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Foto tirada em 19 Abr 2016 (máquina fotográfica não registrada data) 

 

Ibirarema realiza palestra contra consumo de drogas – 19/04/2016 

No mês de abril, em parceria com o Sindicato Rural de Ibirarema, a Prefeitura 

Municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), deram continuidade ao 

Programa de Prevenção ao Uso de Drogas pelos adolescentes. O projeto tem como objetivo a 

prevenção do consumo e vício em drogas ilícitas e lícitas. 

Através de palestras e atividades ministradas pela psicóloga Lucia Helena Varalta 

Smania e pelo policial militar orientador do Programa Educacional de Resistência 

às Drogas (PROERD) Fábio Ricardo Souza Pereira, os adolescentes foram orientados sobre 

os riscos do consumo de drogas, prejuízos para a saúde, além do desestruturamento familiar 

por ela causados. 
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Foto tirada em 01 Mar 2016 (máquina fotográfica não registrada data) 

 

Escola Augusta inicia luta contra o mosquito Aedes Aegypti – 01/03/2016 

A Escola Municipal Professora Augusta Novaes Coronado começou na semana 

passada mobilização contra o mosquito Aedes Aegypti. A proposta da direção da escola é que 

além de trabalhar a prevenção da proliferação do mosquito em sala de aula, os alunos possam 

desenvolver ações contra as larvas do transmissor de doenças como dengue e o zica vírus. 

Nessa primeira semana os alunos realizaram diversas atividades, como por exemplo, 

confecção de cartazes didáticos sobre como combater o mosquito, assistir vídeo educativo 

sobre as doenças dengue, chikungunya e zika vírus, trabalhos com músicas que incentivam a 

mobilização e palestras com as enfermeiras e agentes comunitárias dos Programa Saúde da 

Família (PSF) I e II. 

A coordenadora pedagógica Miriam C. Generich ressaltou a importância do trabalho 

desenvolvido na escola com os alunos. ”O aluno tem que ser orientado para que ele seja um 

agente multiplicador na sua casa, no seu bairro e em toda comunidade onde ele está inserido. 

O que eles aprendem na escola, transmitem para toda a família e conhecidos”, disse a 

coordenadora. 
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ATENÇÃO – 18/03/2016 

Está acontecendo em Ibirarema avaliação e levantamento dos criadouros do mosquito 

Aedes Aegypti. O Trabalho está sendo realizado pela equipe da Superintendência de Controle 

de Endemias (Sucen), órgão ligado à Secretaria Estadual da Saúde. 

Todos as pessoas vinculadas ao trabalho estão devidamente "uniformizadas" e com 

crachás de identificação com a marca Sucen. Além de estarem com veículos também 

identificados. 
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“Segunda Sem Carne” continua no Município – 16/03/2016 

Segunda-feira é sem carne! Esse é o projeto que oferece uma vez por semana 

alimentação livre de qualquer tipo de carne para todas a crianças da rede municipal de ensino. 

A proposta, que é uma parceria entre os departamentos do Meio Ambiente e de Educação, tem 

como principal objetivo a conscientização sobre os impactos para o meio ambiente e para a 

saúde causados pelo consumo excessivo da carne animal. 

O Projeto iniciou em 2012, incluindo nas merendas escolares, todas as segundas-

feiras, mais vegetais e outras fontes de proteína, como a soja. Todos os cardápios são 

desenvolvidos pela nutricionista Ana Paula Borguezan Granero, agregando mais benefícios 

nutricionais para as crianças. Segundo o Departamento de Educação, o Centro de 

Processamento de Alimentos (CPA) prepara diariamente cerca de 1400 refeições, sendo que 

no dia do programa são utilizados 50 quilos de arroz, 25 quilos de feijão e 60 kg de legumes 

diversos. 

Graciane Francisco Rosa Costa, aluna da Escola Municipal Professora Augusta Noves 

Coronado, aprova as refeições sem carne. Segundo ela, o projeto traz benefício para ela e para 

a natureza. “Se todos fizessem isso, pelo menos uma vez na semana, ia diminuir o consumo 

de carne e ajudaria na preservação dos animais, do meio ambiente e da saúde”, concluiu. 
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Foto tirada em 16 Mar 2016 (máquina fotográfica não registra data) 

 

SENAR inicia Programa de Olericultura Orgânica – 31/03/2016 

Em parceria com o Sindicato Rural de Ibirarema e o Centro de Educação Ambiental 

Municipal, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) iniciou no mês de março o 

Programa de Olericultura Orgânica, projeto que tem objetivo de conscientizar o produtor rural 

sobre a importância de preservar o meio ambiente e o uso correto do solo como fonte de 

produção de hortaliças. 

O Programa tem duração de oito meses, onde as aulas são realizadas no Viveiro de 

Mudas Sebastião Jorge, duas vezes por mês, com carga horária mensal de 16 horas. Os alunos 

aprenderão sobre preparo do solo, compostagem, produção de mudas, plantio, tratos culturais, 

manejo de pragas e doença, colheita, beneficiamento e custo de produção. 
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Foto tirada em 03 Mar 2016 (máquina fotográfica não registra data) 

 

PSFs realizam semana de conscientização na educação infantil – 03/03/2016 

No início de março, a equipe de enfermagem do Programa Saúde da Família (PSF) I e 

II iniciou trabalho, junto às escolas de ensino infantil, de conscientização contra a proliferação 

do mosquito transmissor da dengue. O objetivo é levar informações às crianças para que elas 

repassem aos pais, no dia a dia de cada um. 

Entre as atividades do projeto estão vídeos infantis educativos, confecções de 

materiais com mensagens contra a dengue, palestra com fantoches e também a visita lúdica do 

mascote do mosquito Aedes Aegypti, facilitando a compreensão da luta contra as larvas e sua 

proliferação. 

A ação desenvolvida pelos PSFs faz parte da Campanha “Ibirarema de portas aberta” 

que reúne diversas atividades contra os Aedes Aegypti, incluindo arrastão de limpeza que 

levou as equipes de limpeza da prefeitura às ruas com o foco na eliminação total dos 

criadouros do mosquito. 
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EDITORIAL

Abertura

 Todos contra a DENGUE
O Aedes Aegypti é uma ameaça à população de todo o mundo e na nossa 
cidade, ele também é uma preocupação. O mosquito que transmite a dengue, 
o zika vírus e a chikungunya precisa ser eliminado enquanto ainda está se 
reproduzindo, em fase de larvas, em qualquer água parada. Pensando nessa 
luta mundial, o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibirarema 
realizou o Projeto PORTAS ABERTAS CONTRA A DENGUE que desenvolveu 
ações em toda a cidade contra o transmissor dessas doenças. Confira como 
tudo aconteceu nas páginas 4 e 5.

Maria Ângela Franco
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias Municipal
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Frente de Trabalho Municipal

Formatura e lançamento marcam o projeto em 2016

 Fevereiro foi um mês especial para o programa 
Frente de Trabalho Municipal. A formatura da turma 2015 
e o lançamento da versão 2016 fortaleceram as ações 
assistenciais realizadas pelo Departamento de Assistên-
cia Social da cidade. 
 A formatura aconteceu com 76 bolsistas que 
receberam o certificado do projeto que teve duração de 
nove meses. Nesse período, as participantes colaboraram 
com a limpeza das ruas da cidade e receberam capacita-
ção ministrada pela psicóloga Claudia Geraldo, que teve 
como objetivo desenvolver autonomia, o poder de esco-

lha, o autoconhecimento, valores e prioridades pessoais.
Já o lançamento da nova edição do Programa Frente de 
Trabalho conta com 85 integrantes que durante os seis 
meses de duração do programa, os participantes recebe-
rão uma bolsa auxílio de meio salário mínimo e prestam 
os serviços de limpeza pública em 4 dias na semana 
durante 4 horas, sendo 1 dia reservado para cursos de 
capacitação profissional, oferecidos pelo coordenador do 
Programa Jackson Almir dos Santos e aulas de técnicas 
em artesanato, ministrada pela professora Marcela 
Gonçalves de Souza Machado.
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EDUCAÇÃO
Volta às aulas na Rede Municipal

Ações marcam novo ano letivo

 Fim de férias e rede municipal de ensino inician-
do o ano letivo com ações que fazem a diferença no dia 
a dia das crianças. 718 alunos da educação infantil e 
fundamental foram recepcionados pelas equipes pedagó-
gicas com uma semana especial.
 Na Escola Municipal Augusta Novaes Coronado, 
todas as sextas-feiras, os alunos se reunirão para cantar 
o Hino Nacional e realizar apresentações artísticas livres, 
como leituras, interpretações, encenações, entre outros. 
Além disso, todos os alunos receberam kits escolares e 
livros didáticos para todas as crianças matriculadas. 
Foram 718 kits escolares contendo cadernos, lápis, 

borracha, régua, caderno de desenho grande, caixa de 
lápis de cor, apontador de lápis, cola branca e caixa com 
massa de modelar.
 O transporte continua sendo gratuito alunos de 
Ibirarema que estudam nas cidades de Assis, Palmital, 
Salto Grande, Ourinhos e Lupércio. Além dos cursos 
superiores e técnicos, o transporte gratuito também 
acontece para os alunos da zona rural da cidade e que 
frequentam as escolas de educação infantil municipais e 
para estudantes da Associação de Pais e amigos Excep-
cionais (APAE), na cidade de Salto Grande. São mais de 
500 estudantes transportados.

 APOIO DE PROFISSIONAIS

 Os alunos da rede municipal também podem contar com profissionais especializados que ajudam no 
desenvolvimento humano e pedagógico dos alunos. A psicopedagoga Jaqueline Honda da Costa fica alocada na 
Escola Municipal Professora Augusta Novaes Coronado, porém, o trabalho será expandido para todas as escolas.  
 Hoje, os alunos são encaminhados para avaliação psicopedagoga pelos professores e pela direção, no 
entanto, os pais que perceberem a necessidade podem solicitar o encaminhamento.
 Já a fonoaudióloga Débora Nogueira Marques Ferreira atende, desde 2004, todos os alunos da rede muni-
cipal de ensino Segundo o Departamento de Educação de Ibirarema, ano passado foram atendidos 80 alunos, 
sendo que 13 já receberam alta com 100% dos resultados alcançados. Em 2016, já são 84 crianças sendo acom-
panhadas.
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ESPECIAL

Portas Abertas Contra a Dengue
Ibirarema se mobiliza contra o Aedes Aegypti

 Desde o final do ano passado, a cidade de Ibira-
rema tem registrado vários casos de dengue entre a 
população, no total já somam mais de 30 casos, o que 
caracteriza momento de alerta e atenção de todos os 
moradores. Os registros foram confirmados nos bairros 
Centro, Jardim Maria Martins Ziglio, Jardim Silvio Ziglio, 

Parque Henrique Generich e Conjunto Habitacional 
Leonel de Oliveira.
 Pensando nisso, o Departamento de Saúde 
Municipal realizou durante o mês de fevereiro o projeto 
“Portas Abertas Contra a Dengue”, que contou diversas 
ações mobilizando a população a lutar com o mosquito.
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1. Nebulização
Agentes de Controle de Vetores estão trabalhando na 
busca e controle de criadouros do mosquito, além da 
nebulização em todas as casas de bairros onde foram 
confirmados os casos de dengue. 

2. Palestras no PSF I e IIE
O Departamento de Saúde Municipal realizou palestras e 
orientações à todos os pacientes que frequentam o 
Programa Saúde da Família (PSF) I e II. As palestras 
abordaram as formas de reprodução do mosquito Aedes 
Aegypti e as medidas que precisam ser tomadas para 
que isso não aconteça.

3. Palestras nas escolas
Enfermeiras e agentes comunitárias dos Programa Saúde 
da Família (PSF) I e II também visitam as escolas da rede 
municipal de ensino para realizar palestras sobre como 
combater o mosquito, além de incentivarem os alunos a 
levarem as informações aos pais e familiares.

4. Visita nas casas
Equipe do setor de Vigilância Epidemiológica e Controle 
de Endemias Municipal realizaram força tarefa visitando 
todas as residências, terrenos, comércio e órgãos públi-
cos da cidade com o intuito de verificação de possíveis 
criadouros do mosquito. 

5. Escola contra dengue
A Escola Municipal Professora Augusta Novaes Coronado 
não ficou de fora. A proposta da direção da escola foi 
além de trabalhar a prevenção da proliferação do mos-
quito em sala de aula, os alunos também puderam 
desenvolver ações contra as larvas do transmissor de 
doenças como dengue e o zica vírus, como confecção de 
cartazes didáticos sobre como combater o mosquito, 
assistir vídeo educativo sobre as doenças dengue, 
chikungunya e zika vírus, trabalhos com músicas que 
incentivam a mobilização e palestras.
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SAÚDE
Academia da saúde para crianças

Programa combate sedentarismo e obesidade infantis

 As crianças de Ibirarema já podem contar com 
atividades direcionadas contra a obesidade, doenças 
crônicas e sedentarismo infantil. A Academia da Saúde, 
passa a oferecer o trabalho desenvolvido pelo Educador 
Físico João Gabriel Alves Marinelli, que consiste em exer-
cícios físicos praticados em forma de alongamento, 
circuito funcional e treino proprioceptivo, proporcionando 
a queima de energia, o fortalecimento muscular e o siste-

ma respiratório e também o trabalho recreativo feito em 
grupos para melhorar a autoestima das crianças. Hoje, já 
são atendidas cerca de 25 crianças.
 Os interessados em participar do projeto é só 
procurar a Academia da Saúde que fica na Rua Samuel 
Klepach, 145, O horário de atendimento é das 7h às 11h 
e das 13h às 15horas. Importante, não esquecer de levar 
o cartão SUS.

SAÚDE

Atendimento Odontológico no PSF II
Atenção aos horários de agendamento e atendimento

 O Programa Saúde da Família II (PSF) iniciou no último dia primeiro, o atendimento odon-
tológico em sua unidade. O procedimento será realizado pela dentista Crismara G. Borborema, de 
segunda a sexta-feira, das 7h as 9h e das 13h as 17h.
 Os interessados em agendar a consulta é só comparecer no PSFII, caso ele pertença a sua 
região. O endereço é rua Joaquim dos Santos, 187 e o horário de funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 7h as 11h e das 13h as 17h.
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CARTA AO LEITOR
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Ibirarema é premiada pela oitava vez
 Ibirarema foi novamente contemplada pelo 
Prêmio do Programa Município Verde Azul (PMVA). Em 
2015, a cidade garantiu o 1º lugar na categoria Bacia 
Hidrográfica do Médio Paranapanema pelo quinto ano 
consecutivo e o 8º lugar no ranking ambiental do Estado 

de São Paulo. Ao todo foram 645 municípios concorrendo 
ao prêmio. Mas, você sabia que Ibirarema é referência 
em prêmios como reconhecimento do trabalho em prol 
do meio ambiente? Confira a baixo todos que a cidade já 
recebeu.

Novembro de 2008
1º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 27º colocado

Dezembro de 2009
2º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 103º colocado
1º Prêmio do Programa Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública (A3P) - 2º colocado

Dezembro de 2010
3º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 96º colocado
2º Prêmio do Programa Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública (A3P) - 2º colocado

Dezembro de 2011
3º Prêmio do Programa Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública (A3P) - 3º colocado

Abril de 2012
4º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 35º colocado
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
(SMA/SP)

Dezembro de 2012
5º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 24º colocado
4º Prêmio do Programa Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública (A3P) - Menção Honrosa
5º Prêmio Governador André Franco Montoro - 1º 
colocado

Dezembro de 2013
6º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 7º colocado
6º Prêmio Governador André Franco Montoro

Junho de 2014
5º Prêmio do Programa Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública (A3P) – 
1º colocado - categoria Gestão de Resíduos Sólidos. 
2º colocado - categoria Uso/Manejo Sustentável dos 
Recursos Naturais.
3º colocado - categoria Inovação na Gestão Pública.

Dezembro de 2014
7º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 37º colocado
7º Prêmio Governador André Franco Montoro - 1º 
colocado

Dezembro de 2015
5º Prêmio Fecoméricio de Sustentabilidade – 1º 
colocado – categoria Órgão Público
4º Prêmio Governador André Franco Montoro - 1º 
colocado

Fevereiro de 2016
8º Prêmio do Programa Município VerdeAzul (PMVA) 
- 8º colocado
8º Prêmio Governador André Franco Montoro - 1º 
colocado
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Em comemoração ao
Dia Mundial da Saúde (7 de
abril), a Academia Municipal
de Saúde e os núcleos do Pro-
grama de Saúde da Família
(PSF) I e II realizaram uma
caminhada matinal de cons-
cientização em Ibirarema. O
evento na quinta-feira passa-
da, com a parceria do De-
partamento de Saúde da Pre-
feitura, teve o objetivo de res-
saltar a importância da pre-
venção a doenças e da ma-
nutenção de hábitos que ga-
rantem a manutenção da
qualidade de vida, como a

A Prefeitura está desenvol-
vendo, com recursos própri-
os, um projeto de instalação
de galerias pluviais no final da
rua Sete de Setembro para
atender as necessidade de um
novo bairro que foi instalado
no local e solucionar proble-
ma de erosão em um dos aflu-
entes da Água Parada. As
obras, que estão em estágio
avançado, possibilitam a
construção de um sistema
de drenagem das águas das
chuvas, canalizando-as e
evitando problemas com
alagamentos na localidade.

> ADMINISTRAÇÃO > COMARCA

Ibirarema realiza

caminhada no Dia

Mundial da Saúde

adoção de uma alimentação
mais saudável e a prática de
exercícios físicos.

A caminhada, realizada
por diversas ruas da cida-
de, contou com a participa-
ção pessoas da comunida-
de e de pacientes que rece-
bem acompanhamento na
Academia de Saúde e nos
núcleos do PSF mantidos
em Ibirarema. O evento
também teve a presença de
funcionários do Departa-
mento de Saúde e do vice-
prefeito José Benedito Ca-
macho, o Camachinho.

Prefeitura instala galerias

pluviais no final da Padre Martins

Segundo a Prefeitura, o
projeto é executado com
investimento de aproxima-
damente R$ 35 mil de re-
cursos próprios, melhoran-
do a infraestrutura daquela
região da cidade, na saída
para a vicinal de acesso à
Raposo Tavares. De acor-
do com a administração
municipal, as obras de-
vem estar concluídas nos
próximos dias. A prefeita
Ismênia Mendes Moraes
esteve recentemente no
local para acompanhar o
andamento dos trabalhos.

Conforme a chefe do
Executivo de Palmital, a
atual administração está
realizando um importante
programa de drenagem na
cidade, visando resolver
problemas antigos que afe-
tam a população em perí-
odos de chuvas em vários
bairros. Ismênia destacou
que, além de galerias já ins-
taladas para evitar proble-
mas de erosão na nascen-
te da Água do Palmitalzi-
nho e alagamentos na Sete
de Setembro e na Vila Al-
bino, estão em execução

projetos na rua João Izido-
ro Leandro (Vila Mazeto) e
na Joaquim Amâncio Fer-
reira (São José). “Em bre-
ve o Jardim Montreal rece-
berá um projeto que deve-
rá resolver o grave proble-
ma de drenagem das águas
das chuvas, que causaram
vários alagamentos no
bairro há muitos anos”,
finalizou a prefeita.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Palmital está instalando galerias pluviais no final da rua Padre Martins

Caminhada incentivou a qualidade de vida em Ibirarema


