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a multinacional japonesa, toyoda gosei, conFiRmou a instalação de sua pRimeiRa unidade na améRica do sul, que seRá 
em itapetininga.

Executivos da empresa vieram 
do Japão para uma reunião com o 
prefeito Luis Di Fiori e sua equi-
pe de Secretários e Assessores que 
cuidavam do projeto, onde foram 
definidos os detalhes da instalação 
no município.

A prefeitura apresentou aos di-
retores da Toyoda os atrativos do 
município para receber o investi-
mento, os deixando motivados a 
investirem em Itapetininga e insta-
larem a primeira indústria do setor 
de autopeças da cidade.

A Toyoda informou que deve in-
vestir aproximadamente 90 milhões 
de reais na construção da nova fá-
brica em Itapetininga, gerando mais 
de 300 empregos diretos e indire-
tos. A previsão de faturamento deve 
chegar a 60 milhões por ano dentro 
de pouco tempo, contribuindo para 
a geração de novos empregos e au-
mento da arrecadação municipal.

A área da futura fábrica da Toyo-
da Gosei tem cerca de 220 mil m2 
e está localizada à Avenida Olavo 
Egydio Setúbal, no Bairro Ponte 
Alta, zona industrial de Itapetinin-
ga.

O local adquirido pela multina-
cional já abrigou uma fábrica de 
massas desativada há alguns anos. 
O imóvel terá sua ampliação para 
abrigar a linha de produção de au-
topeças, com as obras começando 
ainda nesse semestre. A previsão 

do início da produção é para 2014. 
A Toyoda Gosei é uma das prin-

cipais fornecedoras da montadora 
de veículos Toyota, instalada em 
Sorocaba, e vem para Itapetininga 

para produzir não só para a com-
patriota Toyota, mas também para 
outras montadoras instaladas no 
Brasil. 

A futura fábrica de Itapetininga 

deve produzir materiais utilizados 
na parte interna de veículos, como 
airbags, painel de instrumentos, 
entre outras peças e acessórios. A 
Toyoda Gosei no Brasil usará o no-
me de GDBR.

De acordo com a nova gestão 
municipal, é de extrema importân-
cia Itapetininga receber uma indús-
tria de autopeças, pois com a proxi-
midade com Sorocaba, pode atrair 
novos investimentos do setor para 
atender tanto a Toyota em Soroca-
ba, bem como, as demais montado-
ras localizadas no país.

Itapetininga mantém negocia-
ções com outras empresas do setor 
e que apesar da forte concorrência 
de outras cidades, inclusive de ou-
tros Estados, o município tem con-
dições de atrair novos investimen-
tos industriais. 

O apoio e o bom relaciona-
mento com a Investe SP, agência 
de fomento industrial do Governo 
Paulista, que participa dos projetos 
junto com a Prefeitura também são 
fundamentais.   

Esta é a primeira de muitas in-
dústrias que o novo governo pre-
tende atrair para Itapetininga. Uma 
nova reunião já foi marcada entre 
executivos da Toyoda e a equipe da 
Prefeitura para tratar de detalhes 
sobre o início das obras da fábri-
ca, que deve ocorrer no final deste 
mês. 

Fábrica nos EUA, padrão que será implantado em Itapetininga

Reunião com representantes da fábrica japonesa

A fábrica deve vai produzir airbags e outros acessórios automotivos
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a campanha está sendo Realizada paRa vacinaR o gRupo de Risco. a meta da vigilância epidemiológica é vacinaR 32.498 
pessoas no município.

A Prefeitura , por meio da Secreta-
ria de Saúde, promoverá do dia 15 à 
26 de Abril a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza. O Dia D 
da Campanha será 20 de Abril. 

A campanha está sendo realizada 
para vacinar o grupo de risco que são 
gestantes, pessoas com 60 anos ou 
mais, crianças de 6 meses a menores de 
2 anos, mulheres no período pós-parto 
e os portadores de doenças crônicas. 

Os portadores de doenças crônicas 
precisam levar uma prescrição médica 
para tomarem a vacina.

É importante que as pessoas que 
se encontram nos grupos de risco se 
vacinem. Esta ação é uma campanha 
preventiva, pois estamos numa épo-
ca do ano propícia ao surgimento e à 
transmissão do vírus da gripe.

A vacinação será realizada em to-
das as Unidades Básicas de Saúde das 
8h às 17h. E nas PSF e PAS da Zona 
Rural das 8h às 16h.

A meta da Vigilância Epidemioló-
gica é vacinar 32.498 pessoas no muni-
cípio, o objetivo é atingir a vacinação 
de cerca de 85% dos idosos com 60 
anos ou mais e os outros grupos 70%.

quem são os portadores de do-
enças crônicas?

Doenças Respiratórias Crônicas: 
Asma, doença pulmonar obstrutiva 
bronquioectasia, fibrose cística, doen-
ças intersticiais do pulmão, displasia 
broncopulmonar, hipertensão arterial 
pulmonar e crianças com doença pul-
monar crônica da prematuridade.

Doenças Cardíacas Crônicas
Doença cardíaca congênita, hiper-

tensão arterial sistêmica com comor-

bidade, doença cardíaca isquêmica e 
insuficiência cardíaca.

Doenças Renais Crônicas
Doença Renal nos estágios 3, 4 e 5, 

doença nefrótica e paciente em diálise.

Doenças Hepáticas Crônicas
Atresia biliar, hepatites crônicas e 

cirrose.

Doenças Neurológicas Crônicas
Condições em que a função respi-

ratória pode estar comprometida pela 
doença neurológica. Nesses casos, 
considerar as necessidades clínicas 
individuais de pacientes, como AVC, 
paralisia cerebral, escleroses múltiplas 
e condições similares.

Diabetes
Tipo I e II, em uso de medicamentos.

Imunossupressão
Imunodeficiência congênita ou ad-

quirida, imunossupressão por doenças 
ou medicamentos.

Obesidade
 Grau III

Transplantados
Órgãos sólidos e medula óssea.

Quem estiver no grupo de risco e 
for acamado pode entrar em contato 
com a Vigilância Epidemiológica pelo 
telefone 3373-5426, que uma equipe 
irá até sua residência para vaciná-lo.

A vacinação é de graça e direito de 
todos os cidadãos. Não se esqueçam de 
levar a caderneta de vacinação.

A vacinação é de graça e direito de todos os cidadãos
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seRão oFeRecidos seRviços como emissão de guia de tRânsito animal eletRônica (e-gta), oRientação paRa adesão aos 
pRogRamas da secRetaRia, como as linhas de cRédito, Financiamento e seguRo RuRal do Feap, inFoRmação de boletins 
diáRios de pReços das pRincipais cultuRas agRícolas, cuRsos, dias de campo, publicações, até compRas de mudas e sementes.

O projeto é desenvolvido pela Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo (SAA), que visa integrar os 
mais de 50 serviços já oferecidos pela 
Secretaria num só lugar, facilitando o 
acesso aos produtores rurais. As três pri-
meiras unidades do Estado terão como 
cidades-sede, Itapetininga, Avaré e Itape-
va. Cada unidade vai atuar no raio de 70 
km de sua cidade-sede, assim atendendo 
um total de 79 municípios da região.

As unidades serão instaladas sempre 
em locais de alta visibilidade com facili-
dade de acesso da população rural, para 
prestar atendimento a produtores, asso-
ciações, cooperativas e comunidade em 

geral.
O governador do Estado de São 

Paulo, Geraldo Alckmin e a secretária 
de Agricultura, Mônika Bergamaschi 
estiveram presentes no lançamento do 
programa, que aconteceu na cidade de 
Itapeva-SP.

O atendimento ao produtor rural será 
feito de maneira itinerante, através das 
unidades móveis (trailers), que serão 
equipados com o sistema da secretaria 
de agricultura e web para cadastramento, 
gerenciamento de atendimento, paga-
mento e ensino à distância. Cada unida-
de móvel terá 1 motorista, 1 coordenador 
de atendimento e 3 atendentes.

O atendimento ao produtor rural será feito de maneira itinerante

SeSI ITApeTInInGA TRAZ hOmenAGem AO eScRITOR JORGe AmADO
teatro SESI -Serviço Social da Indústria

o sesi itapetininga homenageia o escRitoR baiano joRge amado (1912-2001) apResentando o espetáculo amado, nos 
dias 12 (20 h), 13 (20 h) e 14 de abRil (19 h), com diReção aRtística de Rosane de almeida.

O grupo usa o teatro, a música, o 
circo e a dança para dar vida a perso-
nagens mais famosos do autor. 

Obras consagradas como Dona Flor 
e Seus Dois Maridos, Quincas Berro 
D’água, Gabriela, Cravo e Canela, 
Capitães da Areia e, principalmente, 
Os Velhos Marinheiros, são visitadas 
dentro do espetáculo. Assim como a li-
teratura de Jorge Amado, o espetáculo 

tem raízes nacionais, calçadas em fes-
tas populares, crenças e tradições. 

Um dos autores brasileiros mais 
adaptados para a televisão, deixou um 
acervo de 49 livros publicados.

Ficha técnica
Direção artística: Rosane Almeida. 

Elenco: Flora Poppovic, Fláira Ferro, 
Carla Passos, Leonardo Gorosito, Sau-

lo Bortoloso Alencar Martins, Antônio 
Meira e Cristiano Meirelles. Produção: 
Fernanda Assis. Contrarregragem: 
Thiago Fernandes e Éder Lopes 

serviço
Espetáculo: Amado. Local: Teatro 

do SESI Itapetininga - av. Padre An-
tonio Brunetti, 1.360, Vila Rio Bran-
co. Datas e horário: sexta-feira (12/4) 

e sábado (13/4), às 20h, e domingo 
(14/04), às 19 h. Capacidade: 246 luga-
res e 6 para cadeirantes. Classificação 
indicativa: livre. Duração: 75 minutos.

Informações: (15) 3275-7949 / 
7950.

Entrada gratuita – os ingressos 
serão distribuídos 1 hora antes do iní-
cio da apresentação.
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as atividades Realizadas visam sempRe o bem estaR dos munícipes e o zelo pelo patRimônio público municipal.

A Guarda Civil Municipal (GCM) 
comemorou cinco anos no último dia 
28. As atribuições da GCM são a pro-
teção de bens públicos, serviços e ins-
talações do Poder Público Municipal, 
com o objetivo de preservar a seguran-
ça dos funcionários e dos usuários dos 
serviços municipais. As atividades da 
GCM contribuem para a preservação 
da ordem pública e segurança dos mo-
radores.

Vale lembrar que todas as ações 
realizadas pela Guarda Municipal, es-
pecialmente às de flagrante e apreen-
sões, são feitas sem o armamento de 
fogo, o que demonstra um trabalho de 
coragem e desprendimento, visando o 
interesse à causa pública.

A mais recente ação da Guarda Ci-
vil Municipal foi a apreensão de um 
homem que praticava furto nas lojas do 
Centro da cidade. Durante um patru-
lhamento pelo Calçadão José Bonifá-
cio, os guardas Carlos e Messias foram 
informados de que uma loja havia sido 
furtada. O suspeito foi encontrado, re-
cebeu voz de flagrante delito, enquanto 
portava objetos e roupas da loja e foi 
encaminhado para a delegacia. Lá, foi 
feito auto de prisão em flagrante delito. 
Ele confessou que já havia cometido 
outros furtos e permanece à disposição 
da Justiça.

novas atividades da guarda civil 
municipal

O sub-comandante da GCM, Tenen-
te Adules Cerejo, conta que o efetivo 

está desempenhando novas atividades, 
com o objetivo de aumentar a seguran-
ça da população e estar mais presente 
nos diversos lugares da cidade.

confira as novas atividades da gcm
Patrulhamento a pé

Dois guardas andam a pé pelos 
principais pontos da cidade, visitando 
os órgãos públicos municipais, zelan-
do pela ordem. De acordo com o Te-
nente Adules, a população tem notado 

que a GCM está mais ativa e presente.

Equipe de motocicleta
A  GCM tem escalas para visitar 15 

órgãos públicos municipais que pres-
tam atendimento ao público, receben-
do de 70 a 600 pessoas por dia, como 
a Farmácia Municipal, o Procon, e os 
principais postos de saúde.

Patrulha Amigo da Escola
Também com escalas, os guardas 

ficam ao redor das escolas municipais, 
o objetivo é aumentar a interação da 
GCM com alunos, pais, professores e 
funcionários.

Todos esses serviços recebem 
o suporte de uma nova viatura, 
recebida recentemente

Futuramente, a Guarda Civil desen-
volverá palestras nas escolas munici-
pais, para alunos da 4ª série do ensino 
fundamental. Os temas abordados se-
rão Trânsito e Cidadania e Defesa Ci-
vil, como cuidados em dias de chuvas 
com raios, perigo de contaminação em 
água de enchente e cuidado com o lixo 
para evitar inundações.

Motivação do efetivo
Para motivar ainda mais os guardas 

que estão à disposição para manter a 
segurança do município, foram criadas 
duas premiações. Uma é o “Guarda do 
Bimestre”, em que a cada dois meses 
um deles é premiado e destacado pelos 
trabalhos desenvolvidos.  Outro prê-
mio é a láurea de mérito pessoal. Neste 
destaque, o guarda recebe uma meda-
lha por sua atuação no trabalho, não só 
na GCM, mas trabalhos voluntários. 
Esta medalha não é dada periodica-
mente, apenas quando alguém merece.

De acordo com o Tenente Adules, a 
intenção é de que a Guarda Municipal 
preste um serviço de excelência e que 
possa trabalhar norteado pela filosofia 
comunitária e de interação.

GCM: 5 anos de bons serviços prestados

OCORRÊNCIAS TOTAL 
AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA 120 

RONDAS PROPRIOS 5701 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO 6290 

SOL COPOM/COM 93 
OC ENTORPE. P.MUN. 01 
COND ORG POLICIAL 14 

FURTO 0 
ROUBO 0 

AÇÕES COIBITIVAS 17 
ATEND. DEFESA CIVIL 10 

APOIO DEP MUNICIPAL 46 
COND. HOSP. P.M.I 02 

OUTRAS OCORRENCIAS 95 
 

atendimentos pRestados pela gcm em 2013:
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a biblioteca municipal dR. júlio pRestes de albuqueRque pRomove uma séRie de ações paRa comemoRaR o mês da liteRatuRa 
inFantil e incentivaR a leituRa entRe as cRianças.

O mês de abril pode ser conside-
rado o mês da literatura infantil. Pen-
sando nisso, a Biblioteca Municipal 
Dr. Júlio Prestes de Albuquerque está 
promovendo uma séria de ações para 
fomentar o conhecimento e incentivar 
a leitura entre as crianças da nossa ci-
dade. Desde o começo do mês, estão 
sendo desenvolvidas atividades exter-
nas e internas para a democratização 
da Biblioteca e formação de novos 
leitores.  

Dia 2, quando foi celebrado o dia 
internacional do livro, foram visita-
das duas escolas da rede municipal 
(E.M.E.I. São José e E.M.E.I.F. Valter 
Aliberti Júnior), com o Projeto "Nar-
ração Itinerante, um convite à leitura", 
para compartilhar com alunos a leitura 
de histórias.

Já no dia 5, a Biblioteca iniciou o 
Projeto "Espaço de Leitura", em par-
ceria com a secretaria da Promoção 
Social, através dos programas PROJO-

-se que aproximadamente 250 jovens 
atendidos pelo programa conheçam e 
se cadastrem na Biblioteca.

Na semana de 15 a 19, ainda em par-
ceria com a Promoção Social, será rea-
lizado o Projeto "Hora do conto", com 
narração de contos aos jovens.

No dia 18, em comemoração ao dia 
Nacional do Livro Infantil, homenagem 
ao autor Monteiro Lobato, a Biblioteca 
receberá escolas no período da manhã e 
tarde para atividades de narração de his-
tórias e cineminha com as obras do autor.

Para encerrar, do dia 22 até o dia 25, a 
Biblioteca Municipal, visitará mais duas 
escolas municipais com o Projeto "Nar-
ração Itinerante, um convite à leitura", 
para compartilhar com alunos a leitura 
de histórias, em comemoração ao dia 
Mundial do Livro. 

encOnTRO De SAúDe e pOlíTIcAS púBlIcAS nA ADOleScêncIA
adolescentes Secretaria de Promoção Social

o objetivo do evento Foi incentivaR e integRaR todos os FuncionáRios e co-paRticipantes paRa que as 
ideias sejam disseminadas paRa todos que Fazem o tRabalho social.

A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Promoção Social realizou, no dia 10 
de abril, o Encontro de Saúde e Políticas 
Públicas na Adolescência, no auditório 
da FKB – Faculdades Integradas de Ita-
petininga. No evento foram debatidos 
temas como paternidade na adolescên-
cia, violência, família, dependência em 

drogas entre outros assuntos.
Rogélio Barcheti, secretário de Pro-

moção Social, destaca a importância de 
eventos deste tipo. “Por meio dessas 
palestras, a prefeitura quer incentivar 
e integrar todos os funcionários e co-
-participantes para que essas ideias se-
jam disseminadas para todos que fazem 

o trabalho social”.
Este encontro é o primeiro de uma 

série de iniciativas que a Secretaria de 
Promoção Social irá realizar durante a 
nova gestão municipal. “Queremos ex-
pandir para o máximo de profissionais 
que trabalham na área social todo co-
nhecimento necessário para que as pes-

soas mais carentes sejam informadas e 
bem acolhidas”, afirma Barcheti.

Para se ter uma ideia da importância 
desse encontro, compareceram ao even-
to cerca de 200 pessoas envolvidas na 
área de Promoção Social do município, 
além de convidados e interessados na 
área.

VEM E AÇÃO JOVEM, para demo-
cratização da Biblioteca. Foram reali-
zadas palestras de incentivo à leitura e 
o cadastro de novos leitores. Estima-

Alunos do EMEI São  José ouvem histórias como incentivo à leitura
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aviso de audiência pública

A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber, que fica designado o dia 23 
de maio de 2013 a partir das 9 horas, à apresentação da Audiência Pública no 
plenário da Câmara Municipal na rua Monsenhor Soares nº 251, Centro, em Ita-
petininga com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes a Secretaria da Saúde, 
para apresentar as ações e os investimentos efetuados no primeiro quadrimestre 
de 2013.

Felipe Thibes Galvão
SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE

Resolução da sme nº 387/2013, de 11 de abRil de 2013

Dispõe sobre a revogação da Resolução da SME nº 365/2013, de 03/04/2013.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, resolve:
Artigo 1º - Fica revogada a Resolução da SME nº 365/2013, de 03/04/2013, 

que dispõe sobre atribuição de classes para Professor de Educação Básica I, in-
gressante do Concurso Público edital nº 01/2011, de acordo com a Lei Comple-
mentar nº03, de 10 de Dezembro de 1998, conforme alterações procedidas pela 
Lei Complementar nº 21, de 05 de Outubro de 2007.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GeRalDo MiGUel De MaCeDo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resolução da sme nº 388/2013, de 11 de abRil de 2013

Dispõe sobre as atribuições de aulas ao Professor de Educação Infantil, Ensi-
no Fundamental e EJA contratados pela CLT, através do Concurso Público, Edital 
nº 01/2011.

 O Secretário de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade urgente de contratação de professor em caráter 
temporário para suprir as vagas em substituição existentes no Sistema Municipal 
de Ensino de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA;

Considerando a Lei Complementar nº 03/1998, Lei Complementar nº 21/2007 
e Resolução SME nº 218/2013, Constituição Federal/88;

Considerando o dever Constitucional de oferecer ensino regular aos alunos 
do Sistema de Ensino municipal e a urgência para suprir as necessidades desta 
SME, resolve: 

 Artigo 1º- O Professor contratado pela CLT poderá assumir substituições du-
rante o ano letivo, somente após a efetivação do referido contrato.

 Parágrafo único - Os primeiros 30 dias serão considerados de experiência 
profissional.

 Artigo 2º - O valor da hora/aula será com base na faixa salarial equivalente a 

área de atuação do docente do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga.
 Artigo 3º - Para as atribuições será respeitada a ordem de classificação do 

Concurso Público, Edital nº 01/2011. O professor interessado e convocado atra-
vés do Semanário Oficial deverá comparecer às terças e quintas-feiras às 18 horas 
na Secretaria Municipal de Educação localizada a Rua: Padre Albuquerque, 940 
- Centro - Itapetininga-SP munido dos seguintes documentos:

 I - Parecer favorável da perícia médica em conformidade com a convocação 
no Semanário Oficial;

 II - Documento com foto atualizada.
 Parágrafo único - A suplementação da carga horária semanal poderá ocorrer 

desde que não ultrapassasse 60 (sessenta) horas considerando a compatibilidade 
das horas aulas e dos horários de HAC - Horário de Atividades Coletivo que serão 
organizados pela direção escolar.

 Artigo 4º - O professor contratado terá cessada a substituição quando:
 I - Houver retorno do titular a qualquer tempo;
 II - Ingresso de docente aprovado no Concurso Público edital nº 01/2011;
III - A critério da Administração, quando o desempenho do professor não cor-

responder às necessidades do trabalho, desde que devidamente documentado;
IV - Vier a licenciar-se por período superior a 15(quinze) dias, desde que este-

ja atuando em jornada suplementar;
V - Apresentar faltas injustificadas superiores a 03(três) dias consecutivos.
Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos.
Artigo 6º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 

Educação, no dia 11 de abril de 2013.

GeRalDo MiGUel De MaCeDo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

edital de abeRtuRa do pRegão 
pResencial nº 09/2013 - pRocesso nº 022/2013

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por m² OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PISO PAVIFLEX PARA AS UNIDADES ESCOLARES EMEI LAURINHA, 
EMEI MENINO JESUS, EMEI ANA JULIA GOMES HELENO. SESSÃO: Dia 
26.04.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de 
serviços – licitações-avisos – Pregão Presencial. 

edital de abeRtuRa da tomada de 
pReços nº 01/2013 - pRocesso nº 021/2013

MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAúDE DO JARDIM 
MESQUITA, DISTRITO DO RECHÃ E VILA ARRUDA E AMPLIAÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAúDE GENEFREDO MONTEIRO, DISTRITO DA VARGI-
NHA, NOVA ITAPETININGA, JARDIM FOGAÇA E DISTRITO DO TUPY, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO – CONVÊNIO PRO-
GRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BáSICAS DE SAúDE – 
PORTARIA Nº 2.814 DE 29/11/2011, DO MINISTÉRIO DA SAúDE. INICIO 
DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia  
09 de maio de 2013, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 
1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  02 (dois) ENVELOPES,  referente 
a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura do 
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envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 09/05/2013 as 10:30 horas 
na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga 
(1º.Andar).

O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de 
serviços – licitações - avisos – Tomada de Preços.

dispensa de licitação nº 03/2013 – pRocesso n° 017/2013

OBJETO: prestação dos serviços de Laboratórios para realização de Exames 
de Análises Clínicas em Pacientes da Rede Municipal de Saúde pelo prazo de 90 
(noventa) dias podendo ser prorrogado por igual período. CONTRATADAS: A) 
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA ITAPETININGA - ITALAB, no 
valor total de R$ 183.000,00; B) LABCLIN LABORATORIO ANALISES CLI-
NICAS S/C LTDA, no valor total de R$ 120.000,00 e C) LABORATORIO DE 
ANALISES CLINICAS PAULISTA LTDA EPP, no valor total de R$  239.000,00. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações subseqüentes e manifestações da Secretaria Municipal 
de Saúde e Negócios Jurídicos. 

Itapetininga, 27 de março de 2013.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

dispensa de licitação nº 04/2013 – pRocesso n° 018/2013

OBJETO: prestação de serviços de publicações de Atos Oficiais da Prefeitura 
de Itapetininga (extratos de contratos, editais de licitação, etc.). CONTRATADA: 
IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, no valor 
total estimado de R$ 392.153,92, no período de 12 meses. FUNDAMENTO LE-
GAL: Artigo 24 Incisos VIII e XVI da Lei Federal n.º. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações subseqüentes. 

Itapetininga, 09 de abril de 2013. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

homologação do pRegão pResencial 
nº 161/2012 (sistema de RegistRo de pReços)

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade 
Pregão Presencial nº. 161/2012 - Processo n°. 240/2012, que objetiva a aquisição 
de material de expediente para a Secretaria de Administração e Finanças (Sistema 
de Registro de Preços), realizada conforme Ata de Sessão Pública, datada de 21 
de novembro de 2012, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio 
desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento 
realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
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homologação do pRegão pResencial nº 05/2013

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da 
modalidade Pregão Presencial nº. 05/2013 - Processo n°. 12/2013, que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FOR-
NECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO 
DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA 
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA (ISSQN), QUE OPERE EM AMBIENTE WEB, E COM 
TECNOLOGIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELE-
TRÔNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), reali-
zado conforme ata de sessão pública, datada de 02 de abril de 2013, com 
a presença da Pregoeira Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura 
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado 
que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1) NOTA CONTROL 
TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 02.253.249/0001-34, no valor total de 
R$180.000,00, conforme o termo de referência do anexo I do edital, 
este que está disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de 
Serviços – Licitações – Pregão Presencial. 

Itapetininga, 03 de abril de 2013.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

 

teRmo aditivo n° 02 da ata de RegistRo de pReços

DETENTORA: Ganiko & Miguel Ltda-EPP ÓRGÃO GERENCIA-
DOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão 
Presencial n° 127/2012 PROCESSO N°: 193/2012 ATA N° 127/2012-6 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para as Unidades 
Escolares do município de Itapetininga. ADITAMENTO: Reequilíbrio 
econômico financeiro de 24,78% do valor do lote 06 (carne ovos brancos 
de galinha tipo 3 (grande) classe A, caixa com 360 unidades), com valor 
anterior de R$2,24 passando à R$2,78. A execução do termo será por 
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. 
ASSINATURA: 05.03.2013. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, II, “d”,  
da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 08083-044/2013. 

Itapetininga, 05 de março de 2013. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

teRmo aditivo n° 01 

CONTRATADA: Topomag Comércio de Equipamentos Topográfi-
cos Ltda ME CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga 
MODALIDADE: Convite n° 25/2011 PROCESSO N°: 291/2011 CON-
TRATO N° 005/2012 OBJETO: prestação de serviços de levantamentos 
topográficos planialtimétricos, cadastrais, perfis longitudinais, curvas 
de nível e serviços complementares – Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. O 
valor total do termo é de R$ 144.895,00. ASSINATURA: 04.01.2013. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e pro-
cesso nº 291/2011. 

Itapetininga, 04 de janeiro de 2013. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

teRmo de Revogação do pRegão pResencial 
n.º 194/2012 - pRocesso n° 293/2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA MANUTEN-
ÇÃO DAS UNIDADES DE SAúDE - SECRETARIA DE SAúDE - (SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). Considerando o Memorando In-
terno PMI/SMS nº 066/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, a qual 
informa que já está realizando nova cotação de preços para a confecção 
de  novo certame licitatório, e assim no uso das atribuições legais a mim 
conferidas e nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, declaro 
REVOGADO o presente certame licitatório. 

Itapetininga, 26 de março de 2013. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Resolução da sme nº 372/2013, de 04 de abRil de 
2013

 
Dispõe sobre a Organização dos Organogramas (grade curricular) da 
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Educação Infantil e do Ensino Fundamental e os critérios das avaliações 
mensais e bimestrais do Ensino Fundamental I.                                                     

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas  atribuições le-
gais, considerando a Lei de Diretrizes e Bases, o Decreto 6.094/2007 
(Compromisso todos pela Educação) , Termo de Adesão assinado em 
Parceria com o Governo Federal, a Portaria nº 867  de 04/07/2012 ins-
tituindo o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa PNAIC, a 
Del. CEE 9/97, a Res. 17/2012 de 05/01/2012 e a Resolução da SME nº 
569/2012, resolve:- 

Considerando as ações estabelecidas pelo Governo Federal e Esta-
dual, visando a melhoria da qualidade do Ensino e o Desenvolvimento 
dos alunos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Decreto 
6.094/2007 firmando o compromisso Todos pela Educação, o Termo de 
Adesão assinado em Parceria com o Governo Federal, a Portaria nº 867 
de 04/07/2012 instituindo o Pacto Nacional de Alfabetização na Ida-
de Certa PNAIC, a Del. CEE 9/97, a Res. 17/2012 que dispõe sobre a 
Implantação e Funcionamento do Ciclo de Alfabetização e a Resolução 
da SME nº 569/2012 implantando o Pacto Nacional de Alfabetização, 
objetiva o compromisso de alfabetizar as crianças na idade certa até 08 
anos de idade. Os Referenciais de Educação Infantil, os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais e a RES. SE nº 81 de 16/12/2011, foram documentos 
comprobatórios para a Organização dos Organogramas.

Artigo 1º - Os Referenciais de Educação Infantil abordam a impor-
tância da observação do registro, e comparação de ideias, objetivam a 
constatação do desenvolvimento dos alunos. A avaliação deverá ocorrer 
durante todo o processo, sendo entendida como um conjunto de ações, 
tendo como função: acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse 
processo como um todo. Para tanto, o instrumento utilizado será o Por-
tfólio como elemento de reflexão e avaliação, permitindo acompanhar a 
processualidade vivida pelo educando. Os quadros de acompanhamento 
de aprendizagem (planilhas), são instrumentos que também deverão ser 
utilizados.

Artigo 2º - A verificação do rendimento escolar observará  critérios 
da  avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Deverão 
prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, os resultados 
ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais; Art. 24 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Artigo 3º - As avaliações contínuas na sala de aula, conduzidas pelos 
próprios professores, utilizando instrumentos de avaliação de registro 
de aprendizagem, estão fundamentadas na Portaria nº 867/2012, Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa sobre a Avaliação.

Artigo 4º - O projeto educacional de implantação do regime de Pro-
gressão Continuada deverá especificar, entre outros aspectos, mecanis-
mos que assegurem: as avaliações da aprendizagem ao longo do processo 
e a condução de  uma avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem 
do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em todo o 
ciclo. Deliberação CEE 09/97.

Artigo 5º- Seguindo estes critérios, deve-se verificar uma melhora do 
processo ensino-aprendizagem. Sendo um processo pedagógico, envolve 
o planejamento e o desenvolvimento do ensino. Neste contexto, é neces-
sário que a avaliação insira-se desde o projeto curricular até o ensino em 
sala de aula, conforme seus resultados (a aprendizagem construída pelos 
alunos).

Artigo 6º - Nesse modelo de Avaliação Formativa, deverão as Avalia-
ções no Ensino Fundamental I, no 1º ano (processo de observação das 
Habilidades) e no 2º e no 3º ano, avaliações mensais e bimestrais nas 
áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Deverá constar um Portfólio 
garantindo a aprendizagem dos alunos nas Disciplinas de História, Ge-
ografia, Ciências e Arte. Esta, fazendo parte da Base Nacional Comum 
dentro do processo de Alfabetização com mensuração, como nas Disci-
plinas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física. No 4º ano e 

no 5º ano, provas mensais através de portfólio das atividades dos alunos 
nas áreas de História, Geografia, Ciências e Arte e Provas Bimestrais, 
nestas mesmas áreas. Para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, 
provas mensais e bimestrais. Na disciplina Educação Física, a avaliação 
será realizada pelo professor especialista dessa área.

Artigo 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Munici-
pal de Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos.

Artigo 8º - Esta Resolução deverá ser fixada em lugar visível para 
ampla divulgação.

Artigo 9º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Munici-
pal de Educação, no dia 04 de abril de 2013.

GeRalDo MiGUel De MaCeDo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ata da Reunião do condema Realizada em 
08/04/2013

Indicação nº 67/13 – Corte autorizado 
Protocolo 4817 – Autorizado Poda
Protocolo 8442 – Autorizado Corte da árvore seca
Protocolo 8689 – Autorizado Corte
Protocolo 8794 – Autorizado Poda
Protocolo 8989 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Protocolo 9877 – Autorizado Poda
Protocolo 9879 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Protocolo 11711 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Protocolo 12032 – Autorizado Corte
Protocolo 12165 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Protocolo 12252 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Protocolo 12315 – Autorizado Corte
Protocolo 13353 – Autorizado Corte
Protocolo 14053 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Protocolo 14102 – Autorizado Poda
Protocolo 14628 – Informar Espécie 
Protocolo 14920 – Autorizado Corte mediante compensação 25:1
Estiveram presentes na reunião: Décio Lobo, presidente, Juliana Dan-

tas e Givanildo de Oliveira, representantes da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, Wilson Rodrigues Júnior, representante 
da Sabesp, Jair Sene, representante da Câmara Municipal de Itapetinin-
ga, José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila 
Nova Itapetininga, José Antonio Saad, vice-presidente da Associação 
dos Engenheiros e Wilson José Matiazzo, representante do Lions Clube. 

O Conselho recomenda à Sabesp, a realização de estudos do lodo 
gerado na ETE.

O Conselho convida o Coordenador da Defesa Civil para comparecer 
na próxima reunião deste Conselho. 

sUspeNsão
edital da convocação pública nº 01/2013 - 

pRocesso nº 04/2013. objeto: selecionaR a melhoR 
pRoposta técnica e FinanceiRa

para fins de assinatura de contrato de gestão, cujo objeto consistirá no 
gerenciamento do Hospital Regional de Itapetininga “Doutor Léo Orsi 
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Bernardes”,
por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos, até o limite definido no art. 57, II da Lei 8.666/93.
Comunicamos a SUSPENSÃO da licitação em epígrafe tendo em vista 

a determinação do TRibunal de Contas do Estado de São Paulo em vir-
tude dos esclarecimentos solicitados no TC 498-989-13-6, exame prévio 
de edital. Após a análise dos referidos esclarecimentos e eventuais reti-
ficações no edital será remarcada nova data para a realização da sessão 
pública, procedendo-se com a respectiva publicação para o

conhecimento público. 
Itapetininga, 10 de abril de 2013. 

JUliaNa peReiRa MoRais
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPRIMENTOS DE CONTRATOS

edital de:  auto de inFRação e 
notiFicação de lançamento 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de 
Infração e Notificação de Lançamento de n. 29/2013 para a empresa 
cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 20.523 e 
do CPF/CNPJ n. 04.100.201/0001-11, com o ramo de atividade de “FA-
BRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, MANUTENÇÃO E 
COMPRESSORES”, com paradeiro desconhecido no município, atra-
vés de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da 
Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal, no valor de R$ 390,30 (trezentos e noventa reais e trinta 
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de re-
colhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 
32.215 de 29 de setembro de 2010, proveniente da prestação de serviços 
conforme subitem 14.13 da lista de serviços constante no artigo 84 da 
Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.

- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devida-
mente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 
13/2003.

- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de 
impugnação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.

- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar 
n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 

Itapetininga, 08 de abril  de 2013.

lUiz CaRlos CaRDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de:  auto de inFRação e notiFicação de 
lançamento eauto de inFRação e imposição de 

multa

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de 

Infração e Notificação de Lançamento de n. 34/2013 para a empresa 
cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 1-11.212-
55-89 e do CPF/CNPJ n. 59.198.499/0001-36, com o ramo de atividade 
de “SERVIÇOS RELATIVOS A FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINE-
MATOGRAFIA E REPROGRAFIA”, com paradeiro desconhecido no 
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do 
artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Có-
digo Tributário Municipal, no valor de R$ 268,65 (duzentos e sessenta e 
oito reais e sessenta e cinco centavos), mais os respectivos acréscimos 
legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação 
Fiscal protocolado sob o n. 10.692 de 04 de março de 2013, proveniente 
da prestação de serviços conforme subitem 13.03 da lista de serviços 
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro 
de 2003.

- Foi ainda aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 
21/2013 no valor de R$ 839,68 (oitocentos e trinta e nove reais e sessen-
ta e oito centavos) conforme constante na alínea “a” do inciso VII do ar-
tigo 437 da L.C. 13/2003 por deixar de atender Notificação previamente 
aplicada nos termos do artigo 398 da mesma Lei Complementar.

- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devida-
mente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 
13/2003.

- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de 
impugnação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.

- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar 
n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 

Itapetininga, 05 de abril de 2013.

lUiz CaRlos CaRDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de:  auto de inFRação e 
notiFicação de lançamento

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de 
Infração e Notificação de Lançamento de n. 40/2013 para a empresa 
cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 27.617 e 
do CPF/CNPJ n. 11.597.894/0001-65, com o ramo de atividade de “SER-
VIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, 
URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL”, com paradeiro desconhecido 
no município, através de levantamento fiscal, no valor de R$ 1.036,13 
(um mil e trinta e seis reais e treze centavos), mais os respectivos acrés-
cimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de 
Ação Fiscal protocolado sob o n. 8.029 de 19 de fevereiro de 2013, 
proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7.02 da lista de 
serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003.

- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devida-
mente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 
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13/2003.
 - Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de 

impugnação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.

- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complemen-
tar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 

Itapetininga, 04 de abril de 2013.

lUiz CaRlos CaRDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de chamamento – 033/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– COLETOR DE LIXO – Ref. 05

NoMe      RG                Clas.
PAULO DAS D. PAULINO DOS SANTOS 33.202.571-8 49°
JORGE LUIS FERREIRA DE ALMEIDA 40.702.723-3 50°
EDSON ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS 14.858.321-0 51°
GILDO BATISTA      16.606.003 52°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 034/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, con-

voca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 01/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– TRATORISTA – Ref. 06

NoMe      RG                Clas.
FLAVIO DE CAMPOS JUNIOR   29.649.894-4 2°
JURANDIR BATISTA DE GOES   2.245.626-3 3°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 035/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– FARMACÊUTICO – Ref. 11

NoMe      RG                Clas.
ELIANE MARIA LEITE ALVES   16.146.075-6 1°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 036/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– CIRURGIÃO DENTISTA – Ref. 11

NoMe      RG                Clas.
CAMILA AMARAL DE MELO BRISOLA 29.003.445-05 3°
RENATA CRISITINA GUSKUMA  28.457.865-4 4°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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edital de chamamento – 037/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Ref. 09

NoMe      RG                Clas.
TANIA CRISTINA BUENO DE ALMEIDA 32.834.919-7 11°
VANUSA CRISTINA DE OLIVEIRA  29.432.810-5 12°
ANGELA MARIA DA COSTA   18.547.378 13°
IVETE JULIANA BAGLIOTTI   526305940 14°
JAELDA APARECIDA DA SILVA MATEUS 503338710 15°
PATRICIA STEIN GATO VIEIRA  41.101.115-7 16°
JOSIANI CALEFI DOS SANTOS  8.042.860-0 17°
JONATAS ISAC DA SILVA   40.702.722-1 18°
FABIANA DE JESUS KISLHAK   40.214.990-7 19°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 038/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– ENFERMEIRO PADRÃO – Ref. 11
NoMe      RG                Clas.
JOSIANE CAZELLATO    8.376.333-7 11°
BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA 44.279.460-5 12°
RITA DE C. DOS SANTOS GONSALVES 8.629.158-0 13°
SOLANGE D. DE BARROS OLIVEIRA  19.837.008-8 14°
ADJANIRA FELIX DA SILVA   28.093.833-0 15°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 039/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº002/2011, , 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de , no horário das 09:00 às 17:00 
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Pode-
res nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse 
nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– FISIOTERAPEUTA – Ref. 11

NoMe      RG                Clas.
MARINA CORREA RODRIGUES GIRIBONI 22.120.442-8 2°
GISELE GONÇALVES SANTOS   43.069.309-6 3°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 040/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– TERAPEUTA OCUPACIONAL – Ref. 11

NoMe      RG                Clas.
PATRICIA MENDES HENRIQUE  29.953.219-7 1°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 041/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– VIGIA – Ref. 04
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NoMe      RG                Clas.
ELISEU GONÇALVES DE OLIVEIRA  26.408.769-0 23°
JOÃO FOGAÇA SIMÕES    11.047.503-3 24°
SILVERLEY RODRIGUES SEVERINO  34.672.694-3 25°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga,10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 042/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2012, 
abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
PEB II 

NoMe      RG                Clas.
RENATA R. MARCONDES DOS SANTOS 27.277.996-9 10°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga,10 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamento – 001/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, con-
voca o(s) candidato (s) habilitado (s) e classificados do n° 124 (cento e 
vinte e quatro) até o n° 183 (cento e oitenta e três) do Concurso Público 
nº 001/2011, para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 à 19 de abril de 2013, 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 nomeação para o emprego sob o regime CLT de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BáSICA PEB I em conformidade com a 
resolução da SME n° 388/2013 de 11 de abril de 2013.

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 12 de abril de 2013.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

decReto nº 1.038, de 8 de abRil de 2013

Dispõe sobre retificação do Decreto nº 1.037, de 4 de abril de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 

de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, 
e

Considerando os autos do Processo nº 16847-060/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica retificado o Decreto nº 1.037, de 4 de abril de 2013, em 

seu Artigo 1º, onde se lê “Decreto Municipal nº 874, de 17 de abril de 
2012” leia-se “Decreto nº 922, de 27 de julho de 2012”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de abril 
de 2013.

hiRaM aYRes MoNTeiRo JÚNioR
SECRETáRIO DE GABINETE

decReto nº 1.039, de 12 de abRil de 2013

Dispõe sobre a instituição do “ESPAÇO DA MELHOR IDADE”.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 

de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, 
Considerando a necessidade de o município contribuir para a melho-

ria da qualidade de vida e socialização da população idosa, e 
Considerando os autos do Processo nº 17355-060/2013, protocolado 

nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído junto à Secretaria Municipal de Promoção So-

cial o “Espaço da Melhor Idade”, serviço voltado às atividades de caráter 
preventivo cujo objetivo é o de proporcionar a interação entre os idosos 
e contribuir para o envelhecimento ativo, saudável, e autônomo.

Art. 2º São objetivos específicos do “Espaço da Melhor Idade”:
I -  Oferecer a população idosa a pratica de atividades que possibili-

tem fortalecer a sua participação social e política, assumirem conscien-
temente o seu processo de envelhecimento e gozar de pleno exercício da 
cidadania;

II -  Ampliar o acesso aos direitos socioassistenciais;
III -  Oportunizar o reingresso no processo de formação con-

tinuada, através de atividades educacionais, culturais, sociais, físicas e 
recreativas;

IV -  Possibilitar a integração saudável e a permanente convi-
vência social;

V -  Criar condições para o resgate da autoconfiança e da autoestima;
VI -  Oferecer oportunidade de ocupação do tempo disponível, 

com atividades que causem prazer; 
VII -  Promover o fortalecimento de vínculos familiares e do convívio 

comunitário.
Art. 3º O “Espaço da Melhor Idade” prestará atendimento aos idosos, 
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de ambos os sexos, a partir de 60 anos e com as seguintes características:
I -  Independentes, sem limitações para o exercício de atividades co-

tidianas, sem comprometimento cognitivo ou com a alteração cognitiva 
controlada (graus de dependência I ou II – ANVISA);

II -  Com ausência de acesso aos serviços de convivência social ou 
comunitária;

III -  Idosos identificados nas regiões dos CRAS – Centros de 
Referência de Assistência Social e/ou encaminhados pelo CREAS – Cen-
tro de Referência Especializado de Assistência Social, bem como aqueles 
encaminhados pelos demais órgãos da administração pública municipal, 
cujo atendimento esteja comprometido, em função da vulnerabilidade 
social da família;

IV -  Com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Art. 4º O atendimento se dará em dias úteis, em horários programados 

e abrangerá as atividades artísticas, culturais, educacionais, físicas e de 
lazer.

Art. 5º O “Espaço da Melhor Idade” terá a participação direta do Fun-
do Social de Solidariedade e das Secretarias Municipais de Saúde, Edu-
cação, Esporte e Cultura, dentro de suas especificidades e atribuições. 

Art. 6º Os horários e regras de acesso e funcionamento serão defi-
nidos por meio de regulamento próprio estabelecido pela Secretaria de 
Promoção Social e Fundo Social de Solidariedade.

Art. 7º A realização das atividades do “Espaço da Melhor Idade” cor-
rerá por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas 
se necessário, podendo-se firmar parcerias, convênios, termos de coope-
ração com organizações não governamentais, instituições públicas ou 
privadas, afetas a atividade em questão, atendidas as disposições legais.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gado o Decreto nº 690, de 18/10/2010.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de abril 
de 2013.

RoGÉlio baRCheTi URRea
SECRETáRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

poRtaRia nº 263, de 9 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 17025-039/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Stifani de Almeida e Silva, 
Professora Substituta PEB I, lotada na Secretaria da Educação, a partir 
de 05/04/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 264, de 9 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 16460-001/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Maria de Fátima Barbosa Pe-
reira, Professora Substituta de Língua Portuguesa, lotada na Secretaria 
da Educação, a partir de 28/02/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 265, de 9 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 16594-001/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Eleni Silva de Moraes, Profes-
sora Substituta de Educação Básica II, lotada na Secretaria da Educação, 
a partir de 03/04/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 266, de 9 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 16653-001/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Neiva Aparecida de 
Proença Duarte, Professora Substituta de Língua Portuguesa, objeto da 
Portaria nº 238, de 25/03/2013, pois solicitou desistência do cargo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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poRtaRia nº 267, de 10 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 17611-373/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o Senhor Marcos do San-
tos, Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, 
a partir de 09/04/2013, nos termos do art. 135, da Lei Complementar nº 
26, de 27/06/2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 268, de 10 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando os autos do processo nº 17618-039/2013, protocolado 
nesta prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Edson Lucio Bueno da Silva, 
Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a 
partir de 16/04/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 269, de 10 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atri-
buições legais, e

Considerando os autos do processo nº 17737-005/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Her-
mínia Maria Aliaga Annunciato, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada 
na Secretaria da Educação, a partir de 11/04/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gada a portaria nº 164, de 26/04/2011, que prorrogou o afastamento sem 
vencimento.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 270, de 11 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a par-
tir de 16 DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida 
no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BáSICA PEB I

NoMe                      Clas.
CRISTINA DE FáTIMA ROSA     120°
HELENA CRISTINA ALBINO     121°

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 271, de 11 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a par-
tir de 16 DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida 
no Concurso Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– COLETOR DE LIXO– Ref. 05

NoMe                     Clas.
FERNANDO ORESTES RODRIGUES    15°
PAULO DE ASSIS CORREA     18°
SEVERO DOS SANTOS PEREIRA    22°
RODRIGO DIAS DOS SANTOS     23°
LUIZ FERNANDO PRUDENTE SIMÃO    24°
LILIAN DA SILVA ONO MARTINS    25°
IGOR ROBERTO DE CAMARGO    26°
DANIEL CRISTIANO DE LIMA     29°
FELIPE DE MEDEIROS CRAVO     30°
CRISTIANO BIANCHI DE PROENÇA    32°
EDSON LUCIO BUENO DA SILVA    34°
CRISTINA APARECIDA FRANCO QUEIROZ   35°
MAGNO ANTONIO DIAS CORREIA    38°
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA    40°
JOSIEL ANTONIO PROENÇA     43°
VINICIUS DE OLIVEIRA RECALDE    44°
PEDRO PAULO RODRIGUES     45°
JOSE BENEDITO RIBEIRO     46°
HELIO ALEXANDRE PROENÇA    47°
JOÃO NELSON BATISTA DE GOES    48°

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 272, de 11 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 17004-001/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Karen de Moraes 
Machado, Professora Substituta de Língua Portuguesa, objeto da Porta-
ria nº 238, de 25/03/2013, pois solicitou desistência do cargo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 273, de 11 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 08430-060/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Constituir Comissão de Avaliação Técnica de Seleção de Em-
presas do Ramo de Construção Civil que tenham interesse em produzir 
Unidades Habitacionais em áreas de propriedade da Prefeitura, no Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, com a seguinte composição representa-
tiva:

I -  Titulares:
a) Juliana Rosseto Leomil Mantovani – Representante da Secretaria 

de Planejamento;
b) Amadeu Graciano Zanolli – Representante da Secretaria de Obras 

e Serviços;
c) Antonio Carlos Leonel Ferreira Junior – Representante da Secre-

taria de Negócios Jurídicos.
II -  Suplentes:
a) Marina Raquel Caron de Campos - Representante do Departa-

mento de Habitação de interesse Social;
b) Thiago Terra Rodrigues - Representante da Secretaria de Planeja-

mento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 274, de 11 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 17753-373/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o Senhor Jefferson Felix 
Gomes de Campos, Vigia, Ref. 04-C, lotado na Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento, a partir de 08/04/2013, nos termos do art. 135, da Lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

poRtaRia nº 275, de 11 de abRil de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando os autos do processo nº 17986-001/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Exonerar, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, o membro repre-
sentante abaixo:

• Ana Lúcia de Medeiros, como suplente, representando o segmen-
to Conselho Municipal de Educação.

Art. 2º Nomear para compor o Conselho Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, o 
membro representante abaixo:

• Valdinéia Aparecida Leme, como suplente, indicada para repre-
sentar o Conselho Municipal de Educação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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inexigibilidade de licitação nº 01/2013

Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 01/2013 
para contratação da SABESP para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 
às unidades da Câmara Municipal de Itapetininga, de acordo com o caput do art. 25 da Lei 
8.666/93, para o exercício de 2013 e valor global estimado de R$ 12.603,02 (doze mil, 
seiscentos e três reais e dois centavos). Itapetininga, 01 de janeiro de 2013.

aNDRÉ lUiz bUeNo
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
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o instituto FedeRal de são paulo planeja paRa o segundo semestRe de 2014 a chegada do cuRso supeRioR de engenhaRia 
mecânica e já conta com 70% dos RecuRsos necessáRios

Dia 10 de abril foi comemorado o dia 
da engenharia. Para o Prof. Pedro Goulart, 
engenheiro de matérias e doutor em En-
genharia Mecânica do IFSP (Instituto Fe-
deral de São Paulo), “O engenheiro é quem 
transforma através do conhecimento, os 
sonhos em produtos que vão melhorar a vi-
da das pessoas e da sociedade”.  O mesmo 
IFSP planeja a chegada de um novo curso 
superior de Engenharia Mecânica.

A chegada de um curso superior de 
engenharia será de extrema importân-
cia para Itapetininga. Com o proces-
so de industrialização que deverá ser   
implantado pela nova gestão muni-
cipal, a demanda de profissionais do 
ramo deverá aumentar.

Em relação aos investimentos, 
Hammarstrom disse que o Instituto já 
conta com 70% dos recursos necessá-
rios, “O investimento está sendo calcu-
lado juntamente com o projeto, tanto 
em relação aos docentes, quanto a in-
fraestrutura física e de equipamentos”, 

completou. 
Para os estudantes que estive-

rem pensando em ingressar nesta 
carreira promissora, Hammars- 
trom confirmou que o processo 
seletivo se dará por meio do SI-
SU-ENEM e ainda reiterou, “O 
instituto é mais uma oportunidade 
de estudos para toda sociedade 
colaborando para o desenvolvi-
mento do município”. 

A dica do Prof. Pedro Gou-
lart para quem se identifica com 
a engenharia é estudar bastante a 
parte de exatas, “aprender prin-
cipalmente matemática, física e 
química é essencial para qualquer 
curso de engenharia, além do por-
tuguês, essencial para uma boa 
comunicação”, finalizou.  

                   O projeto do curso de 
Engenharia Mecânica está em fase de 
planejamento e será submetido até o 
meio do ano, sendo aprovado o início 
está previsto no segundo semestre de 
2014, afirmou o Professor e Diretor do 
Campus Itapetininga, Ragnar Orlando 
Hammarstrom.

“

”

               A formação de engenheiros é um 
dos pilares para o desenvolvimento de 
nossa região”, atestou Goulart.“ ”

Ragnar Orlando Hammarstrom diretor do IFSP

fUncIOnáRIOS DA eDUcAÇÃO ReceBem InSTRUÇõeS De pRImeIROS SOcORROS
segurança Secretaria da Educação

o intuito é pRomoveR os pRimeiRos cuidados a alguém FeRido ou doente paRa pReseRvaR 
a vida e pReveniR que o caso não se agRave até que um médico chegue. 

A Prefeitura, por meio dos setores 
de Segurança do Trabalho e Gestão de 
Pessoas, está realizando palestras de 
primeiros socorros com cerca de 150 
funcionários da Educação. O objetivo 
do evento é que os funcionários saibam 
prestar cuidados imediatos de maneira 
adequada aos alunos e funcionários da 

Rede Municipal de Ensino até que o 
paciente seja atendido por uma equipe 
médica.

As palestras estão sendo ministradas 
por profissionais do Corpo de Bombei-
ros que atuam diariamente neste proce-
dimento. O evento está sendo realizado 
através de demonstrações práticas, e es-

tá técnica é desenvolvida com conceito 
de promover o primeiro cuidado a al-
guém ferido ou doente para preservar a 
vida, promover recuperação e prevenir 
que o caso não agrave até que o pacien-
te receba cuidados médicos.

 Os temas articulados nas pales-
tras são: queda, fratura, queimaduras, 

convulsões, desmaios, técnicas de de-
sengasgamento para bebês e adultos, 
hemorragia, infarto, insolação, aci-
dentes automobilísticos, imobilização, 
transporte de acidentados, sinalização 
em local de acidente, acidente elétrico 
causado por descarga, envenenamento, 
picadas de animais peçonhentos. 

O evento está sendo realizado no 
Auditório Municipal nos dias 8, 9 e 15 
de abril.
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secRetaRia da educação atua em váRias FRentes: amplia numeRo de vagas no ensino inFantil, democRatiza elaboRação do 
estatuto e inicia pRocesso de valoRização dos auxiliaRes de educação.

O reconhecimento do dever do Esta-
do para com a educação das crianças de 
0 a 6 anos, expresso claramente na Cons-
tituição de 1.988, é um marco que inau-
gura uma nova era na história do atendi-
mento à criança pequena em nosso país. 
Com essa medida obriga-se o Estado a 
disponibilizar as vagas demandadas pe-
las famílias em instituições dos sistemas 
educacionais para todas as crianças des-
de seu nascimento, trata-se de não mais 
justificar uma função especifica para as 
instituições de educação infantil e seus 
profissionais com base exclusivamente 
no direito das mulheres trabalhadoras, 
mas como um direito da criança.

Desde o início dessa nova gestão, es-
sa tem sido a premissa básica da Secreta-
ria Municipal de Educação. De imediato, 
foram atendidos 2.138 alunos do Ensino 
Infantil. Os alunos que não foram aten-
didos nas opções indicadas na inscrição, 
ainda estão concorrendo a vagas e aguar-
dam na lista de espera.

Está prevista para atender essa de-
manda uma série de ações, dentre elas a 
entrada em atividade de uma nova unida-
de escolar de ensino infantil na Vila Reis 
que deve abrigar mais de 300 crianças. 
Além da construção de mais 5 unidades 
escolares de ensino infantil em diversos 
bairros da cidade, os quais abrigarão 
mais de 1500 crianças. Além dessas me-
didas, a Secretaria está em contato com 
imobiliárias da cidade para, em curto 
prazo, alocar imóveis para atender a de-
manda reprimida no momento.

A Constituição Federal de 1.988 es-
tabelece como prioridade do Município 
o atendimento escolar no ensino infantil 
e fundamental, ocorre, porém, que a Ad-
ministração passada não priorizou sua 
obrigação legal, não atendendo a con-
tento a educação infantil e fundamental 
ciclo I e erroneamente optou por ofere-
cer, concorrencialmente com o Estado, 
o Ensino Fundamental Ciclo II, com 
pouquíssimas vagas, gerando uma falsa 
expectativa nos pais, que acreditavam 
que seus filhos que estavam concluindo 
o Ensino Fundamental Ciclo I teriam 

vagas garantidas no Ciclo Fundamental 
II o que, infelizmente, não ocorreu, frus-
trando mais de 1000 famílias de nossa 
cidade.

A premissa básica dessa administra-
ção será a de cumprir o que reza a Cons-
tituição Federal, ou seja, garantir vaga 
a todas as crianças do Ensino Infantil e 
Fundamental Ciclo II, oferecendo um 
ensino de qualidade, com formação 
continuada dos professores, otimizando 
a utilização dos recursos públicos para 
formar cidadãos capazes de atuar na so-
ciedade em que vivem, de forma crítica 

e participativa, conforme estabelecem as 
diretrizes da educação nacional.

É orientação do Prefeito que se busque 
uma valorização constante dos profissio-
nais que atuam no ensino. Para tanto, o 
Secretário Municipal de Educação convi-
dou uma comissão de especialistas para 
formular uma proposta de Estatuto e Plano 
de Carreira do Magistério Municipal. Tal 
comissão, em caráter de voluntariado, já 
esta trabalhando para alcançar tal finali-
dade, e em breve, a Secretaria promoverá 
plenárias com todos os profissionais da 
Educação para discutir o documento base 
que, depois de referidos debates, deverá 
ser encaminhado a Câmara Municipal para 
transformar-se em Lei.

Paralelamente a isso, a Secretaria de 
Educação solicitou parecer à Secretaria de 
Negócios Jurídicos para iniciar um proces-
so de valorização dos auxiliares de educa-
ção, haja vista, que são esses funcionários 
que desenvolvem atividades educacionais 
com nossas crianças na primeira infância 
e não são devidamente reconhecidos pelo 
excelente trabalho que vem prestando e, 
devido à esse fato, são poucos os profissio-
nais que mantem-se a frente desse notável 
trabalho.  Para suprir a demanda desse im-
portante profissional, em breve, a Prefei-
tura deverá mandar à Câmara Municipal 
Projeto de Lei criando cargos de monitores 
de primeira infância, de inspetores de alu-
nos, de auxiliares de serviços administra-
tivos para as escolas, dentre outros, para 
realização de concurso público dentro do 
mais breve tempo possível. Professora auxilia alunos da rede municipal
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“

“

a pec que amplia os diReitos tRabalhistas dos tRabalhadoRes domésticos Foi apRovada pelo congResso e deveRá aFetaR 
mais de 7 milhões de tRabalhadoRes

Entrou em vigor a lei que igua-
la os direitos trabalhistas dos tra-
balhadores domésticos a outras 
profissões, após a PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) das 
Domésticas ter sido aprovada pelo 
congresso. Com essa aprovação os 
direitos dos trabalhadores domésti-
cos serão ampliados. Entre as prin-
cipais mudanças estão a jornada 
de trabalho de oito horas diárias e 
44 horas semanais e pagamento de 
hora extra, benefícios que já estão 
valendo. Já o auxílio creche, salário 
família, seguro acidente e FGTS, 
ainda dependem de regulamentação 
da lei. Segundo dados do Ministério 
do Trabalho, o número de trabalha-
dores domésticos no país hoje ul-
trapassa os 7 milhões, porém, ape-
nas cerca de 1 milhão têm carteira 
assinada. Saiba o que muda com a 
entrada em vigor da nova PEC.

pRincipais mudanças

salários
-O empregador deverá pagar ao 

menos um salário mínimo ao em-
pregado, mesmo quem recebe re-
muneração variável.

jornada de trabalho
- A carga horária do empregado 

será 8 horas diárias e 44 horas se-
manais de trabalho; Se a carga ho-
rária ultrapassar esse limite, o em-

pregador deve pagar um adicional 
de 50% sobre cada hora trabalhada 
a mais; Se o empregado realizar 
jornada de trabalho durante o pe-
ríodo noturno, o empregador deve 
pagar o adicional noturno.

Fgts
-O empregador deverá pagar 

FGTS e indenização de 40% sobre 
o saldo do fundo se demitir o traba-
lhador sem justa causa.

como legalizaR
- O primeiro passo para legalizar 

um trabalhador doméstico é propor 
um contrato de trabalho adequado 
às novas normas, assinar a cartei-
ra de trabalho e recolher o FGTS e 
o INSS do seu funcionário. Outra 
dica importante é ter o controle de 
entrada e saída do funcionário para 
que as horas sejam pagas de manei-
ra correta.

opinião legal
Com a aprovação da PEC das 

domésticas, o custo para se man-
ter um trabalhador doméstico vai 
aumentar consideravelmente. Essa 
situação pode gerar um aumento do 
desemprego, por outro lado, garan-
te direitos trabalhistas iguais ao de 
várias outras profissões. 

O advogado Jeferson Brun ana-
lisa.
P: Com a aprovação da PEC 

das domésticas, a relação entre 
empregador e empregado muda 
radicalmente. Em sua opinião, até 
que ponto essa PEC pode beneficiar 
os trabalhadores domésticos?

R: Com as novas regras esta re-
lação deve mudar radicalmente, não 
somente em relação às empregadas 
domésticas, mas também, caseiros, 
motoristas, jardineiros e babás pas-
sam a ter uma relação menos impes-
soal com o empregador. Em suma, 
devemos ver o esgotamento das 
empregadas que eram considera-
das membros da família, participar 
das refeições e dormir na casa dos 
empregadores serão fatos isolados, 
já que todo este envolvimento se-
rá considerado como horas extras. 
Quanto ao questionamento se bene-
ficia ou não os trabalhadores, acre-
dito que neste primeiro ponto não, 
pois é importante lembrar que as 
principais vitórias da PEC que são 
o auxílio creche, salário família, 
seguro acidente e FGTS não serão 
aplicados e ainda dependem de re-
gulamentação em lei.   

 
P: O custo para se manter um 
empregado doméstico registrado 
com todos os benefícios vai sair 
mais caro para o empregador. Em 
sua opinião, essa PEC vai funcionar 
realmente, ou o desemprego entre 
esse nicho de trabalhadores vai 

aumentar?
 R: Sim, as contas irão aumentar, 

no entanto esta conta pode variar 
dependendo da forma que se pre-
tende utilizar os serviços.  Primei-
ramente importante lembrar que a 
PEC garante mais 16 direitos aos 
empregados domésticos, mas em 
termos de custos as mudanças mais 
sentidas no bolso dos patrões serão 
a contribuição ao FGTS de 8% so-
bre o salário base do empregado, 
que antes era facultativa e passa a 
ser obrigatória, e a remuneração das 
horas extras, que devem representar 
o aumento de custo mais signifi-
cativo. Em termos reais podemos 
exemplificar que apenas com o no-
vo custo do FGTS, o gasto mensal 
do empregador aumentará 6,64%. 

Se esse mesmo empregado fizer 
duas horas extras por dia, os custos 
aumentarão 40,28% e se essas horas 
extras forem realizadas em perío-
do com adicional noturno (das 22h 
às 5h) o aumento dos gastos será 
de 50,78%. Desta maneira, em um 
primeiro momento, certamente ve-
remos um grande número de desem-
pregos onde estas mesmas domésti-
cas devem migrar para a prestação 
de serviços como diaristas, porém o 
tempo e as inevitáveis Reclamações 
Trabalhistas e suas Jurisprudências 
é que vão ditar um consenso entre a 
Lei e o Bom Senso.
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além de incRementaR a Renda, o cuRso, que tem duRação de um ano, é uma opoRtunidade paRa inteRagiR com 
outRas pessoas e distRaiR a mente.

O Fundo Social de Solidariedade 
de Itapetininga, sob a presidência da 
primeira dama, Dalva Di Fiori, oferece 
diversos cursos de artesanato, voltados 
principalmente para geração de renda. 
Um deles é o Patchwork, ministrado 
pela professora Vilma Freire.

Hoje, cerca de 20 alunas, dividas 
em turmas de nível básico e avançado, 
participam das aulas. A aluna iniciante, 
Vânia Teles de Camargo já fez cursos 
de pintura em tecido, mas estava para-

da. “A princípio, estou buscando uma 
distração, mas de repente pode virar 
uma fonte de renda”, comenta.

A colega de turma de Vânia, Neusa 
Ribeiro, também trabalha com artesa-
nato há 20 anos. Ela conta que já fez 
chinelos de crochê para complementar 
a renda, mas hoje, faz patchwork por 
hobby.

O curso oferecido pelo Fundo Social 
tem duração de um ano e as aulas são 
totalmente práticas. 

Segundo ela, nem sempre a matéria-
-prima para o trabalho é muito barata, 
mas a internet facilita muito a aquisição 
de produtos baratos e de boa qualidade. 
Além disso, o retorno com este tipo de 
trabalho é muito grande.

Ainda segundo a professora, Vilma, 
o principal quesito para fazer patchwork, 

como qualquer outro trabalho artesanal, 
é gostar. As alunas complementam afir-
mando que trabalhos artesanais, como o 
patchwork, são um presente único, pois 
são feitos com amor e satisfação. 

          As alunas vão aprender a fazer 
desde porta-objetos até jogos de 
banheiro, explica a professora.“ ”

                     Não dá pra fazer artesanato 
de mau humor, brincam.“ ”

além do passatempo
O patchwork sem dúvida é uma 

ótima ocupação para o tempo livre, 
mas pode ser também fonte de ren-
da. Vilma trabalha há quase 30 anos 
com artesanato, desde pintura em te-
cido, decoupage de caixinhas, EVA, 
bisquit e patchework e garante que 
esses trabalhos a ajudaram muito. 

A aposentada Neide Graneiro, de 
71 anos, vê no patchwork uma se-
gunda fonte de renda. 

conheça a origem do patchwork
Patchwork significa “trabalho 

com retalho”. Sendo assim, ele é fei-
to unindo retalhos de formatos varia-
dos para revestir e formar diversos 
objetos. Na parte inferior, o trabalho 
é composto por acolchoado.

Essa técnica fez sucesso, pois em 
muitas épocas, tecido era um artigo 
de luxo e aproveitar cada pedacinho 
era fundamental.

Fonte: Wikipedia

equipe busca aprimoramento
Com o objetivo de aprimorar os 

conhecimentos e ficar por dentro 
das novidades, a equipe do Fundo 
Social esteve presente na 7ª Brazil 
Patchwork Show, em São Paulo. 
Dentre as novidades está o curso de 
bonecas de pano, que futuramente 
pode ser implantada e ser uma opor-
tunidade de geração de renda.

                      Eu sustentei minha 
família, inclusive pagando aluguel 
só com o bisquit.“ ”
               Minha aposentadoria é baixa e 
eu espero ganhar um dinheiro extra com 
o que estou aprendendo aqui.“ ” Alunas do curso de Patchwork realizam trabalho
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os inteRessados podem FazeR as inscRições entRe os dias 
9 e 30 de abRil. a abeRtuRa da copa seRá no dia 19 de maio.

A Prefeitura Municipal de Itapetinin-
ga, por meio da Secretaria de Esportes e 
Lazer, realiza a 7ª Copa Baby de Futsal 
para as categorias sub 07 a sub 17. O 
Congresso Técnico acontecerá no dia 03 
de maio e as inscrições devem ser feitas 
entre os dias 9 e dia 30 de abril pelo email  
eventosesportivositape@gmail.com. 

A abertura da Copa será realizada 
no dia 19 de maio e o encerramento no 
dia 30 de Junho. Mais informações na 

Secretaria de Esportes e Lazer ou pelos 
telefones (15) 3271-7926/ 3271-7342.

As inscrições podem ser feitas por e-mail eventosesportivositape@gmail.com

categoRias 
SUB - 07 nascidos em 2006 e 2007
SUB - 09 nascidos em 2004 e 2005
SUB - 11 nascidos em 2002 e 2003
SUB - 13 nascidos em 2000 e 2001
SUB - 15 nascidos em 1998 e 1999
SUB - 17 nascidos em 1996 e 1997

pRATIcAnTeS De eSpORTeS encOnTRAm eSpAÇO pRIvIleGIADO
esportes Secretaria de Esportes

itapetininganos encontRam ótimo espaço paRa pRática de espoRtes na Região do 
ginásio ayRton senna, com diReito à pista de caminhada e quadRa de vôlei de aReia

A busca por uma qualidade de vida 
melhor, tem se tornado uma tendência 
em Itapetininga. Com um clima ameno 
e terrenos planos, nosso município é 
recheado de lugares propícios ao espor-
te.  Mas uma região em especial vem 
chamando a atenção. A parte baixa do 
bairro Vila Barth está se tornando a me-
lhor opção para quem gosta de praticar 
esportes na cidade. Conhecido por abri-
gar o Ginásio Ayrton Senna, essa região 
oferece várias opções para a população. 

Muita gente não sabe, mas o Ginásio 
Ayrton Senna é local de treino e jogos 
de diversas modalidades esportivas da 
cidade, entre elas, o futsal, basquete, 
vôlei, ginástica rítmica e Taekwondo, 

atendendo crianças e adolescentes de 
várias idades. O professor de Basquete 
Luís Guilherme, que treina a moçada de 
12 a 16 anos, explica a importância des-
te espaço cedido pela prefeitura. 

A pista de Skate, na parte de baixo 
do Ginásio, também é um dos locais 
preferidos da molecada. Na última se-
mana, o prefeito Luis Di Fiori conver-

sou com alguns atletas que representam 
a modalidade em Itapetininga e deixou 
claro que a prefeitura ajudará os atletas 
a terminarem as obras de revitalização 
da pista. 

Com uma paisagem privilegiada, 
atletas e não atletas têm a chance de 
estar e um lugar cheio de verde, um ce-
nário recheado de árvores, quiosques e, 
claro, muito esporte. Ao lado do Giná-
sio, a marginal do chá conta com uma 
pista bem extensa para caminhar e pe-
dalar. Além disso, existem paradas para 
o descanso. Para quem gosta de bater 
uma bolinha ou jogar voleibol, as qua-
dras de areia também estão abertas ao 
público e são ótima opção. 

                   É muito importante 
(o ginásio), pois tira o tempo ocioso 
das crianças, as mantendo afastadas 
das drogas. Outra coisa importante é 
decifrar talentos, que no futuro possam 
virar atletas de ponta.

“
”

Espaço para a prática de esportes



Página 2713/04/2013

a históRia do hino nacional do bRasil é Recheada de Fatos inteRessantes, mas inFelizmente pouco divulgados.

Há exatamente 182 anos, o Hino 
Nacional Brasileiro era executado pela 
primeira vez. O evento ocorreu no cais 
do Largo do Paço — atual Praça 15 de 
Novembro, no Rio de Janeiro — com 
direito a festa, foguetes e gritos de “vi-
va” da população. O momento marcava 
a despedida de Dom Pedro 1º, o herói da 
nossa independência, que voltava para 
Portugal.

Mas, naquele 13 de abril, o hino exe-
cutado era diferente do que conhecemos 
hoje. O que havia, então, era apenas a 
música, composta pelo maestro Francis-
co Manoel da Silva e chamada de Mar-
cha Triunfal. A letra, de Joaquim Osório 
Duque Estrada, veio depois. Foi escrita 
em 1909 e incorporada oficialmente ao 
hino somente em 1922, já em pleno sé-
culo 20.

Complexa e recheada de expressões 
“estranhas” como brado, retumbante, 
penhor, garrida, lábaro e clava, entre ou- 
tras, essa letra é ainda hoje cantada de 
forma errada por muitos brasileiros que 
não sabem o que ela significa exatamen-

te.
Essa forma rebuscada da letra, dis-

tante do que estamos acostumados a 
escutar hoje em dia, deve-se ao fato de 
a composição ter sido feita no século 
19 e apresentar uma linguagem típica 
daquela época. 

O entendimento do que diz a le-     
tra do hino é pouco acessível à grande 
maioria da população do País, que tem 
sérias deficiências de alfabetização e 
leitura. Além disso, a relação da popu-
lação com o hino foi estabelecida pelos 
governos de modo autoritário, como na 
obrigatoriedade de sua execução nas es-
colas e fábricas.

Os erros cometidos ao cantar o Hino 
ocorrem, muitas vezes, porque basei-
am-se mais na oralidade do que na letra 
exata da música. Ou seja, cantam o que 
ouvem, e não propriamente o que leem.

Apesar das dificuldades, são muitas 
as pessoas que se emocionam ao entoar 
a música de difícil compreensão, numa 
perfeita tradução do sentimento de or-
gulho patriótico e união nacional. 

veja como fica a versão “traduzida” do hino nacional com as
expressões usuais da época substituídas por palavras contemporâneas

As margens tranquilas do rio Ipiranga ouviram o grito forte de um povo heróico 
e o sol da independência brilhou no céu da Pátria, em raios faiscantes, naquele momento.

Se, com nossa firmeza, conseguimos conquistar o direito à igualdade com outras nações, 
agora que somos livres nosso coração desafia a própria morte.
Ó pátria amada,
adorada,
salve!
Enquanto a imagem da constelação do Cruzeiro do Sul brilhar em teu céu belo e repleto 
de promessas nítidas, o sonho de amor e de esperança existirá na terra.

És grandioso desde que nascestes, és belo, és forte, um gigante destemido, e teu futuro 
refletirá essa grandeza.
Terra adorada,
entre outras mil
és tu, Brasil,
ó pátria amada,
a mãe generosa dos filhos desse solo.
Pátria amada Brasil.

Parte II
Ocupando para sempre este lugar magnífico, ao som do mar e à luz do céu de azul 
intenso, tu brilhas, Brasil, beleza da América, iluminado ao sol do Novo Mundo.
Teus agradáveis e lindos campos têm mais flores do que a terra mais vistosa. "Nossos 
bosques têm mais vida" e "nossa vida mais amores" vivendo aqui.
(as partes em aspas são da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias)
Ó pátria amada, adorada, salve!
Brasil, que a bandeira estrelada que exibes seja símbolo de nosso amor eterno, e que o 
verde e o amarelo signifiquem paz no futuro e glória no passado.
Mas se, em defesa da justiça, tiveres de ir à guerra, verás que um filho teu não foge à luta, 
nem teme a própria morte quem te adora.
Terra adorada,
entre outras mil,

és tu, Brasil,
ó pátria amada,
a mãe generosa dos filhos deste solo.
Pátria amada Brasil.
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