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ESPORTE

Prefeitura realiza 1º FÓRUM
MUNICIPAL CONTRA A
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, realizou na manhã
da quarta-feira (31), na Câmara Municipal de Iperó, o
1º Fórum Municipal contra a
Violência Doméstica.
O evento contou com a
participação de mais de
100 pessoas e teve em sua
programação a palestra de
Rose Marques - coordenadora de projetos do Instituto
Maria da Penha, da Juíza de
direito, Dra. Liliana Regina
de Araujo Heidorn Abdala,
do Flávio Urra, do Instituto
“E agora, José?’’ e do grupo
teatral “As Joanas”.
Além dos palestrantes, o
evento contou também
com a presença de outras
autoridades, entre elas, o
presidente da câmara, vereadores, secretários, representantes de diversas áreas
que prestam serviços ou

não ao município, alunos do
CRAS e imprensa.
O objetivo do evento foi de
sensibilizar e conscientizar os
munícipes e toda a rede do
município, divulgando os serviços especializados da rede
de atendimento à mulher
em situação de violência, e
os mecanismos de denúncia
existentes.
“Falar sobre a violência doméstica é fundamental para o
combate e a conscientização,
com a participação de especialistas abordando e expondo
o tema, queremos mostrar às
mulheres que elas têm sim
uma rede de apoio aqui em
Iperó.” completou Isli Demétrio, Secretária da secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social, que finalizou com agradecimentos aos palestrantes,
participantes e organizadores.
Central de Atendimento à Mulher: 180 (disponível 24 horas
por dia.■

Resultado do Campeonato
Varzeano 2022
Na manhã de domingo pela equipe A.A. George Oette(28), mais de 600 pessoas rer, que junto à então campeã
foram prestigiar a final do Canabrava foi destaque na
Campeonato Varzeano defesa menos vazada, a equiIperó 2022, disputado entre pe Canabrava também teve
4 equipes na série prata e 4 destaque no Fair Play (conduta
equipes na série ouro.
ética).
Entre os times que disputa- O campeonato teve como
ram, na série prata, o desta- participação 20 equipes, totaque jogador foi do artilheiro lizando 56 Jogos e 159 gols de
Diogo Silva, com 5 gols, de jogos válidos.
defesa menos vazada e de
Voleibol: Atualização,
Fair Play (conduta ética)
jogos regionais
foi conquista do time Bela A equipe de voleibol FeminiVista F.C, que ocupou a se- no e voleibol masculino, que
gunda posição após disputa representou a cidade de Iperó
contra o então Campeão nos jogos regionais, também
E.C Jardim Monções, que no domingo (28), na cidade de
venceu nos pênaltis, já o Itu, conquistaram vaga para a
terceiro lugar ficou com a semifinal.
equipe do Audax, que ven- No Voleibol Masculino a equipe
ceu de 2x0 contra a equipe venceu do Iguape por 2x0, em
Da Linha Pra Baixo - D.L.P.B. uma partida disputada garanNa série ouro, o destaque foi tiu a vaga para semifinal cono jogador da equipe 4 Ases, tra a equipe de Itu que é uma
Jeferson Condi, com 7 gols, das favoritas do campeonato.
em terceiro e quarto lugar Já a equipe feminina garantiu
não foram definidos os ti- a vaga ao vencer a cidade de
mes vencedores, pois teve Votorantim, também por 2x0 e
uma briga generalizada. O agora jogará a semifinal contra
segundo lugar foi ocupado a equipe de Iguape.■
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APAE organiza evento com
temática ‘‘Superar Barreiras
Para Garantir a Inclusão’’
Na manhã da última quinta-feira (25), na sede da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Iperó
(APAE), foi apresentada a
Décima Terceira Palestra
da Semana Nacional da
Pessoa com Deficiências
Intelectual e Múltiplas, com
o tema: “Superar barreiras
para garantir inclusão”.
O evento que começou às
9h, teve em sua programação diversas apresentações
das of icinas da APAE de
Iperó e também pequenas
palestras com a temática
de inclusão e a forma com
que familiares devem lidar
com pessoas que possuem
qualquer tipo de deficiência, seja ela intelectual ou
múltiplas, como na palestra
apresentada pelo Secretário
de educação, José Amilton
de Camargo, que destacou
a importância da participação de familiares no desenvolvimento da pessoa com
def iciência, qual o papel
da APAE nesse desenvolvimento e as formas de
inclusão, utilizando de uma
afirmação do autor Paulo
Freire (2008):
“A inclusão, enquanto forma
de flexibilizar a resposta
educativa de modo a fornecer uma educação básica de qualidade a todos os
alunos, tem sido apontada
como uma solução para o
problema da exclusão educacional.”
Os participantes do evento
receberam um certificado

que comprova a participação,
lembrando que as atividades
promovidas fazem parte da
semana nacional da pessoa
com deficiência intelectual e
múltipla que aconteceram do
dia 21 ao dia 28, e que a inclusão é um direito assegurado
pela lei nº 13.146.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iperó
(APAE), não é uma escola e
não substitui o ensino fundamental e médio, mas sim uma
associação que além de pais e
amigos dos excepcionais, toda
a comunidade se une para
trabalhar por meios de oficinas terapêuticas a deficiência,
promovendo o bem estar e
desenvolvimento da pessoa
com deficiência, após a saída
do período escolar.■

Campanha de Vacinação Contra
a Poliomielite e Multivacinação
de Crianças e Adolescentes
Dada inicio no dia 08 de Das 13h00 às 15h30;
Agosto,, a Campanha de UBS “Elois Alves” (Bacaetava):
Vacinação Contra a Polio- Das 13h00 às 15h30;
mielite e Multivacinação de UBS “Marcílio Dias” (George
Crianças e Adolescentes, Oetterer): Das 7h30 às 11h30;
que tem como objetivo UBS “Cacilda Fogaça” (Campos
a prevenção da pólio e a Vileta): Das 13h00 às 15h30.
atualização da caderneta É fundamental que todas as
de vacinação das crianças crianças e adolescentes que
e dos adolescentes. A cam- integram o público-alvo companha segue até o dia 09 pareçam e apresentem CPF
de setembro, e tem como ou CARTÃO SUS, carteirinha
público-alvo pessoas meno- de vacinação de rotina e a
res de 15 anos de idade, não carteirinha de vacinação COvacinados ou com esquema VID-19. Dessa forma, os provacinal incompleto ou atra- fissionais de Saúde poderão
sado. Já a vacinação contra avaliar o esquema de imunia poliomielite é destinada a zação de acordo com o Cacrianças menores de cinco lendário Nacional de Vacinaanos de idade.
ção.
A vacinação acontecerá nos Não esqueça: a imunização é
seguintes locais e horários: uma das principais formas de
UBS “Orlando Ferreira” (Jar- prevenir doenças. Vacinar é
dim Vitorino): Das 7h30 às um ato de cuidado!
11h30;
Mais informações: (15) 3266UBS “Jean Carlos” (Centro): 1201 (Secretaria de Saúde).■
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