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FOTO DA SEMANA

Prefeitura assina
contrato com a Sabesp

O prefeito Roberto Ramalho e o governador Geraldo Alckmin assinaram, nesta segunda-feira, dia
2 de junho, o contrato para prestação de serviços de saneamento em Itapetininga com a Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ).

O evento da assinatura do contrato aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, juntamente com
outros 23 municípios. "Estamos dando um passo importante para garantir água de qualidade. A
população precisa abrir a torneira e ter segurança que está tomando água com qualidade, água potável",
afirmou o governador.
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Extrato de Convênio – FederalConvênio SMPSI nº44/2012, Convenente: Prefeitura do Município de
Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social. Conveniada: Lar São Vicente de Paulo, Objeto:
execução da estruturação da rede de serviços de Proteção Social Especial Abrigo  -  Pessoa Idosa  -  Piso
de  Alta  Complexidade  I,  no  valor de  R$ 195.764,83 (cento e noventa e cinco mil setecentos e sessenta
e quatro reais e oitenta e três centavos)  para o exercício de 2012. Vigência: 01/05/2012 até 31/12/2012

Comunicado
A Prefeitura de Itapetininga, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que estará recebendo
doações de bens móveis para a realização do 2º Aniversário do SAMU 192 Regional Itapetininga. O
período para doações foi prorrogado para o período de 28 a 5 de Julho. Para maiores informações, entrar
em contato com Alex Sandro, Coordenador Administrativo do Evento, no telefone (015)3271-7059.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2012 – PROCESSO N° 121/2012 - Processo Compra nº 856/2012 -
Protocolo nº 15.935/2012 – Requisição nº 1592-18/04/2012. OBJETO: serviços de retifica completa do
motor com revisão de bomba injetora, turbina e troca de bicos injetores com garantia de 01 ano sem limite
de quilometragem. (c-107) e retifica completa de cabeçote com aplicação de válvulas de admissão,
válvulas de escapamento, trocar retentores de válvulas, guia de válvulas, montagem e funcionamento do
motor (c-204). CONTRATADAS: A) Maurilio Nicoletti Itapetininga Me, no valor de R$9.973,00 e
B)Mara Leticia Amalfi Me, no valor de R$6.198,00. Valor total geral: R$ 16.171,00. FUNDAMENTO
LEGAL: artigo 24 Inciso IV, ambos da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores alterações, dessa forma após
manifestação da Secretaria de Secretaria de Saúde e do Setor Jurídico.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2012 – PROCESSO N° 132/2012 - PROCESSO (quadro comparativo)
Nº: 424/2012 – Solicitação de Compra nº 951 e Protocolo nº 6.998/2012 – Requisição nº 951-29/02/
2012. OBJETO: Contratação direta de empresa para ministrar Curso “Programa de Agentes da Mudança”
com carga horaria de 180 horas, destinados as Mulheres adultas vitimas de violência intrafamiliar
referenciadas pelo CREAS de Itapetininga. CONTRATADA:SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL. Valor total geral: R$ 25.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24
Inciso XIII da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores alterações, dessa forma após manifestação da
Secretaria de Promoção Social e do Setor Jurídico. Itapetininga, 02 de julho de 2012. ROBERTO RAMALHO
TAVARES Prefeito Municipal.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, E O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA,
VISANDO À GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, COM A
DELEGAÇÃO, AO ESTADO, DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS DE REGULAÇÃO, INCLUSIVE
TARIFÁRIA, E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, E AUTORIZANDO A SUA EXECUÇÃO PELA
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, POR
INTERMÉDIO DE CONTRATO DE PROGRAMA

O Estado de São Paulo, por intermédio de seu Governador Sr. Geraldo Alckmin e a Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos, neste ato representado por seu Titular Sr. Edson de Oliveira Giriboni, doravante
designado ESTADO, e o Município de Itapetininga, neste ato representado por seu Prefeito, Roberto
Ramalho Tavares, brasileiro, casado, portador do RG nº 7.776.744-5 - SSP/SP e do CPF/MF nº 005.565.008-
22, autorizado pela Lei municipal nº 5.523, de 26 de janeiro de 2012, que passa a ser denominado
MUNICÍPIO, com a interveniência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, sociedade de economia mista, com sede na rua Costa Carvalho, 300, Pinheiros, São Paulo/SP,
CEP 05429-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.776.517/0001-80, neste ato representada na forma de
seus estatutos por sua Diretora-Presidente, Dilma Seli Pena, brasileira, divorciada, geógrafa e  administradora
pública, portadora do RG  nº 216.219-DF e CPF/MF nº 076.215.821-20, e por seu Diretor de Sistemas
Regionais, Luiz Paulo de Almeida Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e administrador de empresas,
portador do RG nº 7.292.399-4 SSP/SP, e CPF/MF nº 018.762.858-00, a seguir nomeada SABESP,
observadas as disposições do artigo 241 da Constituição Federal, da Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de
2005, da Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, da Lei estadual nº 119, de 29 de junho de 1973,
da Lei Complementar estadual nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, e Decretos estaduais nº 41.446, de 16
de dezembro de 1996, nº 50.470, de 13 de janeiro de 2006, nº 52.020, de 30 de julho de 2007, nº 52.455,
de 7 de dezembro de 2007 e nº 53.192, de 01 de julho de 2008, resolvem celebrar o presente convênio de
cooperação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

1. constitui objeto deste convênio de cooperação:

1.1. a gestão associada dos serviços de saneamento básico relativo ao abastecimento de água e esgotamento
sanitário, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal;

1.2. a delegação, ao ESTADO, das competências de regulação, inclusive tarifária, e de fiscalização dos
serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

1.3. a autorização da execução de tais serviços pela SABESP, por intermédio de contrato de programa;

2. as competências de regulação, inclusive tarifária, e de fiscalização dos serviços públicos municipais de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, ora delegadas ao ESTADO, serão exercidas pela Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, doravante designada ARSESP, nos termos da
Lei Complementar estadual nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, e Decreto estadual nº 52.455, de 7 de
dezembro de 2007.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Regulação e Fiscalização

1. as atividades de regulação e fiscalização dos serviços, objeto do presente ajuste, consistem em:

1.1. estabelecer normas técnicas ou recomendações e procedimentos para a prestação e fruição adequada
dos serviços;

1.2. definir diretrizes, recomendações e procedimentos para a prestação dos serviços, disciplinando os
respectivos contratos e o plano de contas a ser observado para a escrituração da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP;

1.3. cumprir e fazer cumprir a legislação, os convênios e os contratos relacionados ao objeto do presente
ajuste;

1.4. fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros de qualidade dos serviços e de desempenho
da SABESP, zelando por sua observância e estimulando a constante melhoria da qualidade, produtividade
e eficiência, bem como a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;

1.5. fiscalizar os serviços, garantido à ARSESP o acesso aos dados relativos à administração, à contabilidade
e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da SABESP, mantido o sigilo sobre informações
industriais e comerciais, na forma da Lei;

1.6. aplicar as sanções previstas no contrato de programa ou na legislação pertinente, inclusive na Lei
federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e na Lei federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995;

1.7. receber, apurar e encaminhar soluções relativas às reclamações dos usuários e da SABESP, que serão
cientificados das providências tomadas;

1.8. proteger os interesses e direitos dos usuários, impedindo a discriminação entre eles, respeitados os
direitos do MUNICÍPIO e da SABESP;

1.9. coibir práticas abusivas que afetem os serviços regulados;

1.10. comunicar aos órgãos competentes os fatos que possam configurar infração à ordem econômica, ao
meio ambiente ou a direitos do consumidor;

1.11. dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre os agentes setoriais, bem como entre estes
e os usuários, com o apoio, quando for o caso, de peritos especificamente designados;

1.12. deliberar quanto à interpretação das leis, normas e contratos, bem como sobre os casos omissos;

1.13. acompanhar os planos de expansão e as metas ambientais estabelecidas, observada a legislação
pertinente;

1.14. zelar pela observância da sistemática de reajustes e revisões previstas no contrato e na legislação
pertinente, de forma a assegurar a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
bem como a eficiência na prestação dos serviços;

1.15. definir a pauta das revisões tarifárias, assim como os procedimentos e prazos de revisões e reajustes,
ouvidos o titular, os usuários e o prestador dos serviços;

1.16. auditar e certificar anualmente os investimentos realizados pela SABESP, sua depreciação e
amortização, e acompanhar a reversão, quando for o caso, de bens ao patrimônio do MUNICÍPIO por
ocasião da extinção do contrato de programa;

1.17. divulgar anualmente relatório detalhado das atividades realizadas, indicando os objetivos e resultados
alcançados.

CLÁUSULA TERCEIRA
Da Execução dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

1. a execução dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário será
realizada pela SABESP, nos termos de contrato de programa a ser por ela firmado com o MUNICÍPIO,
que atenderá à legislação de concessões e permissões e de diretrizes nacionais e estaduais para o saneamento,
e preverá mecanismos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira do serviço;

2. O contrato de programa, a ser celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados de sua assinatura,
prorrogável por igual período, abrangerá as seguintes atividades:

2.1. captação, adução e tratamento de água bruta;

2.2. adução, reservação e distribuição de água tratada;

2.3. coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários;

3. a execução dos serviços indicados no item 1 implica na cessão pelo MUNICÍPIO à SABESP, das
servidões de passagem regularizadas, pelo tempo em que vigorar o ajuste;

4.  a SABESP implementará as metas anuais fixadas no Contrato de Programa e no respectivo anexo de
“Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, com vista à progressiva expansão dos serviços,
melhoria de sua qualidade e ao desenvolvimento da salubridade ambiental no MUNICÍPIO.
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CLÁUSULA QUARTA
Das Obrigações do ESTADO

1. o ESTADO, por meio da SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, obriga-se a:

1.1. estabelecer as metas e definir a política de saneamento básico no Estado de São Paulo, incorporando
as metas específicas previstas para o MUNICÍPIO, constantes do contrato de programa a ser firmado
com a SABESP e de seus aditamentos;

1.2. acompanhar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas;

1.3. fornecer, mediante solicitação formal e motivada do MUNICÍPIO, as informações e dados disponíveis
acerca do planejamento dos serviços de âmbito estadual;

1.4. disponibilizar recursos institucionais, técnicos e financeiros necessários ao desenvolvimento das
funções de regulação e fiscalização dos serviços;

1.5. promover, com a participação do MUNICÍPIO, a necessária integração de ações relacionadas à
regulação e à fiscalização dos serviços com aquelas ligadas aos setores de recursos hídricos, proteção do
meio ambiente, de saúde pública e consumidor.

CLÁUSULA QUINTA
Das Obrigações do MUNICÍPIO

1. são obrigações do MUNICÍPIO:

1.1. celebrar contrato de programa com a SABESP, objetivando a prestação dos serviços locais de
fornecimento de água e esgotamento sanitário;

1.2. isentar a SABESP de todos os tributos municipais nas áreas e instalações operacionais existentes à
data de celebração do contrato de programa, que será extensível àquelas criadas durante a sua vigência, e
também de preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, seu espaço aéreo e seu subsolo, e ao uso
de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos serviços;

1.3. ceder à SABESP as servidões de passagem, já regularizadas, pelo prazo em que vigorar o contrato de
programa;

1.4. fornecer ao ESTADO e à ARSESP todas as informações referentes aos serviços públicos municipais
de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

1.5. colaborar com a ARSESP no acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas de expansão
dos serviços previstas no contrato de programa a ser firmado com a SABESP;

1.6. colaborar com a ARSESP no estabelecimento e revisão de normas regulamentares e metas previstas
no contrato de programa visando à eficiência na regulação, fiscalização e prestação dos serviços;

1.7. realizar, mediante entendimentos específicos com a SABESP e a ARSESP, investimentos visando à
antecipação de metas e ao atendimento de demandas não previstas no contrato de programa, assegurado
o respectivo equilíbrio econômico-financeiro;

1.8. declarar bens imóveis de utilidade pública, em caráter de urgência, para fins de desapropriação ou
instituição de servidão administrativa, estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações
temporárias de bens imóveis, com a finalidade de assegurar a realização de serviços e obras, bem como sua
conservação, vinculados à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e ao
cumprimento dos planos e metas do presente acordo;

1.9. comunicar à ARSESP e à SABESP as reclamações recebidas dos usuários.

CLÁUSULA SEXTA
Das Obrigações Comuns

1. são obrigações comuns aos partícipes:

1.1. zelar pela boa qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e estimular o
aumento da sua eficiência;

1.2. cumprir e fazer cumprir as disposições do presente convênio de cooperação, da legislação e da
regulamentação aplicáveis;

1.3. desenvolver ações que valorizem a economia de água, a fim de viabilizar políticas de preservação dos
recursos hídricos e do meio ambiente;

1.4. manter em seus arquivos todas as informações e documentos relativos às redes, instalações e
equipamentos utilizados na prestação dos serviços;

1.5. promover a articulação entre a SABESP e os órgãos reguladores de setores dotados de interface com
o saneamento básico, especialmente os de recursos hídricos, proteção do meio ambiente, saúde pública e
ordenamento urbano.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Vigência

1. o presente convênio de cooperação vigorará por 30 (trinta) anos, vinculado ao contrato de programa
a ser celebrado entre a SABESP e o MUNICÍPIO, extinguindo-se após o efetivo cumprimento de todas as
condições legais e cláusulas pactuadas no referido contrato, incluindo o pagamento de eventual indenização;

2. o ajuste poderá ser prorrogado por igual período, por meio de termo de aditamento, mediante autorização
do Governador do Estado, desde que, 1 (um) ano antes do advento de seu termo final, haja expressa
manifestação dos partícipes.

CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia e Rescisão

1. O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por
escrito, com antecedência mínima de 1 (um) ano, e será rescindido por infração legal ou descumprimento
de qualquer de suas cláusulas, assegurado o cumprimento das obrigações previstas no contrato de programa.

CLÁUSULA NONA
Do Foro

1. fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste convênio de cooperação,
que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos partícipes.

E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 2 de julho de 2012

GERALDO ALCKMIN
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

ROBERTO RAMALHO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

RENÊ VIEIRA  DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

DILMA SELI PENA
SABESP – DIRETORA PRESIDENTE

LUIZ PAULO DE ALMEIDA NETO
SABESP – DIRETOR DE SISTEMAS REGIONAIS

Extrato do Contrato de Programa celebrado pela municipalidade com a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo- SABESP pelo prazo de trinta anos, que dentre outras cláusulas estabeleceu:
Por meio de instrumento de contrato, as PARTES,
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Roberto Ramalho Tavares,
doravante designado MUNICÍPIO, e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, neste ato representada por sua Diretora-Presidente Dilma Seli Pena, Diretor de Sistemas Regionais
Luiz Paulo de Almeida Neto, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores Rui de Britto
Álvares Affonso, sediada na Rua Costa Carvalho, nº 300, Pinheiros, nesta Capital, doravante designada
SABESP,celebram nos termos dos artigos 23 e 25 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 11.445/07, da
Lei Complementar Estadual nº 1.025/07 e da Lei Municipal nº 5.523, de 26 de janeiro de 2012, resolvem
celebrar este CONTRATO DE PROGRAMA para operação dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no Município de ITAPETININGA (“CONTRATO”), formado pelas seguintes
Cláusulas e condições e pelos Anexos que o integram para todos os fins de direito, relacionados a seguir:
ANEXO I Plano de metas de atendimento e qualidade dos serviços
ANEXO IILaudo Econômico-financeiro
ANEXO IIIRelatório de bens e direitos
ANEXO IVPlano de Saneamento Municipal
ANEXO VSanções e Penalidades
ANEXO VITermo de Ciência e Notificação

TÍTULO II – OBJETO, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E INTERPRETAÇÃO
CAPÍTULO 1 – OBJETO

Cláusula 1.Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO assegura à SABESP o direito de explorar a prestação
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no MUNICÍPIO (SERVIÇOS), sob
o regime da prestação regionalizada, com exclusividade e enquanto vigorar este CONTRATO.
§1°.Os SERVIÇOS a que se refere o caput desta Cláusula englobam as seguintes atividades:
a)captação, adução e tratamento de água bruta;
b)adução, reservação e distribuição de água tratada;
c)coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários;
d)adoção de outras ações de saneamento básico e ambiental.
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(...de cláusula 2ª a cláusula 68ª, os termos e condições do contrato).

AOS DOIS DE JULHO DE 2012.

IVAN SOBRAL DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DA SABESP NO ALTO PARANAPANEMA

ROBERTO RAMALHO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO DE NEGÓGIOS JURÍDICOS

No próximo dia 19
de julho, a Coordenadoria
da Mulher de Itapetininga
completa  cinco anos de cri-
ação. Para comemorar, a par-
tir do próximo dia 10, terça-
feira, serão realizados di-
versos eventos em menção
a data. Confira o cronograma
abaixo

A unidade tem  di-
versas atividades ligada a
Promoção Social, ao CRAS
e ao CREAS, principalmente
levar as mulheres do nosso
Município o conhecimento
de seus Direitos.Nos bairros
e Postos de Saúde diversas
Palestras são ministradas
para levar o conhecimento

Coordenadoria da Mulher comemora
cinco anos atuação em Itapetininga

a  população a Lei Maria da
Penha, eis que ela  não apre-
senta somente a punição
aos agressores, mas tam-
bém medidas de Proteção a
Vitima bem como tratamento
para toda a família.

Este ano os traba-
lhos estão voltados as es-
colas, no sentido de também
levar ao conhecimento dos
jovens  princípios de Cida-
dania:  princípios da digni-
dade humana,  princípios
que regem o ambiente  fami-
liar, aplicando-os dentro da
escola, o conhecimento da
proibição do uso de celular
em sala de aula, bem como o
respeito ao funcionário

público.
Todas as ações

são desenvolvidos com a
participação efetiva dos
parcei-ros com debates,
reunião de grupos de
discussão con-ferencia,
esclarecimento de duvidas,
enfim de modo que a fala não
seja unilateral e sim parti-
cipativa.Além disso, duran-
te o ano são desenvolvidos
os trabalhos nas datas es-
peciais e campanhas, dia da
mulher, dia do homem,  16
dias de ativismo, outubro rosa
quando chama a atenção da
mulher  durante todo o mês de
outubro para o exame e preven-
ção do câncer de mama.
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Dia Internacional do Homem será comemorado
em Itapetininga

A Coordenadoria
da Mulher em parceria com
as Secretarias Municipais
de Esportes e Lazer e de Saú-
de, por meio da Vigilância
Epidemiológica, realizará um
evento para comemorar “O
Dia do Homem”, que acon-
tecerá na próxima terça-feira,
dia 10, entre as 9h e 12h, na
Praça Marechal Deodoro.
Toda a população está con-
vidada a participar.

No evento, haverá
aferição de pressão, realiza-
ção do teste de diabetes,
distribuição de camisinha,
informações sobre DST,

AIDS e Dengue, sorteio de
brindes entre os homens
presentes , distribuição de
panfletos explicativos e ati-
vidades com professores da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer

A comemoração
será em parceria com a Es-
cola de Enfermagem Planeta,
com o Sindicato dos Quími-
cos, Drogasil e Avon.

Haverá aferição de
pressão arterial, sorteio e
distribuição de panfletos,
teste de diabetes, distribui-
ção de camisinhas e infor-
mações sobre DST e dengue.

Dentro dos progra-
mas PROAJA e EJA foi de-
senvolvido os projetos “Di-
ferentes Linguagens”e um
mini-curso “Resgatando Es-
tórias dentro das Histórias”
com a Psicopedagoga e
contadora de histórias Zélia
Cristina Lazaretti, o fe-
chamento desses projetos
será na próxima sexta feira.

PROAJA e EJA fecham ciclo de projetos
O PROAJA (Pro-

grama de Alfabetização de
Jovens e Adultos) e o EJA-
Educação de Jovens e
Adultos. foram idealizados
com o propósito de articular
os vários setores da socie-
dade civil e fomentar a união
de todos para vencer o
analfabetismo em nosso
município.

O SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) está
comemorando dois anos na cidade. Foram mais de 28 mil

atendimentos no município e em toda a região. A corporação conta
com 61 colaboradores que trabalham com atendimentos em acidentes,

doenças agudas, como infarto e incidentes como envenenamento e
engasgos.

Para comemorar seu segundo aniversário, o SAMU realizará um
encontro na sua sede, à Praça Gaspar Ricardo, 18, Centro, na antiga

Estação de Trem, na próxima sexta-feira, dia 6, às 10 horas. Toda
população está convidada. Na ocasião, o SAMU será homenageado e

os prefeitos de Itapetininga e da região estarão presentes.

SAMU comemora dois anos na próxima sexta-feira
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Estão abertas até o
próximo dia  10, as inscri-
ções para o Curso de Espe-
cialização a Distância em
Gestão Pública Municipal da
UTFPR (Universidade Tec-
nológica Federal do Para-
ná).

São 50 vagas, 45
para os interessados da co-
munidade em geral e 5 vagas
prioritárias, reservadas aos
servidores da UTFPR. O
curso é direcionado a por-
tadores de curso superior
que exercem atividades em
órgãos públicos ou do ter-
ceiro setor ou que tenham
aspirações ao exercício de
função pública.

Durante o curso,
que terá duração de 450
horas, o aluno compreen-
derá os conceitos básicos e
terminologias nas áreas fun-
cionais chave de organiza-
ção do primeiro (estado) e

Inscrições abertas para Curso de
Especialização em Gestão Pública

Municipal
terceiros setores nas áreas:
gestão, estratégia, opera-
ções, finanças públicas, re-
cursos humanos e outras.

Os candidatos
interessados devem realizar
a inscrição online pelo
ead.utfpr.edu.br no link
inscrição e entregar os do-
cumentos exigidos, dentro
do período deter-minado no
Polo Municipal de  Educa-
ção a Distância “Chopin Ta-
vares de Lima”, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h,
14h às 22h, localizado a Rua
Cyro Albuquerque, 4750,
Bairro Taboãozinho.

Outras informa-
ções, você encontra no edi-
tal no site http://
ead.utfpr.edu.br/ead/sgr/
e d i t a i s /
2012062737_UTFPR_Selecao_2012_GPM_ITA.pdf
. A taxa de inscrição para
ambos os cursos é no valor
de R$ 55,00. 

Vem ai!

No próximo dia 11 de julho, o Fundo Social de Solidariedade abre o período de
inscrições para novas capacitações. Serão disponibilizadas vagas para os cursos de

costura industrial, bordado em pedraria e informática.

A Associação Educacional e Profissionalizante Pérola em parceria com a Prefeitura
de Itapetininga, está com as inscrições abertas para o curso básico de informática e de
cidadania do Projeto Pérola.

Durante cinco meses, os alunos aprenderão noções sobre Windows, Word e
Excel,  sendo que, as aulas acontecem  três vezes por semana, duas são de informática e
uma de cidadania, onde são ministradas orientações sobre cidadania, mercado de trabalho,
saúde e meio ambiente. 

No total serão oferecidas 80 vagas para jovens com idade de 14 a 29 anos. Os
interessados em participar devem se inscrever até 13 de Julho, no CEAMI (Centro de
Atendimento a Melhor Idade), localizado à Rua: Wenceslau Braz nº.369, Vila Popular,  Ou 
na Casa do Adolescente 1, localizado à Rua Aparício Vieira nº470, Vila Shangrilá, ambas as
unidades funcionam de segunda à sexta-feira, no horário das 8 horas às 17:00 horas

Para a inscrição, são necessários: RG ou certidão de nascimento (cópia),
comprovante de residência, escolaridade, renda (cópia) e residência.Outras informações
pelo telefone: 3373-73-44 ou 3272-6306.

Inscrições abertas para o Projeto Pérola
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Visando priorizar a
transparência e a participa-
ção dos munícipes na ges-
tão, está sendo realizado o
projeto “Prefeitura no
Bairro”.

O objetivo do pro-
grama é reunir os represen-
tantes de associações de
moradores, para que eles
apresentem sugestões de
investimentos em sua co-
munidade. As propostas
são debatidas, com a pre-
sença do Prefeito e dos Se-
cretários Municipais.

O primeiro encon-
tro aconteceu no último
sábado (dia 30), na EMEF
Profª. Zarife Yared e reuniu
representantes dos seis
distritos e de bairros rurais

Administração Municipal segue com as
audiências do “Prefeitura no Bairro”

de Itapetininga. Após uma
explanação do Prefeito
sobre o orçamento, a popu-
lação propôs suas ideias,
além de tirar suas dúvidas
sobre projetos em andamen-
to na gestão municipal.

A Prefeitura tam-
bém disponibilizou funcio-
nários da Secretaria de
Administração, que recebe-
ram reclamações e outras
sugestões de todos os
presentes.

O projeto Prefeitu-
ra nos Bairros segue duran-
te essa semana. Os encon-
tros são abertos a toda a
população e acontecem em
escolas municipais. Confira
as datas e locais na próxima
página.

Itapetininga rece-
beu pela primeira vez o
Comandante da 2ª Região
Militar, João Camilo Pires de
Campos. Ele ocupa o posto
desde o início de maio e está
visitando as sedes dos
Tiros de Guerra do Estado.

Na ocasião estive-
ram presentes membros do
Legislativo, ex-combatentes
itapetininganos da Força
Expedicionária Brasileira
(FEB), além dos atiradores e
dos sub-tenentes Alexssan-
dro Lucas Costa e João Iran
Costa.

O sub-tenente
Alexssandro apresentou ao
General as principais carac-
terísticas da cidade e tam-
bém as atividades do Tiro
de Guerra no município,
como a arrecadação de
alimentos, o passeio com os
idosos, desfiles cívicos e
participação em palestras

Município recebe o Comandante da 2ª
Região Militar pela primeira vez

educativas. O General teve
também a oportunidade de
conhecer as instalações do
Tiro de Guerra de Itapetinin-
ga, as quais foi elogiada
pela qualidade do espaço.

Em suas palavras,
ele destacou a importância
dos valores que o serviço
militar planta na vida de um
jovem. “Os valores que
aprendem aqui, levarão para
toda a vida. Mais do que
montar e desmontar armas,
ficarão a amizade e o espírito
de civismo e cidadania”,
frizou o General.

Ele ressaltou tam-
bém a importância do apoio
do Executivo para que as
atividades com os jovens
atiradores tenham sucesso.
“Para acontecer, o Tiro de
Guerra precisa do apoio da
comunidade, do trabalho do
Exército, com os instrutores
para formação dos jovens,

e a vontade do Poder Públi-
co”. Por isso, a Prefeitura de
Itapetininga se empenha e
reconhece os méritos da
corporação na cidade e
investe e apoia o Tiro de
Guerra.

O atirador Benini,
do Tiro de Guerra de Ita-
petininga, contou que os
valores que aprende no
Exército servirão para toda
sua vida.

“O que eu apren-
do aqui, aplico em todos os
âmbitos da minha vida”,
afirma. Conforme citou o
General Campos, “O Tiro de
Guerra é a solução para o
serviço militar do jovem que
se encontra no interior
trabalhando e estudando.

Ele não precisa
sair de sua cidade e pode
conciliar as experiências do
Exército com sua vida”,
finaliza.
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