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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A Prefeitura de Itape-
tininga trabalha na finaliza-
ção da análise do Programa
de Recuperação Fiscal- (Re-
fis) que deverá ser implanta-
do no município ainda neste
semestre de 2010.

O Refis no município
será administrado pelas Se-
cretarias de Administração
e Finanças e de Negócios
Jurídicos e irá proporcionar
a regularização da situação
de contribuintes que estão
em débito com a Prefeitura
Municipal e a recuperação
fiscal de empresas que

Com o objetivo de
oferecer mais fluidez e se-
gurança nas ruas do muni-
cípio, a Prefeitura de Itapeti-
ninga, por meio da Secretaria
de Trânsito e Cidadania rea-
lizará alterações na forma de
circulação do trânsito em al-
gumas vias do município.

A partir de domingo
(dia 2), o trânsito da Rua José
Bonifácio sofre alteração na
direção e passa fluir sentido
a Rua Campos Salles. Já a
Rua Presidente Kennedy,
que antes dava acesso a
Rua Benjamin Constant,
agora seguirá sentido a Rua
Prudente de Moraes.

Também nesta terça-
feira (dia 4), a Secretaria de
Trânsito e Cidadania iniciará
a instalação de um conjunto

Ruas da Área Central e da Vila Rio
Branco sofrerão alteração na forma de

circulação
de semáforos de 4 fases no
cruzamento entre as Aveni-
das Padre Antonio Brunetti
e Dr.Waldomiro de Carvalho.

Para evitar conver-
sões que coloquem  a segu-
rança de pedestres e moto-
ristas em risco, os canteiros
da Avenida Antonio Padre
Brunetti serão fechados.
Também a Avenida da Sau-
dade, passará por mudan-
ças. Agora a via terá apenas
o sentido centro bairro.

De acordo com a
Administração Municipal, as
modificações, que fazem parte
do Plano Viário Urbano do
município, além de atende-
rem as reivindicações da co-
munidade local, também irão
melhorar o trânsito nas áreas
com maior tráfego de veículos.

Programa de Recuperação Fiscal será implantado no
município

atuam em Itapetininga.
A iniciativa da Admi-

nistração Municipal permite
negociar o débito de forma
direta e simplificada, sem a
necessidade de recorrer à
intermediação de um
advogado, facilitando o
processo de regularização
da situação do contribuinte.
É importante lembrar que os
investimentos em saúde,
educação, segurança, con-
trapartida de repasses e ou-
tros são frutos dos recursos
obtidos pela Administração
Municipal por meio do

pagamento dos tributos,
como IPTU e ISSQN.

De acordo com a Se-
cretaria de Administração e
Finanças, o projeto prevê
desconto de até 100% nas
multas e nos juros dos débi-
tos e parcelamento em até
72 vezes. Segundo o Execu-
tivo, os casos em débito no
município chegam a aproxi-
madamente R$ 100 milhões.

Para quitar os débi-
tos existentes, o contribuin-
te poderá optar pelas se-
guintes formas de paga-
mento: 100% de desconto

de juros de mora e multas
incidentes para o pagamento
a vista; 90% de desconto pa-
ra pagamento em 6 parcelas,
80% para quem preferir
pagar em 12 vezes; 70% para
quitação em até 24 vezes,
60% para 36 parcelas; 50%
para quem quiser pagar em
48 meses; 40% pagamentos
em 60 meses e 30% para os
que optarem em pagar em 72
meses.

O valor mínimo de
cada parcela não poderá ser
inferior a 5% da Unidade Fis-
cal do Município de Ita-

petininga (UFMI) nos ca-
sos de pessoas físicas e
10% da UFMI para pessoas
jurídicas. Os contribuintes

que aderirem ao Refis
terão todos os débitos
consolidados junto ao
município.

Cruzamento da Padre Antonio Brunetti com a  Dr.Waldomiro de Carvalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

ABERTURA DO CONVITE Nº 05/2010 - Processo nº 033/2010. MODALIDADE: Convite TIPO:
Menor Preço Global OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
retifica completa e instalação do motor da máquina Motoniveladora Caterpillar F-120  B M-44, e retifica
completa do motor da maquina Motoniveladora New Holland 140B M-03, conforme especificações
constantes do anexo I do edital, conforme relação do anexo I do edital. DATA DE ABERTURA: Dia
13.05.2010 a partir das 10:30 horas.
ABERTURA DO CONVITE Nº 06/2010 - Processo nº 035/2010. MODALIDADE: Convite TIPO:
Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
desenvolvimento institucional das áreas econômica e financeira desta Prefeitura , para o trabalho de
planejamento e execução orçamentária, bem como do respectivo controle desta ultima, conforme
especificações constantes do anexo I do edital, conforme relação do anexo I do edital. DATA DE
ABERTURA: Dia 13.05.2010 a partir das 15:30 horas.
TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 14/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) PROCESSO N° 031/2010 OBJETO: Aquisição de
gêneros perecíveis (yogurte com polpa de frutas, queijo petit suice, requeijão, leite fermentado), e leite de
soja para o consumo nas unidades de ensino do município de Itapetininga (Setor de Alimentação Escolar).
Fica alterado o tipo de Licitação de “Menor Preço por Lote” para “Menor Preço por Item” e assim a
DATA DE ABERTURA deste Pregão Presencial passará a ser no dia 14.05.2010 às 10:00 horas. A
presente RETIFICAÇÃO estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo
nº 040/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor
Preço Unitário OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis (geléia, biscoito, suco tropical,
barra de cereais, gelatina, bolo, etc...), para o Consumo nas Unidades Escolares do Município – Secretaria
de Educação/Setor de Alimentação Escolar. INICIO DA SESSÃO: Dia 17.05.2010 a partir das 10:00
horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2010 - Processo nº 039/2010. MODALIDADE:
Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa de Assessoria em
Segurança e Medicina do Trabalho, com a finalidade de elaborar serviços relacionados ao anexo 1 e 3 da
NR 15,Portaria 3214/78, conforme relação do anexo I do edital. DATA DE ABERTURA: Dia 20.05.2010
a partir das 15:30 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2010 - Processo nº 041/2010. MODALIDADE:
Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a
execução de Serviços de construção de galerias, guias, sarjetas na Avenida Riga, com fornecimento de
materiais e mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma anexos,
através de convênio com a Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo. DATA DE ABERTURA:
Dia 21.05.2010 a partir das 10:30 horas.

OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
75/2009. Há necessidade de retificar a publicação realizada na edição do dia 24/04/2010, pois onde LÊ-SE:
“1) NUTRI ALIMENTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME”, LEIA-SE: “MCA
PRODUTORA E LOCADORA PARA EVENTOS LTDA”, sendo que a publicação passa a ter as seguintes
informações:
ATUALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 75/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) PROCESSO N.º 103/
2009 - que objetiva a Contratação de empresa para locação de tendas para eventos a serem realizados pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 21.10.2009. Segue
abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da
Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAL

REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2010 – PROCESSO N°: 04/2010. Informamos
que após a RETIFICAÇÃO NO EDITAL, este certame licitatório será reaberto, conforme segue:
MODALIDADE: Pregão Presencial (TIPO: Menor Preço Global) OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços para preparo de refeições para os alunos das Escolas da Rede
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo I do
edital. INÍCIO DA SESSÃO: Dia 19.05.2010 a partir das 10:00 horas.
O EDITAL estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores Informações pelo Telefone
(015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio. Itapetininga, 29 de
abril de 2010. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 450/2010, Proc.060/2010, Fabiana Rodrigues); (Prot. 0846/2009, Proc. 0111/2009, Bruna Camila
da Silva Costa
 ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS –  DESATIVAÇÃO DE CVS – SOLUÇÃO ALTERNATIVA
(Prot.1080/2010, Proc.0148/2009, Calil Aboarrage e outros)
 DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL- ÁREA DE SAÚDE
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(Prot. 1027/2010, Proc. 0127/2010, Beatriz Agassi Vieira); ( Prot. 705/2010, Proc. 093/2010, Camila
Roberta da Silva Ribeiro – ME);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0765/2010, Proc. 0047/2006 Animal Centro de Serviços Veterinários Ltda - ME); (Prot.958/
2010, Proc. 223 - 435/1998, José Gabriel Bloise de Meira); (Prot. 0798/2010, Proc. 0054/2002,Consultório,
João Fernando de Oliveira Camargo); (Prot. 0799/2010, Proc. 0462/1998, Equipamento RaioX, João
Fernando de Oliveira Camargo); (Prot.0926/2010, Proc. 223 – 114/2004, Consultório, Carlo Alberto
Sacco); (Prot.0927/2010, Proc.223-115/2004); Equipamento de Raio X, Carlo Alberto Sacco); (Prot.
0789/2010, Proc. 1240/2003, Dayane Renata dos Santos Palma Mendes – ME); (Prot. 0703/2010, Proc.
1030/2002, Severino Muniz de Oliveira – ME); ( Prot. 0738/2010, Proc. 0295/1989, Renata Coronado
Larroza & Cia Ltda – ME); (Prot. 0912/2010, Proc.0306/06, Sabrina Fernanda Marques ME); (prot.
0497/2010, Proc.0997/1989, Luiz Antonio Barros Albuquerque Itapetininga – ME); (Prot. 0585/2010,
Proc.0979/1992, Drogaria Rodoviária Andriolo Ltda); (Prot.0899/2010, Proc. 0120/2007, Jcma Drogaria
Brasil Ltda – ME); (Prot.0780/2010, Proc. 0061/2009, J.A. Cepil – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
( Prot. 1025/2010, Proc. 0244/2009, Claudio Henrique Paes & Cia Ltda - ME); (Prot.137/2002, Proc.
0011/2003,  Consultório, Haruco Honma Sonoda); (Prot. 0337/2007, Proc. 0337/2003, Equipamento de
Raio X, Haruco Honma Sonoda); (Prot. 1061/2010, Proc. 0050/2007, Carlos Henrique Ferreira Gazio);
(Prot. 859/2010, Proc. 1075/2010, Marcio H.B. Ribeiro – EPP); (Prot. 1017/2010, Proc. 0364/2006,
Priscila Andréa Monari B. Ferri Medicamentos ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – MUDANÇA DE ENDEREÇO – ÁREA SAÚDE
(Prot. 0764/2010, Proc. 0047/2005, Animal Centro Serviço Veterinário Ltda – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE  TÉCNICA –
ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0364/2010, Proc. 0979/1992, Glaucia Simões Sobreira, Drogaria Rodoviária Andriolo Ltda)
AUTO DE INFRAÇÃO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.485/2010, Proc. 0069/2010,  AIF 0920, Renata Coronado Larroza & Cia Ltda)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – MULTA –ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0485/2010, Proc. 0069/2010, AIP 816, Renata Coronado Larroza & Cia Ltda)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0485/2010, Proc. 0069/2010, NRM 433, Renata Coronado Larroza & Cia Ltda)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(Prot. 0816/2010, Proc. 1075/2002, Margarete Duarte dos Santos Ribeiro, Marcio H.B. Ribeiro – EPP);
(Prot. 343/2010, Proc.0979/1992, Edmilson Jovino Antunes, Drogaria Rodoviária Andriolo Ltda).

Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora do Depto.de Vigilância Sanitária.

Itapetininga, 29 de abril de 2010

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PERMANENTE
1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 384  de  12 de  agosto de 2009,  nomeando a Comissão  Permanente
de  Sindicância e conforme Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII,
Artigo 241 e seus §§,  serão  apurados  possíveis  responsabilidades  referente aos fatos relatados no
Requerimento protocolado sob o nº. 12.541/2010, Memorando – nº.  106/2010-SME-DA e Ofício nº.
023/6ª JI/2010.

Itapetininga, 23 de abril de 2010.
APARECIDA TELES RODRIGUES

                   PRESIDENTE

Convênio
Convênio que entre si celebram o Município de Itapetininga e o Sindicato Rural de Itapetininga, objetivando
o fomento do agronegócio; a promoção da cultura local e regional; a capacitação técnica agroindustrial
aos produtores; o aperfeiçoamento tecnológico de fertilização, criação, manejo e produção das mais
variadas raças de animais; a educação preventiva do meio ambiente e atração de investimentos para o
pleno desenvolvimento sustentável da agricultura. Valor R$  150.083,11 – Prazo 12 meses de 16 de abril
de 2010 a 15 de abril de 2011 – Despesa estimada – Anexo I.

EDITAL DE CHAMAMENTO – 034/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 03 à 07 de maio de 2010, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANA LUCIA DE ALMEIDA PITA ROLLE 10.704.332 57º
MARIA CRISTINA DA SILVA 22.656.843-X 58º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de abril de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 035/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 03 à 07 de maio de 2010, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARIA APARECIDA FABIANO DE MEDEIROS 30.493.840-3 192º
SUELI GONÇALVES CARVALHO BASTOS 23.279.192-2 193º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de abril de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 144, 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 03 de maio de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
REGINA LAZARO MUNHOZ 21.968.721 186ºª
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 145, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 14.010, de 22 de abril de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Lívia Terezinha Leite Simões, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 22/04/2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 146, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolado nº 14.312, de 24 de abril de 2010, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Patrícia Monteiro Franci, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 26/4/2010, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de
27/6/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 147, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 14.574, de 27 de abril de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Elaine Cristina Branco Garcia, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 27/04/2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 148, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2010 no emprego de Professor
(a) de Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
À partir do dia 23/04/2010
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 149, 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 03 de maio de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 06 – BAIRRO TUPI
MICRO ÁREA - 02

NOME R.G. CLASSIF.
JANAINA NUNES ALVES RODRIGUES 40.555.807-7 6º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 150, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando que o Sr. Antonio Camargo Ferreira solicitou férias através do memorando interno datado
de 22 de abril de 2010 e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Jose Alves de Oliveira Junior, Secretário Municipal de Gabinete, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a partir do dia 26/4/2010 à 10/
5/1010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

DECRETO Nº 654, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
Dispõe sobre prorrogação da vigência do Decreto nº 551, de 29 de julho de 2009, que dispõe sobre
aprovação de desmembramento do Residencial Bom Pastor de propriedade de José Carlos Tardelli.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o requerimento nº 12.825, de 9 de abril de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA
Art. 1º Fica prorrogada por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir da presente data, a vigência do
Decreto nº 551, de 29 de julho de 2009, que dispõe sobre aprovação de desmembramento denominado
Residencial Bom Pastor, de propriedade de José Carlos Tardelli, CPF 017.843.078/15, objeto do processo
administrativo 15.535, tendo por objeto o imóvel localizado na Vila Mazzei, sendo parte dos lotes 1, 3,
5, 7 e 9 da Quadra 5, com área de 2.820,20 m², do Loteamento Vila Mazzei, distribuído em 14 lotes,
constante da matrícula nº 72.167 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
Parágrafo único: O Empreendedor reservará a municipalidade uma área de 282,00 m² (Duzentos e oitenta
e dois metros quadrados) correspondente a 10 % (dez por cento) da área referida no Artigo 1º, a título de
área institucional, e a 1,397% da área total da propriedade objeto da matrícula n° 71.571, Livro Dois, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapetininga, referente a terreno anexo a área desmembrada
e de sua propriedade, objeto da matrícula acima citada.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de abril de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/ SEPREM Nº 013, de 22 de Abril de 2.010.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000636/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos integrais, a partir de 17-04-2010, o funcionário
SALVADOR NUNES VIEIRA, Coletor de Lixo Hospitalar, Referência 05-F, lotado na Secretaria Municipal
de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATO DA MESA Nº 12/2010

Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga,
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar a pedido, do cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Felipe Griebeler Bella.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 19 de abril de 2010.

Dr. Heleno de Souza Fuad Abrão Isaac
       Presidente Vice-Presidente

José Eduardo Gomes Franco Adilson Marcos Nicoletti
           1º Secretário         2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Fabrício Pereira de Oliveira
Diretor Administrativo
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Terá início no próxi-
mo domingo (dia 2), a partir
das 9h o Campeonato Rural
de Futebol 2010. A compe-
tição será realizada pela Pre-
feitura de Itapetininga, atra-
vés da Secretaria de Esporte
e Lazer, no Distrito do Gra-
madinho, no campo da A.A
Gramadinho.

Irão participar equi-
pes da área rural e da região
do Gramadinho, como: Con-
ceição/Palmerinha, Sete
Curvas, Pinheiro Alto, Os
mineiros, Porto, Varginha,
Gramadinho e Turvos dos
Rodrigues, que fazem parte
da Divisão A do campeona-
to.

Já na divisão B os ti-
mes serão: Biscoito Duro,
Turvos dos Rodrigues/Res-

Campeonato Rural de Futebol 2010
saka, Gramadinho, São Roque,
Pinheiro Alto, Turvos do Ro-
drigues, Sete curvas, Varginha,
Veteranos Gramadinho, Retiro.

O campeonato na
primeira fase é dividido em

Grupo A da divisão A                          Grupo B da Divisão A
Conceição/Palmerinha                         Pinheiro Alto
Sete Curvas                                            Os Mineiros
Varginha                                                  Porto
Gramadinho                                           Turvo do Rodrigues
Grupo A da Divisão B                             Grupo B da Divisão B
Biscoito Duro                                           Gramadinho
Turvo do Rodrigues/Ressaka                São Roque
Turvo do Rodrigues                                Pinheiro Alto
Sete Curvas                                              Veteranos Gramadinho
Varginha                                                   Retiro

A e B, onde as equipes dos
grupos se enfrentam entre si e
classificam-se os dois melho-
res de cada grupo,  seguin-
do para a segunda fase do
campeonato.

Com forma de home-
nagear os servidores no Dia
do Trabalho, a Prefeitura de
Itapetininga em parceria com
a Associação Desportiva
dos Funcionários Munici-
pais de Itapetininga (ADFMI)
realiza o Campeonato 1º de
Maio de Futebol dos Fun-
cionários Públicos Munici-
pais.

Neste sábado ( dia 1)
jogam os servidores da Se-

Secretaria de Esportes comemora
Dia do Trabalho com campeonato

cretaria Municipal de Espor-
te e Lazer, da Farmácia Mu-
nicipal, da Equipe de Com-
bate  à Dengue,  da ADFMI
e também os funcionários do
Departamento de Limpeza
Pública(DUSP) divididos
nas equipes A e B.

As disputas aconte-
cem à 09:30 horas, no  cam-
po da ADFMI ( antiga Cea-
gesp),  localizado à rua Alceu
Côrrea de Moraes, s/n, Vila

Prado. Os resultados destas
partidas definirão os times
que disputarão a final no
domingo (dia 2).

Conforme a Secre-
taria Municipal de Esporte
e Lazer, o evento que foi cria-
do para prestigiar as pesso-
as que trabalham no bom
funcionamento dos serviços
públicos municipais, reúne
10 equipes, com 15 joga-
dores cada.

Em comemoração ao
Dia do Trabalho, a Prefei-
tura de Itapetininga, através
da Secretaria de Esporte e
Lazer, realiza no próximo sá-
bado (dia 1), a 3ªEtapa do
Circuito de Pedestrianismo
“PÉ NO CHÃO”.

A largada acontece
às 8:30 em frente ao Ginásio
Ayrton Senna, Vila Barth. As
inscrições serão gratuitas e
poderão ser feitas no dia e
local do circuito, com uma
hora de antecedência.

Provas:
Juvenil – até 19 anos –
nascidos em1991,1992,1993-

Circuito Pé no Chão comemora o
Dia do Trabalho

1994 - (masc.e fem.) .8000m
Adulto – até 30 anos –
nascidos até 1980- (masc.)
.8000m
Máster – até 39 anos -
nascidos até 1971- (masc.).
8000m
Veteranos (B) – até 49 anos
– nascidos até 1961 –
(masc.). 8000m
Veteranos (C) – ate 59 anos
– nascidos até 1951 –
(masc.) . 8000m
Veteraníssimo – acima de 60
anos  – (masc.) - 8000m
Pé no Chão – até 07 anos –
nascidos em 2003 e 2004 -
(masc. e fem.) .250m

Pré Mirim – até 10 anos –
nascidos em 2000, 2001 e
2002 - (masc. e fem.) .800m
Mirim – até 13 anos -
nascidos em 1997 e 1998 -
(masc. e fem.) .1500m
Infantil – até 15 anos –
nascidos em 1995, 1996 e
1997 - (masc.e fem .2000m
Categoria livre feminino – de
20 anos em diante – nascidas
em 1990 em diante – 8000m

O evento premiará
com medalhas os três pri-
meiros colocados de cada
categoria. Informações:
Secretaria de Esportes e
Lazer- 3271.7926
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Os livros são instru-
mentos importantíssimos
em cada uma das fases de
nossa vida. Quando crian-
ças, eles são fundamentais
para a alfabetização e o
aprendizado da leitura. E du-
rante a idade jovem e adulta
ele nos auxilia na formação
cultural. E é na biblioteca,
em meio a todos os livros
de diversos tamanhos, co-
res e assuntos, que conhe-
cemos esse mundo diferente
que e o livro nos permite
descobrir.

A Prefeitura de Itape-
tininga, tendo consciência
do seu papel na formação da
sociedade itapetiningana,
implantou, por meio da Se-

Secretaria de Esporte e Lazer incentiva ao
hábito da leitura

cretaria de Esporte e Lazer,
uma biblioteca no  Centro de
Treinamento de Ginástica
Artística (CTGA) do muni-
cípio.

Conforme o técnico
responsável pelo centro, um
dos intuitos da implantação
da biblioteca no CTGA foi
incentivar ao hábito da lei-
tura. Além disso, ler livros é
um dos requisitos para os
alunos que frequentam a
unidade.

Implantada há mais
de um ano na unidade, a
biblioteca é totalmente in-
formatizada e conta com
mais de 2 mil exemplares,
todos disponíveis para suas
alunas e seus familiares.

Conheça um pouco mais
sobre o Centro de Gi-

nástica Artística

Implantada em Itape-
tininga há 25 anos, a modali-
dade de Ginástica Artística
recebeu ao longo desses
anos cerca de 5.000 crianças.

No ano de 2007, foi
criado o Centro de Treina-
mento de Ginástica Artís-
tica- CTGA, que funciona na
Rua Quintino Bocaiúva e
atende atualmente a mais de
80 meninas de 6 a 12 anos.

O CTGA funciona de
segunda a sexta-feira, das 9
às 11h e das 14 às 17 h.
Outras informações: (15)
3275-2205

Na manhã da última
quinta-feira, dia 29, as co-
ordenadoras da Rede Muni-
cipal de Educação iniciaram
o curso “A Coordenação Pe-
dagógica: Saberes e Sabo-
res da Função”, ministrado
pela empresa Saberes, que
presta Consultoria e Asses-
soria Educacional à Secreta-
ria da Educação.

O curso terá duração
de cinco semanas, com uma
aula de 4 horas por semana
e tem como principal obje-

Secretaria da Educação promove curso para
Coordenadoras da Rede Muncipal de Educação

tivo oferecer um espaço de
reflexão, formação e treina-
mento, permitindo que as
coordenadoras tenham
consciência do seu papel na
escola.

Cada vez mais as
unidades escolares necessi-
tam de pessoas proativas,
responsáveis, dinâmicas,
inteligentes, com habilida-
des para resolver problemas
e tomar decisões.

É fundamental que as
coordenadoras saibam que

têm o papel de formar a sua
equipe de professores,
abrindo espaço para estudo,
troca de experiências e
reflexão, além de conduzir
mudanças dentro da sala
de aula e na dinâmica da
escola, produzindo um im-
pacto bastante produti-
vo.

As aulas acontecem
na Oficina Pedagógica e a
próxima será no dia 20 de
maio, nos períodos da ma-
nhã e tarde.

Pensando na inte-
gração dos alunos, pais e
comunidade com a escola, a
Prefeitura de Itapetininga
realizará a palestra “A Rela-
ção entre a Família, a Escola
e a Aprendizagem”, minis-
trada por Isabel Parolin,
mestre em Psicologia da
Educação pela PUC/SP.

A meta da atual
Administração Municipal é

 Palestra “A Relação entre a Família, a Escola e a
Aprendizagem” na UAB

estimular a participação da
comunidade escolar e pro-
porcionar reflexões e deba-
tes sobre o assunto.

Essa é a primeira de
várias ações que estão no
Plano de Melhorias da Edu-
cação Básica, que visa pro-
porcionar reflexões com a
equipe gestora das unida-
des escolares para que,
posteriormente, estes deba-

tes e reflexões venham ser
proporcionados nas escolas
com a participação de toda
comunidade escolar: dire-
tores, coordenadores, pro-
fessores, funcionários, pais
e alunos.

A palestra acontece-
rá na próxima quinta-feira
(dia 6), às 9h, no Polo da
Universidade Aberta do
Brasil (UAB).
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A Secretaria de Cul-
tura e Turismo traz mais uma
opção de lazer para a popu-
lação de Itapetininga.

Hoje (dia 30) será
apresentado o espetáculo

Itapetininga tem
peça teatral hoje

“Carfax”, uma visão única e
pessoal da lendária história
do Drácula, que será conta-
da de forma inovadora e irre-
verente pelo Grupo Teatral
Tapanaraca.

O evento acontece
às 22 horas, no Centro Cul-
tural de Itapetininga, locali-
zado na Praça dos Amores.
Outras informações pelo
telefone: 3272-5879.

Ontem (dia 29), Itape-
tininga recebeu mais um es-
petáculo gratuito do Circui-
to Cultural Paulista. O even-
to é uma parceria entre a pre-
feitura e a Secretaria de Esta-
do da Cultura.

Dores de Amores é
uma das maiores comédias
brasileiras aplaudidas por

Apresentação do
Circuito Cultural

mais de 100.000 pessoas. Um
casal se prepara para dormir
quando um fato muito corri-
queiro faz vir à tona uma di-
vertida e inusitada inversão
de papeis. A platéia se vê
diante de uma hilária briga
de casal, que trata de assun-
tos como sexo, fantasia, fi-
delidade, traição, casa-

mento e desejo. Como em
toda briga de casal, pra quem
está brigando é um inferno.
Para quem assiste, é diver-
são garantida.

A Prefeitura de Itape-
tininga agradece o apoio do
SESI, que cedeu o espaço
do teatro para realização
desse espetáculo.

Em meio à competiti-
vidade do mercado de traba-
lho, o estudo universitário
é uma ferramenta essencial
para a garantia de emprego
e evolução dentro de uma
empresa. 

Devido a isso, os
cursos de pósgraduação
são cada vez mais valoriza-
dos, uma vez que são fonte
de atualização, de cresci-
mento no trabalho e também
ajudam a ampliar a rede de
contatos, além de serem im-
portantes para um candida-
to que disputa aprovação
em concursos públicos. 

O Polo Municipal
em Educação a Distância
“Chopin Tavares de Lima”
(UAB), está com as inscri-

Polo Municipal “Chopin Tavares de Lima” está com as
inscrições abertas para mais três cursos gratuitos

ções abertas para mais três
cursos gratuitos de pós gra-
duação.

Direcionados a pro-
fissionais da educação da
rede pública que se inscre-
veram no Projeto do MEC “
Plataforma Freire”, com du-
ração de dois anos e 40
vagas cada “Novas Tecno-
logias no Ensino da Mate-
mática” e “Planejamento,
Implementação e Gestão da
Educação a Distância” são
especializações ministradas
pela Universidade Federal
Fluminense (UFF).

Para essas pós gra-
duações, as inscrições de-
vem ser realizadas exclu-
sivamente pela internet no
www.lante.uff.br, até o dia 6

de maio. A taxa de inscrição
pode ser efetuada em qual-
quer agência bancária e o
valor é de R$ 45,00.

Já para as pessoas
que possuem diploma de
curso superior e exercem ati-
vidades em órgãos públicos,
do terceiro setor ou que pre-
tendem exercer função
pública, o polo também está
com o processo seletivo
aberto para o curso de Ges-
tão Pública Municipal.

A especialização,
que dará prioridade a fun-
cionários de prefeituras, é
ministrada de forma semipre-
sencial pela Universidade
Tecnológica Federal do Pa-
raná (UTFPR).

De acordo com a

Prefeitura de Itapetininga, o
valor das inscrições é de R$
45,00 e acontecem até o
próximo dia 13 de maio, pelo
site: http://ead.utfpr.edu.br.

O início das
atividades das três
especializações está
previsto para o 2º semestre
de 2010. Os interessados em
obter outras informações
podem obter no polo,
localizado à Rua Cyro
Albuquerque, 4750 - Bairro
Taboãozinho, ou pelo
telefone (15) 3273-4466.
Mais um curso gratuito a
disposição da população

Na última semana, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio do Pólo Municipal
“Chopin Tavares de Lima

(UAB) anunciou a vinda de
mais um curso de pós gradu-
ação para o município.

Ministrado pela
UNIFESP (Universidade
Federal de São Paulo),
Aperfeiçoamento em Educa-
ção Ambiental é um curso
semipresencial,  voltado a
professores do segundo ci-
clo do Ensino Fundamen-tal
da rede pública estadual e
municipal.

De acordo com a
Administração Municipal
nas próximas edições do Se-
manário Oficial serão divul-
gados outros detalhes a res-
peito do curso e das inscri-
ções

Criado em 2007, o Po-
lo Municipal “Chopin Tava-

res de Lima  já disponibiliza
gratuitamente 25 cursos, di-
vididos em graduação, pós
graduação e extensão.

Referência em  Ensi-
no a distância no país, a uni-
dade oferece à população,
cursos de instituições como
UFSCAR (Universidade
Federal de São Carlos), UnB
(Universidade de Brasília),
Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz), UNIFESP (Universi-
dade Federal de São Paulo),
UNESP (Universidade Es-
tadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”), UNIVESP
(Universidade Estadual Pau-
lista), UFF (Universidade Fe-
deral Fluminense), UFTPR(
Universidade Federal Tecno-
lógica do Paraná).
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Conquistar a casa
própria é o sonho de muitos
brasileiros. De acordo com
pesquisas realizadas exis-
tem 33,9 milhões de pessoas
sem moradia no Brasil. Em
Itapetininga, a Administra-

Obras do Programa MINHA CASA,
MINHA VIDA seguem em ritmo acelerado

ção Municipal, está traba-
lhando para diminuir o défi-
cit de moradias no municí-
pio.

Por meio do Progra-
ma “Minha Casa, Minha Vi-
da”, do Governo Federal, a

Prefeitura de Itapetininga,
está construindo o conjunto
Gramado I,  no Bairro Taboã-
ozinho.

As 359 casas irão
atender aquelas famílias com
renda até 10 salários míni-

mos, que não possuem casa
própria, financiamento de
moradia ou que não tenham
participado de algum outro
programa habitacional, tam-
bém os interessados devem
residir em Itapetininga há

mais de 3 anos. 
De acordo com a

Secretaria de Planejamento,
no momento, as obras en-
contram-se em fase de aber-
tura das ruas, cobertura e
alvenaria.

As casas previstas
para serem concluídas em 12
meses, contarão com sala,
cozinha, banheiro, dois
quartos e área externa com
tanque. No total estão
investidos R$15.078.000,00.

Dando continuidade
à meta de recuperação da
malha asfáltica das ruas do
município já estabelecida, a
Prefeitura de Itapetininga
tem trabalhado para captar
recursos com os Governos
Estadual e Federal para a
realização de diversas obras
de infraestrutura no municí-
pio. 

No momento, encon-
tra-se em processo licitató-
rio a contratação de empresa
de engenharia para execu-
ção de recapeamento asfáti-
co das ruas Maria do Monte
Galvão Albuquerque, Os-
waldo Cruz, Plínio Salgado,
Gabriel Zaidan e trechos da
Avenida Profº Francisco Vá-

Prefeitura de Itapetininga irá recapear
novas ruas em breve

lio, nas proximidades da Es-
cola Municipal de Ensino
Fundamental (EMEF) Jardim
Florestal, que está em cons-
trução no final da Rua Virgí-
lio de Rezende.

De acordo com a
Administração Municipal, a
empresa que executará o
serviço deve ser anunciada
em breve no Semanário Ofi-
cial de Itapetininga e após a
homologação da licitação,
serão expedidos ordens pa-
ra início das obras.

O recapeamento
dessas importantes vias é
fruto de um convênio firma-
do entre o Executivo e a Se-
cretaria de Planejamento do
Estado de São Paulo e está

orçado em R$199.955,00.

Conheça outras vias que em
breve também serão
recuperadas: 

Também em proces-
so licitatório, para contrata-
ção de empresa, as obras de
drenagem e pavimentação
asfáltica na Avenida João
Olimpio de Oliveira, onde
está localizado o Instituto
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia (IF) de Ita-
petininga. 

Recursos no valor de
1 milhão, liberados pelo Go-
verno do Estado para a exe-
cução de obras de infraes-
trutura urbana  e os 5 con-

vênios assinados proveni-
entes de emendas do Orça-
mento Geral da União
(OGU), destinados a obras
de recapeamento e de esco-
amento de águas pluviais,
também devem seguir para
processo licitatório nos
próximos meses. 

As ruas a serem
beneficiadas são Joaquim
Antonio de Oliveira, Pe-
dro Marques, Cônego Si-
zenando, Rodolfo Miran-da
Leonel, Cesar Eugênio Pie-
dade, Senador José Hermí-
nio de Moraes, Antonio
Avelino da Costa, João
Adolfo, Doutor Lobato e a
Estrada José Correa de
Moraes. 
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Conforme dados do
Cadastro Geral de Emprego
e Desemprego (Caged), no
primeiro trimestre do ano o
número de empregos gera-
dos em todo o País bateu re-
corde.

Segundo o Ministé-
rio do Trabalho, nos primei-
ros meses do ano foram
criados 657,2 mil novos pos-
tos de trabalho com carteira

Cidade Educadora

Olhando para o Futuro: a importância do
estudo na hora de conquistar uma vaga no

mercado de trabalho

assinada. Em Itapetininga,
os números também tiveram
alta. Em março, o município
fechou o mês com 302 em-
pregos gerados. Resultados
esses satisfatórios, tendo
em vista que os efeitos da
crise econômica mundial
também se refletiram na eco-
nomia brasileira.

Apesar do aumento
no número de vagas ofere-

cidas nas mais diversas áre-
as de atuação, a taxa de de-
semprego no país ainda é
considerada alta, conforme
dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). No último mês, o nú-
mero de desempregados ins-
critos no Instituto de Em-
prego e Formação Profissio-
nal (IEFP) atingiu o número
de 200 mil pessoas.

Obter um trabalho
hoje em dia, não é uma tarefa
muito fácil para quem não
possue alguma qualificação
profissional no currículo.

Com o avanço tec-
nológico e a industrializa-
ção, as empresas acabaram
se tornando cada vez mais
exigentes na hora de reali-
zarem a seleção de seus can-
didatos. Atualmente uma
pessoa que queira con-
quistar uma vaga deve ter
um currículo bem elaborado,
com cursos de qualificação
profissional que demons-
trem sua preparação técnica
para a vaga que almeja.

Pensando em aten-
der às exigências do merca-
do de trabalho local e tam-
bém investir na formação
profissional de jovens e
adultos do município, a
Prefeitura de Itapetininga
buscou investir na implan-
tação de cursos profissi-
onalizantes, técnicos e su-
periores gratuitos.

De acordo com o
Executivo, ainda neste ano,

deve ser implantada mais
uma Escola Técnica Esta-
dual (ETEC) no Bairro da
Chapadinha, que oferecerá
cursos técnicos de nível
médio para suprir as neces-
sidades das empresas insta-
ladas na cidade. Já o Insti-
tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IF)
começará suas atividades
no próximo semestre, ofere-
cendo cursos de nível
tecnológico.

A Administração
Municipal, nos últimos 5
anos, com o objetivo que
oferecer novas oportunida-
des à população, ampliou o
número de cursos profissio-
nalizantes oferecidos no
Fundo Social de Solidarie-
dade, no Ceprom/Senai
(Centro Educacional Profis-
sionalizante Municipal/
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) “Prof.
Ariano Lourenço” e também
na ETEC “Professor Edson
Galvão”, do Centro Paula
Souza.

Além disso, foi im-

plantada a primeira faculda-
de pública do município, a
Faculdade de Tecnologia
 (FATEC) e o Polo “Chopin
Tavares de Lima”, que ofere-
ce cursos superiores e de
pós graduação a distância
gratuitos.

Enfim, a Prefeitura de
Itapetininga hoje oferece
uma infinidade de cursos
para quem quer se capacitar
para conseguir uma vaga ou
melhorar de emprego.

A partir desta edição,
o Semanário Oficial de Ita-
petininga irá  tratar um pou-
co mais sobre o ensino gra-
tuito profissionalizante,
técnico e superior oferecido
no município através da sé-
rie de reportagens Olhando
para o Futuro: a importân-
cia do estudo na hora de
conquistar uma vaga no
mercado de trabalho.

Já na próxima edição,
os leitores poderão acom-
panhar a reportagem: Cur-
sos profissionalizantes faci-
litam a inserção no mercado
de trabalho.
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