESSO DE
votação.
VA L O R G L O B A L : R $
DECRETA:
XI – Representante da 07/12 – 8:30.
DAS ASSOCIAÇÕES DE
VOTAÇÃO
§ 9º - Em caso de indis- 90.000,00 ( Noventa mil
Art. 1º. Ficam nomeados
Área Rural
Sem mais para o momento, PAIS E MESTRES (APM’S) Artigo 237 – São dois os ponibilidade do sistema reais).
os membros do Conselho Titular: Sergio Antonio Nery agradeço desde já, vossa DAS ESCOLAS MANTIDAS processos de votação:
eletrônico de votação, serão VA LO R PA R C I A L : R $
Municipal Antidrogas – CO- Suplente: Carlos Roberto ilustríssima atenção.
PELO PODER PÚBLICO I – Simbólico;
utilizados meios idôneos 7.500,00 (Sete mil e quiMAD, conforme disposto na Walter
MUNICIPAL
II – Nominal;
para votação e contagem nhentos reais).
Lei Municipal nº 395, de 23 XII – Representante da
Iperó, 02 de Fevereiro de Titular: Juliana Aparecida de § 1º - No processo simbóli- de votos.
de agosto de 2002, a saber: Liderança Antidrogas
2022.
Paula Duarte
co de votação, o Presidente Artigo 2º – Esta Resolução Angelo Valário Sobrinho
I - Representante do
Titular: DIEGO ALVES DA
Suplente: Suzan Heik dos convidará os Vereadores entrará em vigor na data de Presidente da Câmara
Departamento Jurídico SILVA
Lucilene Neres dos Santos.
Santos
que estiverem de acordo a sua publicação, revogadas
Municipal de Iperó
Titular: WALDIR BATISTA Suplente: JESUS MANOEL Presidente Conselho Muni- IX – REPRESENTANTE DO permanecerem sentados e as disposições em contrário.
BARRA JUNIOR
JEREMIAS JUNIOR
cipal de Educação
CONSELHO DE
os que forem contrários a
Suplente: LAERÇON SARTO- XIII – Representante da
IPERÓ/SP
ACOMPANHAMENTO E se levantarem, procedendo, Sala das Sessões “Grácio
RELLI FILHO
Associação Cabana
CONTROLE SOCIAL
em seguida, à necessária Antonio Vieira”, em 16 de
II – Representante da
de Luz
Thiago Pereira Ramires.
DO FUNDEB
contagem dos votos e à
fevereiro de 2022.
Secretaria de Assistência e Titular: RONALDO APARESecretário
Titular: Aline de Oliveira proclamação do resultado.
Desenvolvimento Social CIDO BILLER
Conselho Municipal de Nery
§ 2º - O processo nominal Angelo Valário Sobrino
Titular: LUIZ EDUARDO DE Suplente: CÁTIA SIMONE DE
Educação IPERÓ/SP
Suplente: Priscila Pinto de de votação consiste na ação,
Presidente
AZEVEDO ROSSINI
BARROS ALVES
Araújo
desenvolvimento ou resulSuplente: LUIZ FERNANDO XIV – Representante do QUADRO DE MEMBROS X – REPRESENTANTE DO tado de votar, elegendo,
SOUZA GOUVEIA
Projeto Caminhando DO BIÊNIO DE 2021/2022 PODER LEGISLATIVO decidindo ou aprovando, CÂMARA MUNICIPAL
III – Representante da
contra as Drogas
Titular: Valéria Regina Ma- através da contagem dos
DE IPERÓ
Secretaria Municipal de Titular: PATRÍCIA VIRGINIA I –REPRESENTANTE DA theus de Souza
votos favoráveis e contrários
Saúde
DA SILVA
SECRETARIA DE
Suplente: Ivania Aparecida indicando “SIM”, NÃO” ou EXTRATO DE ADITAMENTO
Titular: GILCE MARIA VIDA Suplente: KAUÊ ANDRYUS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO Ricezi Calixto
“ABSTENÇÃO”, através de MODALIDADE: Convite
APARECIDO
SILVA
Titular: Valéria Aparecida
sistema eletrônico, aberto n.º 005/2019 – Processo
Suplente: NILMARA HESSEL Artigo 2º. As despesas com Américo Corrêa
pelo Presidente.
n.º 7/2019 – Contrato nº
MARTINS GALVÃO
a execução do presente Suplente: Eduardo Sanches PORTARIA DO PODER § 3º - Proceder-se-á, obri- 3/2019
IV – Representante da decreto serão suportadas Albanez
LEGISLATIVO MUNICIPAL gatoriamente, à votação OBJETO: Resolvem de coSecretaria Municipal pelo orçamento vigente, su- II –REPRESENTANTE DO
nominal para todas as mum acordo ao aditamento
de Educação, Cultura plementadas se necessário. ENSINO DA EDUCAÇÃO Portaria Nº 016/22 – Con- proposições que exijam do contrato.
e Esportes
Artigo 3º. Este Decreto INFANTIL DE ESCOLAS ceder férias ao funcioná- “quórum” de maioria ab- Contratação de empresa
Titular: ALEXANDRE LISBOA entrará em vigor na data de
MUNICIPAIS
rio Robson Soares Leonor, soluta e “quórum” de dois referente a prestação de
ANTUNES DE OLIVEIRA
sua publicação, revogadas Titular: Carmen Gabriela RG: 42.186.406-0, (Moto- terços (2/3) para sua apro- serviços especializados em
Suplente: DANILO JOSÉ as disposições em contrário. Albertoni Nogueira
rista) referência “G”, no vação. (§ 1º e § 2º do Art. 235 Serviços de locação e MaSONCIM DA MOTA
Suplente: Beatriz Lourenço período de 07/03/2022 à deste RI.).
nutenção de Equipamento
V – Representante da PREFEITURA DE IPERÓ, EM Garcia
21/03/2022.
§ 4º - Enquanto não for PABX
Guarda Civil Municipal 10 DE FEVEREIRO DE 2022. III – REPRESENTANTE DO Portaria n.º 016/2022 - Pu- proclamado o resultado de DATA DO ADITAMENTO:
Titular: ALEXANDRE DOENSINO FUNDAMENTAL blicada e registrada nesta uma votação, é facultado 04/02/2022
MINGUES
LEONARDO ROBERTO I DE ESCOLAS MUNICIPAIS secretaria em 17 de feve- ao Vereador retardatário VALIDADE: 12 MESES
Suplente: DANIEL HESSEL
FOLIM
Titular: Ariane Verônica Ri- reiro de 2022.
manifestar seu voto.
VALOR GLOBAL: R$ 7.560,00
VI – Representante da
Prefeito de Iperó
beiro Tomazevic
§ 5º - O Vereador poderá ( Sete mil quinhentos e sesSecretaria de Administração
Suplente: Camila Teixeira
ANGELO VALÁRIO
retificar seu voto antes de senta reais).
e Finanças
Publicado nesta Secretaria, Rocha Gomes
SOBRINHO
proclamado o resultado. VALOR PARCIAL: R$ 630,00
Titular: MARCIO ALVES DOS em 10 de Fevereiro de
IV –REPRESENTANTE DO
Presidente
§ 6º - As dúvidas quanto ao (Seiscentos e trinta reais).
SANTOS
2022.
ENSINO FUNDAMENTAL II
resultado proclamado só
Suplente: LUIZ HENRIQUE
DE ESCOLAS MUNICIPAIS
poderão ser suscitadas e de- Angelo Valário Sobrinho
HEIDE DOMKE TAGO
LUCIO GONÇALVES DA Titular: Lucilene Neres dos
verão ser esclarecidas antes Presidente da Câmara
VII – Representante
SILVA FILHO
Santos
RESOLUÇÃO N.º 001/2022 de anunciadas a discussão
Municipal de Iperó
do Fundo Social de
Secretário de Governo Suplente: Sofia Sodré Cide nova matéria, ou, se for
Solidariedade
chon
(AUTORIA: MESA DIRETORA o caso, antes de se passar à
Titular: KELLY CRISTINA TAV – REPRESENTANTE DAS DA CÂMARA MUNICIPAL) nova fase da sessão ou de CÂMARA MUNICIPAL
VANO FOLIM
OFÍCIO: 01/2022
ESCOLAS ESTADUAIS DO
encerrar a Ordem do Dia.
DE IPERÓ
Suplente: Patrícia Aparecida
MUNICÍPIO
“Dispõe sobre Alteração do § 7º - O processo de votaAndré de Oliveira Cavalheiro O Conselho Municipal de Titular: Thiago Pereira Ra- Artigo 237 do Regimento ção nominal, além de outras EXTRATO DE ADITAMENTO
VIII – Representante do Educação, no uso de suas mires
Interno da Câmara Munici- hipóteses previstas neste MODALIDADE: ConviConselho Tutelar
atribuições legais, solicita, a Suplente: Ludmilla Cristina
pal de Iperó”.
regimento, será utilizado te n.º 1/2021 – Processo
Titular: DEBORA APARECIDA Vossa Senhoria a publicação de Camargo Oliveira
nos seguintes casos:
n.º 3/2021 – Contrato nº
LOPES MAZULQUIM
do calendário, de reuniões VI – REPRESENTANTE DA A MESA DIRETORA DA 1 - Eleição da Mesa;
3/2021
Suplente: MARIELE TAVARES ordinária, do vigente ano EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CÂMARA MUNICIPAL DE 2 - Cassação de mandato OBJETO: Resolvem de co-
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SADS

‘ ‘NÓS MULHERES’ ’

Secretaria de Assitência e
Desenvolvimento Social inicia o
ano com capacitação de
profissionais e colônia de férias
para juventude
A Secretaria de Assistência Social tem como
objetivo garantir o direito e proteção social dos
cidadãos, à família e à
comunidade e tem se
movimentado, neste mês
de fevereiro, para trazer
melhorias à população.
Recentemente, a equipe
da Casa de Acolhimento
de Iperó participou de
uma capacitação para
aprimorar a qualidade no
atendimento das crianças
e dos adolescentes acolhidos no município. Durante uma semana, novos
educadores e educadores
que já atuam no cargo,
compartilharam experiências e momentos de
aprendizado, com profissionais capacitados e com
toda a rede de ensino.
“Nosso objetivo é capacitar constantemente os
funcionários da Casa de
Acolhimento, compartilhamos momentos incríveis de reflexões e expondo os sentimentos,
compreendemos que a
empatia e a compaixão
devem caminhar juntas
e, principalmente, que é
extremamente necessário
observar e avaliar quando
existem conflitos. É um
trabalho exigente, cheio

de imprevistos e para o qual
não é possível estabelecer
uma padronização de conduta porque cada serviço
de acolhimento se situa em
um contexto específico da
realidade”, comentou a secretária Isli Demetrio.
COLÔNIA DE FÉRIAS CRAS:
Outra ação da Secretaria de
Assistência Social que movimentou crianças e adolescentes, encerrada recentemente, foi a colônia de férias
do serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos
do CRAS, no bairro de George Oetterer.
Com a parceria da Secretaria de Esporte do município
várias atividades esportivas
e gincanas interacionais,
pintura, foram realizadas
durante o período de férias
escolares.
“Ficamos muito felizes em
aos poucos podermos retornar com as atividades presenciais do serviço. As crianças puderam ter momentos
de diversão, aprendizado
e convivência comunitária,
percebemos o tão importante foram esses momentos
que pudemos desfrutar juntos” destacou a coordenadora do CRAS, Helena Kuabara.
Ressaltamos que as atividades retornam presencialmente no mês de março.■

Prefeitura promove oficinas de
empoderamento feminino
Na última quinta-feira com apoio para contar suas
(17), a Secretaria de Saúde histórias e superações, como
e a Secretaria de Assistên- também debater assuntos de
cia e Desenvolvimento interesse e realizar atividaSocial estarão realizando des.
o projeto: “Nós, mulheres”, A iniciativa traz um grande
no Polo Cultural, para o impacto no município, crianpúblico feminino de 15 do uma rede de suporte às
anos ou mais.
mulheres.
O projeto consiste em As oficinas acontecerão touma oficina de empode- das às quintas-feiras, a partir
ramento feminino, onde das 14h. Compareça e partias mulheres terão espaço cipe!■
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FUTVÔLEI

SEGURANÇA

Iperoenses conquistam
troféus em torneio
No último domingo, 13,
em São Roque, no torneio
de futevôlei, 4 duplas iperoenses representaram o
município e garantiram
classificações. Entre as 22
duplas que disputaram
o torneio, a dupla Bahia
e Marcos foi a campeã.
O município também
garantiu o 3º lugar com a
dupla Caio e Leandro, e o
4º lugar ficou com a dupla
Jhow e Gabriel. A 4ª dupla

iperoense que também participou foi Endriw e Expedito.
“A Divisão Municipal de Esportes parabeniza todos os
participantes e agradece
por representarem tão bem
o município. É muito importante ver o desenvolvimento
e o empenho das equipes
nessa nova modalidade que
vem crescendo no cenário
esportivo”, comentou a chefe
da Divisão Municipal de Esportes, Mônica Domingues.■

S E R VI ÇO S M U N I C I PA I S

Prefeitura revitaliza pinturas
de sinalização de trânsito
em toda cidade
Para garantir mais segurança a motoristas e
pedestres, a Prefeitura de
Iperó realiza, desde o mês
de dezembro, um programa de intensificação da
revitalização das sinalizações de trânsito nas ruas
e avenidas da cidade.
A sinalização de trânsito
informa e orienta motoristas e pedestres. O respeito
à sinalização garante um
trânsito mais organizado
e seguro. “As faixas de
pedestres, sinais e placas,
são colocados após um
estudo para controlar o
tráfego e, principalmente, para evitar acidentes
e preservar a vida dos cidadãos. Por isso, é essen-

Forças policiais realizam
2ª Operação Integrada
A Polícia Militar segue com frequência.
realizando uma sequên- Na última quarta-feira (16),
cia de operações na cida- outra grande operação ocorde de Iperó, em conjunto re na cidade, com o objetivo
com a CGM com foco nas de aumentar a sensação de
áreas comerciais, em lo- segurança e prevenir crimes
cais de maior concentra- no município, que já possui
ção de pessoas e de maior baixos índices, graças à atuaincidência de delitos.
ção diária em conjunto das
Desde o dia 27 de janeiro, forças de segurança. A ação
em que foi desencadea- iniciou nesta tarde com o
da a primeira operação estacionamento das viatuplanejada para esse pe- ras no Terminal Rodoviário,
ríodo, que contou com onde ocorreu o planejameno apoio da Força Tática, to com o efetivo policial, que
ROCAM (motocicletas) e segue na sequência para o
Base Móvel Comunitária, patrulhamento e pontos de
as operações seguem bloqueio para fiscalização.!■

cial que cada um faça a sua
parte e respeite as normas
de trânsito, demonstrando
responsabilidade com as leis
e ao próximo”, destaca o responsável pelo DEMUTRAN,
Departamento Municipal
de Trânsito, José Daniel Machado.
Muitos motoristas demonstram não saber o que significa a faixa de pedestre
nas vias, pois aqui vamos
ensiná-los: A função da faixa
de pedestres é a sinalização
da área reservada para a
travessia dos pedestres nas
vias. Motorista, ao avistar um
pedestre aguardando para
atravessar em uma faixa de
pedestre, respeite, o respeito
pede passagem! .■
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