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Primeira Dama Dalva Di Fiori recebe centenas de cobertores de Antonio Carlos Abreu, membro de indústria 
química de Itapetininga.
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Arte e Diagramação: Felipe Proença

Fotos: João Francisco MTB: 0072987/SP e Dirceu Barros
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Presidente: André Luiz Bueno (PSDB)

Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

1ª Secretária: Drª. Maria Lúcia L. da F. Haidar (PV)

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (PSDB)
Marcelo Nanini Franci (PSDB)

Selma Aparecida Freitas de Moraes (PRB)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

Mauri de Jesus Morais (PDT)
Denise Franci Martins de Castro (PSDB)

Edilson Cardoso (PSDB)
Antonio Etson Brun (PV)
Milton Nery Neto (PTB)

Sidnei Teixeira Barbosa (PV)
João Batista de Souza (PSD)

Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)
Fuad Abrão Isaac (PT)

Itamar José Martins (PMDB)
Adilson Ramos (PMN)

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
www.camaradeitapetininga.sp.gov.br
Rua Monsenhor Soares, 251 - centro
CEP: 18.200-640 - Tel. 15 3275.7600



Página 318/05/2013

O eventO cOntOu cOm shOw de viOleirOs, exibiçãO de vídeOs e distribuiçãO de presentes

Num clima familiar e de muita emo-
ção, cerca de 130 pessoas participaram de 
uma homenagem do Dia das Mães para os 
assistidos pelo Espaço da Melhor Idade, 
na última sexta-feira, 10.  “O objetivo do 
evento é promover o fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais,  proporcio-
nar o lazer para os idosos e realizar uma 
homenagem às mães que frequentam e 
trabalham no Espaço. Foi concedido a ca-
da idoso trazer um convidado, familiar ou 
amigo”, explica a coordenadora Thalita 
Wachholz.

Durante toda a semana, professoras e 
alunas de cabeleireiro e manicure do Fun-
do Social estiveram no Espaço da Melhor 
Idade, fazendo unha e cabelo das idosas 
assistidas. Depois, elas passaram por uma 
sessão de fotos, do qual foi feito um vídeo, 
exibido durante a homenagem.

Uma dupla de violeiros animou a ma-
nhã, tocando clássicos sertanejos. Para 
Antonio de Lima, um dos músicos, a apre-
sentação foi ótima. “Fomos muito bem re-

cebidos. Temos um respeito muito grande 
pelos idosos e eles nos retribuem com cari-
nho e respeito também”. 

Após a exibição do vídeo, represen-
tando a Primeira Dama, a assessora Elaine 

Bueno parabenizou todas as mães, desta-
cando a força das mulheres, que sempre 
estão presentes, apoiando filhos, netos e 
bisnetos. E motivou a todos para que con-
videm amigos para participarem dos proje-

tos no Espaço da Melhor Idade. Ao final, 
todos os funcionários, colaboradores e vo-
luntários foram homenageados.

“Eu fiz as unhas, escova no cabelo e 
adorei, ficou lindo. Nem sempre a gente 
tem condições de se arrumar em um sa-
lão”, conta a senhora Honorina Pereira, 
que participa do Espaço há dois anos. Ela 
afirma que gosta muito das atividades e 
que ficou muito feliz com a homenagem.

Questionada sobre como se sentiu cui-
dando do cabelo das idosas, a professora de 
cabeleireiro, Deise Lídio, afirma: “Foi tudo 
de bom. Não vejo a hora de voltar. Adorei o 
Espaço e fui muito bem tratada por todos”. 
A professora de manicure, Amanda Ianne 
diz que também gostou bastante. “Enquan-
to eu fazia as unhas, ouvia muitas histórias. 
Fiz unhas artísticas e elas adoraram”.

Madilene Queiroz veio acompanhar a 
mãe, que se tornou muito mais disposta de-
pois que começou a frequentar o Espaço. 
Madilene conta que não conhecia o local, 
mas achou muito bom e divertido. 

café da manhã oferecido por radialista Filisbino contou com a presença da primeira-dama

PRImeIRA-DAmA PReSTIGIA cAfé 
DA mAnhÃ De DIA DAS mÃeS 

Secretaria de Gabinete

para alegria das mães FOram distribuídOs váriOs presentes

No último domingo, quando foi co-
memorado o Dia das Mães, a Primeira-
-Dama Dalva Di Fiori esteve ao lado 
do radialista Filisbino em um café da 

manhã que homenageou mamães de 
todos os bairros da cidade. Para alegria 
das  homenageadas, foram distribuídos 
vários presentes.
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O prOgrama de recuperaçãO Fiscal - reFis 2013 aprOvadO pela preFeitura já está em FunciOnamentO. 
regularize seus débitOs cOm O municípiO de maneira rápida e Facilitada

O Programa de Recuperação Fiscal- 
REFIS 2013 já está funcionando desde 
a semana passada. Para quem precisa 
regularizar seus débitos com a Prefeitura 
de Itapetininga é só se dirigir até o Paço 
Municipal, ou no posto do Atende Fácil 
da Vila Rio Branco, das 9h às 17h para 
ser atendido. 

É de extrema importância para a cida-
de que todos os contribuintes estejam em 
dia com suas contas. Com o pagamento 
do REFIS, o município poderá destinar 
boa parte dessa verba para diversas áreas 
como saúde, educação, esporte, cultura, 
obras de infraestrutura. As condições de 
pagamento estão muito facilitadas.  

Formas de pagamento
O contribuinte que quiser acertar 

suas contas com a prefeitura pode par-
celar sua dívida em 12 vezes mensais, 
sem nenhum tipo de juros e com des-
conto de 100% da multa, sendo que o 
valor da primeira parcela corresponde-
rá a 10% do valor total do débito.

locais/horário para atendimento:
Paço Municipal - Praça dos Três 

Poderes, 1000 - Jardim Marabá; De 
segunda a sexta; Das 9h às 17h

Atende Fácil - Vila Rio Branco 
- Av. Padre Antônio Brunetti, 501A, 
de segunda a sexta; Das 9h às 17h.

ITAPeTInInGA PARTIcIPA DO DIA DO DeSAfIO
Secretaria de Esporte

itapetininga enFrentará a cidade baiana de alagOinhas

O Dia do Desafio é um evento 
mundial, onde o grande objetivo é 
realizar quinze minutos de atividade 
física, em qualquer lugar da cidade. 
Itapetininga é uma cidade que parti-
cipa com empenho desse dia e pro-
cura desenvolver a ideia de que a ati-
vidade física é importante e pode ser 
realizada a qualquer momento. Este 

ano o dia do desafio será realizado 
no dia 29 de maio, da meia-noite às 
21h. Itapetininga enfrentará a cida-
de baiana de Alagoinhas. Todos que 
quiserem, podem e devem partici-
par. Realize qualquer tipo de ativi-
dade física e comunique a Central 
do Desafio, através dos telefones 
3271-7926 | 3271-7342 | 3273-4523.
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DICAS DE LEITURA (Clássicos Nacionais)

a hora da estrela é o registro da medíocre trajetória no Rio de Janeiro de uma 
alagoana de 19 anos, moradora de um quarto de pensão que divide com quatro 
balconistas das Lojas Americanas. Macabéa é moça raquítica, feia, solitária 
e morrinhenta, além de ser uma datilógrafa de segunda categoria. Alienada, 
sonsa, adora ouvir a Rádio Relógio, coleciona pequenos anúncios num álbum e 
gostaria de ser artista de cinema. Trata-se de uma jovem sem qualquer tipo de 
vida interior, sem futuro e com um passado inexpressivo, quase cretina.

autOra: Clarice Lispector (1920-1977) nasceu em Tchetchelnik na Ucrânia, 
no dia 10 de dezembro de 1920. Filha de família de origem judaica. Sua família 
veio para o Brasil em março de 1922, para a cidade de Maceió, Alagoas, onde 
morava Zaina, irmã de sua mãe.

POR DIRCEU BARROS

DICAS DE LEITURA (Clássicos Internacionais)

a hOra da estrela
CLARICE LISPECTOR

medeia na mitologia grega,  era uma feiticeira conhecida por seus 
poderes mágicos, que poderiam ser usados para o bem e para o mal. 
A lenda entraria para a história, porém, como a da mãe que mata os 
próprios filhos por vingança a um homem que não a quer, protagonista 
na peça do dramaturgo grego Eurípides, escrita por volta do ano 430a.C. 

autOr: Eurípides nasceu, aproximadamente, em 480 a.C., em 
Salamina, foi um poeta trágico grego, do século V a.C., o mais jovem 
dos três grandes expoentes da tragédia grega clássica, que ressaltou 
em suas obras as agitações da alma humana e em especial a feminina. 
Medéia funde mitologia e realidade e tornou-se uma referência cultural 
sobre a vingança para a humanidade.

medeia
EURÍPEDES

Joáo Francisco de Almeida

A CRUZ E O PUNHAL

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

David Wilkerson

Geraldo Fortes

 SENHOR DA GUERRA

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

Daniel Aurélio

Juninho Costa

CINQUENTA ANOS LUZ

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

Edgar Moura

Bruno Meirelles

CALÍGULA

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

Allan Massie

vá a bibliOteca: A Biblioteca Municipal de Itapetininga fica à rua Dr. 
Julio Prestes de Albuquerque, possui um acervo de aproximadamente 
16.000 livros, entre livros técnicos, literatura, infantis, infanto-juvenis, 

revistas e jornais. Acesso livre a internet através de Wi-Fi. O horário 
de funcionamento é de segunda a sexta das 8:30 as 22:00 horas e aos 
sábados das 9h às 18h.
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estância conceição
Realizada nivelação nas ruas, podas das árvores, limpeza e nivelação das ruas com aplicação de cascalho

vila carolina
Realizada a retirada de entulho, feito nivelação nas ruas, cascalhamento e limpeza

lagoa vermelha
Realizada a limpeza, nivelamento das ruas e cascalhamento
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  Em pouco mais de 5 meses a Prefeitura vem desenvolvendo um 

importante trabalho de recuperação e melhorias na infraestrutura 
da cidade.
A partir desta semana você conhecerá algumas dessas realizações 
e seus benefícios à comunidade. 
Todos os dias a prefeitura de Itapetininga, através da secretaria 

de Obras e Serviços, se desdobra para atender toda a população. 
Nesta primeira reportagem, mostramos as revitalizações e limpeza 
nos bairros da Lagoa Vermelha, Estância Conceição e Vila Carolina.
Fique atento as próximas edições. Com certeza o bairro onde você 
mora será beneficiado de algum modo, seja na limpeza, fechando 
buracos, ou melhorando a iluminação.
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a ler/dOrt identiFica as lesões OcasiOnadas pelO trabalhO que aFetam, principalmente, Os membrOs superiOres

PRefeITURA ReAlIzA QUInTA BlITz SOcIAl
Secretaria de Promoção Social

bares FOram FechadOs pOr Falta de alvará e venda de bebidas alcóOlicas à menOres de idade

A Prefeitura, através da Secretaria 
de Promoção Social, realizou a 5ª Blitz 
Social com êxito na última sexta-feira, 
10 de maio. Cinco bares e similares fo-
ram fechados por falta de alvará e por 
estarem vendendo bebidas alcoólicas, 
e cigarros a menores de idade. 

Um dos destaques da blitz foi o res-
gate de uma gestante de 38 semanas, 
com 29 anos, moradora da Vila Nas-
tri II, que foi encontrada as três horas 

da madrugada depois de ter fumado 
duas pedras de crack em um barracão 
abandonado na Vila Paulo Ayres. Ela 
foi levada para a casa de sua mãe, onde 
estavam seus quatro filhos. A mulher 
foi orientada e será acompanhada pe-
los Conselheiros Tutelares de Itapeti-
ninga, que juntamente com a Polícia 
Militar e os setores de fiscalização da 
Prefeitura, foram essenciais em mais 
uma ação. 

durante blitz foram feitas apreensões

A sigla LER significa Lesão por Es-
forços Repetitivo e DORT - Distúrbio 
Osteomuscular Relacionado ao Trabalho. 
Estas siglas foram criadas para identifi-
car as lesões ocasionadas pelo trabalho 
que afetam principalmente os membros 
superiores (ombros, braços, antebraços, 
punhos, mãos, dedos e pescoço).

causas da ler/dOrt?
A Organização do Trabalho é o fator 

determinante. São consideradas causas 
para o aparecimento das LER/DORT: re-
petitividade de movimentos, ritmo de tra-
balho intenso, necessidade de ficar parado 
ou sentado durante muito tempo, móveis 
e equipamentos incômodos, cobrança 
constante para manter um nível alto de 
produtividade, exigência de horas extras, 

falta de tempo até para ir ao banheiro, difi-
culdade de interromper o trabalho até para 
respirar. 

manifestações
Variam de modo crescente. No come-

ço surgem sensações de peso e cansaço 
nos membros superiores durante o horá-
rio de trabalho, que evoluem para dor in-
tensa, formigamento, com dificuldade pa-
ra movimentar os braços, segurar objetos, 
fazer o serviço de casa, manter o ritmo de 
trabalho.

repercussões na vida do trabalhador
A necessidade de afastamento do 

trabalho que está afetando sua saúde e a 
evolução da LER/DORT podem trazer 
problemas em casa, com piora das rela-

ções com os familiares mais próximos, 
dificuldade em continuar realizando as 
atividades que normalmente fazia em 
casa, inclusive nas coisas que parecem 
ser simples, como pentear o cabelo, es-
covar os dentes, segurar o filho no colo, 
podendo levar a situações de depressão 
e angústia.

informações úteis
Fique atento para as manifestações 

do seu corpo. Ao menor sinal de pro-
blema, procure um serviço médico para 
auxiliá-lo. A simples mudança do tipo e 
posição de cadeiras, mesas e equipamen-
tos de trabalho não resolverá o proble-
ma. É  preciso mexer na organização do 
trabalho. Para prevenir as LER/ DORT 
devemos mudar tudo o que as provoca. 

as manifestações variam de modo crescente

Outro caso foi o de 
uma mulher de 30 anos, 
deficiente auditiva e 
muda, sem noções de 
linguagem de libras. 
Ela se encontrava em 
situação de rua e foi 
acolhida e conduzida a 
casa de sua família na 
Zona Rural, pela equipe 
da blitz. 
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vacinaçãO cOmeça nO dia 8 de junhO. crianças menOres de 5 anOs devem tOmar a primeira dOse da vacina

A Prefeitura de Itapetininga, 
através da Secretaria de Saúde, pro-
moverá a Campanha de Vacinação 
contra a Paralisia Infantil no dia 08 
de Junho (Sábado), das 8h às 17h. 
Nesse dia, os postos de saúde esta-
rão abertos exclusivamente para a 
vacinação.

Essa será a primeira etapa da 
campanha de vacinação contra a 
paralisia infantil, o objetivo é que 
as crianças fiquem bem protegidas 
contra essa doença.

Neste dia, as crianças menores 
de 5 anos devem tomar a primeira 
dose da vacina.

A campanha nacional de vacina-
ção contra a paralisia infantil entra 
no ar e, mais uma vez, milhões de 
brasileiros se mobilizam para man-
ter o Brasil livre dessa doença.

Para que a campanha seja um su-
cesso, todos devem seguir o Zé Go-
tinha e levar as crianças ao posto de 
vacinação, sem se esquecer de levar 
a caderneta de vacinação! 

Vacinação para quem precisa de 
mais proteção!
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edital de cOnvOcaçãO de assembléia geral Ordinária para 
eleiçãO da diretOria dO s.O.s. serviçOs de Obras sOciais                        

O presidente Sr. Elvio de Assis Camargo do S.O.S. Serviços de Obras Sociais, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os fundadores, associados e de-
mais pessoas interessadas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se 
na sua sede social, à Rua Pedro Vóss, 490, Vila Aparecida, no dia 27 de maio de 2013, às 
19:00 horas ,com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; 
às 19:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convoca-
ção; ou para deliberar sobre os seguintes assuntos - ORDEM DO DIA: 

1) prestação de Contas;
2) outros assuntos de interesse social.

sindicancia nº. 14/2011

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, 
usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 
996 de 10 de janeiro de 2013, RESOLVE:

 Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme deliberação de n. 1.668/2012-
01.

Itapetininga, 14 de maio de 2013.

extratO de cOnvêniO- estadO
Convênio SMPSI nº14/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Grupo de Apoio à Adoção de Ita-
petininga, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social 
Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente, 
no valor de R$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), para o exercício de 2013. 
Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº 15/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente 
de Paulo - SEMEIA - Serviço Municipal Emergencial à Infância e Adolescência, Obje-
to: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para 
prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente no valor de  R$ 
71.740,00 (setenta e um mil, setecentos e quarenta reais), para o exercício de 2013. Vigên-
cia: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº 16/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituição Nosso Lar, Obje-
to: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para 
prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente no valor de R$ 
100.360,00 (cem mil e trezentos e sessenta reais), para o exercício de 2013. Vigência: 
01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº 17/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Serviço de Obras Sociais, Ob-

jeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para 
prestação de serviços ao migrante e população de rua, no valor de R$78.920,00 (setenta 
e oito mil, novecentos e vinte reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 
31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº18/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente 
de Paulo, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social 
Básica, voltado às atividades  ao adolescente no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº19/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente 
de Paulo, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social 
Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente 
no valor de R$51.600,00 (cinquenta e  mil e seiscentos reais), para o exercício de 2013. 
Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº20/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: CASA - Centro de Apoio Social 
ao Adolescente, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção 
Social Básica, voltado às atividades  ao adolescente , no valor de R$ 28.800,00(vinte e 
oito mil e oitocentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº21/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: CPSI - Casa da Promoção So-
cial da Imaculada, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção 
Social Básica, voltado às atividades  a família em situação de vulnerabilidade social -  no 
valor de R$ 52.323,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e três reais), para o exercí-
cio de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº22/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: EPAM - Entidade de Promo-
ção e Assistência à Mulher, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual 
de Proteção Social Básica, voltado às atividades a criança e ao adolescente no valor de 
R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 
01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº23/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Lar Célia Teresa Rodrigues Soa-
res Hungria, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social 
Básica, voltado às atividades  a criança e ao adolescente no valor de R$ 18.000,00 (dezoito 
mil reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº 24/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Lar São Vicente de Paulo, Objeto: 
a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para pres-
tação de serviço de acolhimento institucional ao idoso, no valor de R$71.600,00 (setenta e 
um mil e seiscentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº25/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades 
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Produtivas, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social 
Básica, voltado às atividades a criança e ao adolescente no valor de R$30.000,00(trinta 
mil reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - estadO
Convênio SMPSI nº34/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Centro Social Irmã Madale-
na, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Básica, 
voltado às atividades  a família em situação de vulnerabilidade social -  no valor de R$ 
42.3,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e três reais), para o exercício de 2013. 
Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - Federal
Convênio SMPSI nº26/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente 
de Paulo. Objeto : Atendimento da Criança e Adolescente em Abrigo - Piso de Alta Com-
plexidade I – Serviço  de  Proteção  Socio Assistencial  da  Juventude,  no valor de R$ 
41.914,80 (quarenta e um mil novecentos  e catorze e oitenta centavos), para o exercício 
de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO – Federal
Convênio SMPSI nº27/2013, 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.  Valor - R$36.685,20 (trinta e seis mil seiscentos 
e oitenta e cinco reais e vinte centavos), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 
até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO – Federal
Convênio SMPSI nº28/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais, Objeto: Piso de Transição de Média Complexidade Serviço de 
Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência, no valor de R$54.000,00 (cinquenta e 
quatro mil reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - Federal
Convênio SMPSI nº29/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: GAADI - Grupo de Apoio à 
Adoção de Itapetininga, Objeto: Atendimento da Criança e Adolescente  em Abrigo - Piso 
de Alta Complexidade I - Serviço de Proteção Socio Assistencial da Juventude, no valor 
de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 
01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - Federal
Convênio SMPSI nº30/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituição Nosso Lar, Objeto: 
do Piso de Alta Complexidade I - Serviço de Proteção Socio Assistencial da Juventude 
- Abrigo, no valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), para o exercício de 2013. 
Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - Federal
Convênio SMPSI nº31/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente 
de Paulo - SEMEIA - Serviço Municipal Emergencial à Infância e Adolescência, Obje-
to: a execução descentralizada do Programa Federal de Proteção Social Especial, para 
prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente no valor de  R$ 
8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 
até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO – Federal

Convênio SMPSI nº32/2013 Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades 
Produtivas, Objeto: a execução descentralizada do Programa Federal de Proteção Social 
Especial, voltado às ações Sócio Educativo e de Convivência – PETI JORNADA AM-
PLIADA,  no valor estimado de até  R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para o exer-
cício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - Federal
Convênio SMPSI nº33/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Serviço de Obras Sociais – SOS – 
Serviço de Obras Sociais. Objeto: Atendimento ao Migrante e População de Rua  no valor 
de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 
01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO – Federal
Convênio SMPSI nº35/2013 - Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social. Conveniada: Instituto Geração Unidades Pro-
dutivas, Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Básica, Coletivos do Programa 
Pro Jovem Adolescente. Valor - R$ 213.312,50 (duzentos e treze  mil trezentos e doze re-
ais e cinquenta centavos), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº01/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: CASA - Centro de Apoio So-
cial ao Adolescente. Objeto: a execução de atividades  ao adolescente,  no valor de R$ 
160.511,00 ( cento e sessenta mil quinhentos e onze reais), para o exercício de 2013. Vi-
gência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº02/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades Pro-
dutivas -Projeto Jovem Aprendiz e Mudas da Cidade. Objeto: a execução de atividades 
ao adolescente no valor de R$90.473,00 (noventa mil quatrocentos e setenta e três  reais), 
para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº03/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades Pro-
dutivas- Projeto Flanelinha. Objeto: a execução de atividades a criança e adolescente no 
valor de R$42.330,00 (quarenta e dois  mil trezentos e trinta  e três  reais), para o exercício 
de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº04/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: EPAM - Entidade de Promoção 
e Assistência à Mulher. Objeto: a execução de atividades ao adolescente,  no valor de R$ 
36.365,00 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais), para o exercício de 2013. 
Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº05/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Lar Célia Teresa Rodrigues So-
ares Hungria. Objeto: a execução de atividades  a criança e ao adolescente no valor de 
R$36.365,00 ( trinta e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais), para o exercício de 2013. 
Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº06/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Centro Social Irmã Madalena. 
Objeto: a execução de atividades ao adolescente,  no valor de R$ 52.365,00 (cinquen-
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ta e dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais), para o exercício de 2013. Vigência: 
01/04/2013 até 31/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS -2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº07/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente 
de Paulo, Objeto: a execução de atividades  para adolescente, no valor de R$29.092,00 
(vinte e nove mil e noventa e dois reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 
até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº08/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: CPSI - Casa da Promoção Social 
da Imaculada, Objeto: a execução de  atividades voltada   a família em situação de vulne-
rabilidade social -  no valor de R$ 11.638,00 (onze mil seiscentos e trinta e oito reais), para 
o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº09/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: EPAM - Entidade de Promoção e 
Assistência à Mulher. Objeto: a execução de  atividades voltada   a família em situação de 
vulnerabilidade social, no valor de R$ 30.184,00 (trinta  mil cento e oitenta e quatro  reais), 
para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO – municipal
Convênio SMPSI nº10/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais. Objeto: a execução de  atividades voltada à Pessoa Portadora 
de Deficiência, no valor de R$88.684,00 (oitenta e oito mil  seiscentos e oitenta e quatro 
reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013.

extratO de cOnvêniO – municipal
Convênio SMPSI nº11/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: APRISDEF- Associação de 
Promoção e Inclusão dos Portadores de Deficiência. Objeto: a execução de  atividades 
voltada à Pessoa Portadora de Deficiência, no valor de R$36.500,00 (trinta e seis mil e 
quinhentos reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO – municipal
Convênio SMPSI nº12/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – 

Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: CEPREVI- Centro de Pesquisa e 
Reabilitação Visual. Objeto: a execução de  atividades voltada à Pessoa Portadora de De-
ficiência, no valor de R$24.365,00 (vinte e quatro  mil trezentos e sessenta e cinco reais), 
para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 até 31/12/2013

extratO de cOnvêniO - municipal
Convênio SMPSI nº13/2013, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Centro Social Irmã Madalena. 
Objeto: a execução de atividades  a família em situação de vulnerabilidade social -  no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o exercício de 2013. Vigência: 01/04/2013 
até 31/12/2013

deFerimentO de licença de FunciOnamentO inicial
área de alimentOs

(Prot. 0684/2013, Proc. 0107/2013, atividade - lanchonete e similares - CÉLIA MARIA 
GOES MEI), (Prot. 0637/2013, Proc. 0092/2013, atividade -  mercearia, DARCI GOMES 
MARIANO ITAPETININGA-ME); (Prot. 0776/2013, Proc. 0122/2013, atividade – bar, 
ILZA APARECIDA DE BARROS MEI), (Prot. 0907/2013, Proc. 0156/2013, atividade 

bar, GISLAINE BUENO DOS SANTOS LIMA), Prot. 0893/2013, Proc. 0154/2013, ati-
vidade mercearia, MARISA LARA DOS SANTOS VIEIRA – MEI), (PROT. 0570/2013, 
PROC.0078/2013, atividade-  padaria – FABIO ROGERIO LUCIANO DE ALMEIDA 
MEI, (PROT. 0981/2013, PROC,0165/2013, atividade, BAR – LUIZ MIGUEL. (PROT0 
689/2013, PROC.0106/2013, atividade com. atac. prod. alim. PADILHA & LIMA CO-
MERCILA LTDA-ME. (PROT. 0871/2013, PROC.0150/2013, atividade-  lanchonete 
CELIA DE OLIVEIRA FOGAÇA, (PROT-0968/2013, PROC.0162/2013, atividade-  bar 
EZIQUIEL BRANDINO – ME, PROT 0702/2013, PROC 0116/2013 atividade lancho-
nete, VANESSA APARECIDA MINIMERCADO DA SILVA-ME- (Prot.0541/2013- 
Proc.0216/2004- Ativid. Lanchonete – JOSE ROBERTO DE LIMA CAMARGO

cancelamentO de licença/cadastrO de FunciOnamentO
área de alimentOs

(Prot 1088/2008, Proc. 349/2005, atividade- comercio de varej.. de carnes, minimer-
cado, VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA ME); (Prot. 119/2005 Proc. 035/2006, 
atividade panificadora e confeitaria, GEORGE FELIPE OLVIVEIRA DE ARAUJO ); 
(Prot.1420/2010, Proc0199/2010, atividade - mercearia, EUNICE LOPES DE BARROS 
-ME),  (Prot. 1229/2012, Proc 0183/2012, atividade restaurante, ANA PAULA SANTOS 
SILVA RESTAURANTES – ME, (Prot. 1237/2013, Proc. 0285/2011, atividade – bar- 
BRUNA PAULA DE OLIVEIRA-ME, 

indeFerimentO de cadastrO de FunciOnamentO inicial
área de alimentOs

(Prot.1031/2013, Proc 0169/2013, atividade – comerc.de produtos alimentícios, ERI-
KA MIDORI DE OLIVEIRA HANY); 

IMPOSIÇÃO DE AUTO DE PENALIDADE (ALIMENTOS)
(Prot. 0507/2013, Proc. 0059/2013, LIGIA APARECIDA RAVACCI - AIP Nº 0765 

IMPOSIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ( COM RETORNO DE AR)
(Prot.0568/2013, Proc 0093/2013, ); EDGAR AGGIO,  retornou ao remetente.

DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - 
ÁREA DE SAÚDE

 (Prot. 1144/2013, Proc- 0171/2006,  atividade- consultório médico, CARLOS AL-
BERTO GOMES MOTA); (Prot-1072/2013, Proc-0092/2002, clinica medica,  VERA 
LÚCIA DE O.PLENS POMPEU DE JESUS); (Prot. 1008/2013, Proc. 0081/2002, con-
sultório médico, LUCIANE  DONIDA BARTOLI); (Prot. 1127/2013, Proc-.0028/2008, 
clínica médica, AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA); (Prot. 1074/2013, 
Proc.-0117/2006, consultório médico RICARDO TOMITA);  (Prot. 1117/2013, 
Proc-0159/2002, clinica medica, CARLOS JOSÉ TAMURA FERRAZI); (Prot. 
1061/2013, Proc.0650/2007, clínica medica, DANIELA DE ALMEIDA PIMENTEL 
CORREA); (Prot 0926/2013, Proc. 0299/1998, consultório medico, LUIZ FERNANDO 
DAMAS OLIVEIRA), (Prot. 1149/2013, Proc 0352/2011 , drogaria, DROGARIA SÃO 
PAULO S/A), (Prot. 1160/2013, Proc. 0509/2010, drogaria, DROGACERTA RECHÃ 
LTDA ME); (Prot. 0642/2013, Proc. 0656/1992, drogaria, RITA DE CÁSSIA LARI-
ZZATTI MACHADO ME); (Prot. 1120/2013, Proc. 0093/2010, posto de medicamentos 
, CAMILA ROBERTA DA SILVA RIBEIRO - ME); (Prot. 0853/2013, Proc. 0137/2013, 
cabeleireiro, LEONICE CONRADI LEITE), (Prot. 1154/2013, Proc. 175/2006, con-
sultório médico, DAYSE MICCOLIS AZEVEDO LOPES), (Prot. 1059/2013, Proc. 
0253/1998, consultório odont., CLÓVIS MORAES CAMARGO JUNIOR), (Prot. 
1121/2013, Proc. 0019/2012, ODONTOLOGICA, JOSE EDUARDO CANTIERI COS-
TA) (Prot. 1121/2013, Proc. 0077/2012, aparelho raios-x, JOSE EDUARDO C. COSTA), 
(Prot. 1002/2013, Proc. 0109/2007, raio- x odontol. JOÃO FERNANDO DE MELO) 
(Prot. 1004/2013, Proc. 0225/2010, raio x odontol. JOÃO FERNANDO DE MELO), 
(Prot 1003/2013, Proc. 0123/2004, JOÃO FERNANDO DE MELO),  (Prot. 1017/2013, 
Proc. 0308/2009, cons. odonto, RENATA CARDOSO HUNGRIA STEFANELLI), 
(Prot. 1018/2013, Proc. 0307/2009, RAIO X, RENATA CARDOSO HUNGRIA STEFA-
NELLI) (Prot. 1003/1998, Proc. 0243/1998, RAIO X JOÃO FERNANDO DE MELO), 
(Prot. 1006/2013, Proc. 0462/1998, raio x odontol.. JOÃO FERNANDO OLIVEIRA DE 
CAMARGO), (Prot 1015/2013, Proc. 0054/2002, consul. Odontol.. JOÃO FERNANDO 
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OLIVEIRA DE CAMARGO), (Prot. 1001/2013, Proc. 0048/2002, consultório odontol.. 
JOÃO FERNANDO DE MELO), (Prot.,1703/2013 Proc 0047/2005, atividade – vete-
rinária, ANIMAL CENTRO SERV.VETERINÁRIOS LTDA ME); (Prot.1158/2013, 
Proc 0178/2002 atividade – consultório medico, CORNELIO VIEIRA FROTA); (PROT. 
1707/2010, PROC.0244/2010, atividade- FONOAUDIOLOGIA – AMANDA COE-
LHO DA SILVA, (PROT. 1471/1997, PROC.1471/1997, atividade farmácia de manipu-
lação, IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS MONTEIRO, ( 

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE 
SAÚDE

(Prot.0553/2013, Proc-0071/2013, arividade – salão de beleza ADILSON RODRI-
GUES - ME);

cancelamentO de cadastrO/licença de FunciOnamentO
área de saÚde

(Prot. 1128/2013, Proc. 0045/2012, atividade drogaria, DROGARIA AGOSTINHO 
& RODRIGUES - ME); (Prot. 1021/2013, Proc. 4637/1996, drogaria, ROSELY LA-
RIZZATTI IAPTETININGA-ME), (PROT. 0341/2012, PROC.0051/2012, atividade-  
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO FELIPE THIBES GALVÃO

GERALDO FORTES SOBRINHO
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

pOrtaria nº 03/2013
cOmissãO permanente prOcessante

O Secretário de Negócios Jurídicos Eliel Ramos Maurício Filho, nos termos do De-
creto Municipal nº 996, de 10 de janeiro de 2013, que versa sobre a delegação de compe-
tência instaura Processo Administrativo Disciplinar para analisar a situação funcional da 
servidora pública municipal A. L. A., segundo consta documentos e relatórios enviados a 
esta Secretaria, considerando o Artigo 236, da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho 
de 2008. 

ILAINE NALESSO B. TAkAku
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

RENATA MARIA S. SILvA E BARROS          vANDA B. LEME ROMANHA
  COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE    COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

 
pOrtaria nº 04/2013

cOmissãO permanente prOcessante

O Secretário de Negócios Jurídicos Eliel Ramos Maurício Filho, nos termos do De-
creto Municipal nº 996, de 10 de janeiro de 2013, que versa sobre a delegação de compe-
tência instaura Processo Administrativo Disciplinar para analisar a situação funcional da 
servidora pública municipal D. Dos S. R. segundo consta documentos e relatórios envia-
dos a esta Secretaria, considerando o Artigo 236, da Lei Complementar nº 26, de 27 de 
junho de 2008.

ILAINE NALESSO B. TAkAku
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

RENATA MARIA S. SILvA E BARROS          vANDA B. LEME ROMANHA
  COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE    COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

edital de abertura dO pregãO presencial nº 18/2013 (ata de 
registrO de preçOs)

Processo nº 034/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço pelo 

Lote OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento  de artigos de segurança para 
a Secretaria de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 05.06.2013 a partir das 09:00 horas. LO-
CAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013 - Processo nº 
035/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Km 
OBJETO: Contratação de empresa de transporte para os alunos da rede municipal de ensi-
no – Secretaria de Educação. SESSÃO: Dia 05.06.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: 
Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 (SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo nº 036/2013. MODALIDADE: Pregão Pre-
sencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: Contratação de empresa para o forne-
cimento de materiais de construção – Secretaria de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 
06.06.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

Os editais estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de ser-
viços – licitações - Pregão Presencial. Itapetininga, 16 de maio de 2013. LUIZ PAULO 
RIBEIRO DA SILVA - Secretário de Administração e Finanças - Decreto n°999 de 14 de 
janeiro de 2013.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013. De posse dos docu-
mentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 06/2013 
- Processo n°. 013/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANS-
PORTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, realizado conforme ata de sessão pública, datada de 09 de abril de 
2013, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Muni-
cipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o 
objeto licitado ao proponente:
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Itapetininga, 16 de abril de 2013. 

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

hOmOlOgaçãO dO pregãO presencial nº 10/2013

Processo n°. 24/2013, OBJETO:Aquisição De  Câmbio Completo Para Veículo Fiat 
Ducato - Secretaria de Saúde, realizado conforme ata de sessão pública, datada de 06 de 
maio de 2013, com a presença da Pregoeira Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura 
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDI-
COU o objeto licitado ao proponente: 1) GALDINO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 09.648.194/0001-00. Item 01 – 01 unid de Câmbio Completo - Ducato 2.8 Diesel 
ano 2.006, marca Suporte Rei, no valor total de R$8.950,00. 

Itapetininga, 06 de maio de 2013. 

LuIz PAuLO RIBEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto nº 999 de 14/01/2013.

memOrandO n° 715/2013

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, 
usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 
996 de 10 de janeiro de 2013, RESOLVE:

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Reque-
rimento protocolado sob o nºs. 11523-001/2013 e 13310-001/2013, em Sindicância nº. 
15/2013, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que 
se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no 
prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 17 de abril de 2013.

sindicÂncia n° 0015/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Por-
taria 560, de 27 de julho de 2012 e Portaria 674, de 23 de outubro de 2012, em atenção 
ao REQUERIMENTO N°s . 11523-001/2013 e 13310-001/2013 e do despacho do Ilmo. 
Secretário de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, 
da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo admi-
nistrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 1º de maio de 2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

memOrandO n° 715/2013

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, 
usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 

996 de 10 de janeiro de 2013, RESOLVE:

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Reque-
rimento protocolado sob o nºs. 11523-001/2013 e 13310-001/2013, em Sindicância nº. 
15/2013, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que 
se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no 
prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 17 de abril de 2013.

sindicÂncia n° 0015/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Por-
taria 560, de 27 de julho de 2012 e Portaria 674, de 23 de outubro de 2012, em atenção 
ao REQUERIMENTO N°s . 11523-001/2013 e 13310-001/2013 e do despacho do Ilmo. 
Secretário de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, 
da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo admi-
nistrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 1º de maio de 2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

memOrandO n° 715/2013

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, 
usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 
996 de 10 de janeiro de 2013, RESOLVE:

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Reque-
rimento protocolado sob o nºs. 11523-001/2013 e 13310-001/2013, em Sindicância nº. 
15/2013, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que 
se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no 
prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 17 de abril de 2013.

sindicÂncia n° 0015/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Por-
taria 560, de 27 de julho de 2012 e Portaria 674, de 23 de outubro de 2012, em atenção 
ao REQUERIMENTO N°s . 11523-001/2013 e 13310-001/2013 e do despacho do Ilmo. 
Secretário de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, 
da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo admi-
nistrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 1º de maio de 2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

edital de abertura dO pregãO presencial nº 22/2013 
(sistema de registrO de preçOs)

Processo nº 038/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por 
Item OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral para as 
Secretarias de Administração e Finanças, Gabinete, Saúde e Educação. SESSÃO: Dia 
07.06.2013 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. O edital estará disponível 
no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de serviços – licitações - Pregão Presencial. 
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Itapetininga, 17 de maio de 2013. 

LuIz PAuLO RIBEIRO DA SILvA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto nº 999 de 14/01/2013.

retiFicaçãO 

da publicação do D.O.E DE 16/04/2013, Poder Executivo, Seção I, pág.192 e do Semanário 
Oficial de Itapetininga do dia 20/04/2013 edição 361 – págs .08 e 09 Processo nº 239/2012 – Ho-
mologação do Pregão Presencial nº 160/2012. OBJETO: aquisição de material escolar e de expe-
diente para a Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, nos itens 07, 08, 09, 
26, 42 e 56, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ:
CONFORME ATA DE SESSÃO PÚBLICA, FORAM FRACASSADOS OS ITENS:

Itapetininga, 19 de abril de 2013. 

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

edital de chamamentO – 051/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 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 20 a 24 de maio de 2013, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administra-
ção de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, 
para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 

NOME      RG            CLAS.
ADRIANA XAVIER DA COSTA   1.963.811-4 135°
IRENE PEDROSO BUENO DE FREITAS  23.835.755-7 136°
GRAZIELE FERREIRA AMARAL   40.291.560-4 137°
CARLA CRISTINA ROLIM DOS SANTOS  22.472.828-3 138°
IDA PEREIRA DE CAMARGO BARROS  12.768.408-6 139°
ADRIANA APARECIDA DO AMARAL  22.752.086-5 140°
IVONE MEIRA DA SILVA    7.121.994-8 141°
LUANA MEDEIROS DIAS RODRIGUES  41.417.366-1 142°
ROSILEINE DE OLIVEIRA GUERINO  40.869.472-5 143°

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I  
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem di-

reito de recursos administrativo.
Itapetininga, 15 de maio de 2013.

LuIz PAuLO RIBEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamentO – 052/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 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 20 a 24 de maio de 2013, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administra-
ção de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, 
para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 

NOME      RG            CLAS.
EDSON AUGUSTO SVOBODA   35.281.277-1 56°
ALEXANDRE RAMOS ROCHA   11.240.693-99 57°

Cargo:– COLETOR DE LIXO – Ref. 05
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem di-

reito de recursos administrativo.
Itapetininga, 15 de maio de 2013.

LuIz PAuLO RIBEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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decretO nº 1.046, de 13 de maiO de 2013

Dispõe sobre retificação do Decreto nº 1.045, de 6 de maio de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 

Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, 
DECRETA:
Art. 1º Fica retificado o Decreto nº 1.045, de 6 de maio de 2013, em seu Artigo 1º, 

onde se lê “Novecentos e sessenta e cinco mil reais” leia-se “Cento e dez mil reais”.
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 treze dias de maio de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

pOrtaria nº 341, de 13 de maiO de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 21398-005/2013, protocolado nesta Prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Daiane de Oliveira Ca-
margo Nunes, Professora de Educação Básica II – Infantil, Faixa 02, lotada na Secretaria 
da Educação, a partir de 20/05/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 
216, de 14/03/2013, que concedeu o afastamento sem vencimento.

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

pOrtaria nº 342, de 13 de maiO 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 Retificar a Portaria nº 333, de 08/05/2013, onde consta “Ercival Elvino Ciri-
neu”, leia-se “Ercival Eluino Cirineu”.

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 343, de 14 de maiO 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 21532-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Bianca Aparecida Soares, Agente Comunitário de 
Saúde, Ref. 05, Área 05 – Bairro do Capão Alto, Micro Área-05, lotada na Secretaria da 
Saúde, a partir de 14/05/2013.

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 344, de 15 de maiO 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 Retificar a Portaria nº 322, de 30/04/2013, referente à nomeação do Sr. Jeder-
son José Aleixo, onde consta “Secretaria Municipal de Administração e Finanças”, leia-se 
“Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente”.

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 345, de 15 de maiO 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 partir de 21 DE 
MAIO 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.
JOSIANA ANTUNES DA C. NORONHA    127°
DALESSANDRA AMÉLIA DE MELO    128°
CARLA BATISTA SANTOS      130°
CRISTIANE APARECIDA SEABRA    131°
ROSANGELA APª LOBO DELFINO    134°

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 346, de 16 de maiO 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 21739-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. Rubens Cisterna Junior, Agente Comunitário de Saú-
de, Ref. 05, Área 10 – Vila Prado, Micro Área-01, lotado na Secretaria da Saúde, a partir 
de 13/05/2013.

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 347, de 16 de maiO de 2013
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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 21893-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Carla Batista Santos, Professora Substituta PEB II, 
Faixa 02, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 21/05/2013.

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 348, de 16 de maiO 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 Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Marina Correa Rodrigues Barsanti 
Wey, Fisioterapeuta, Ref. 11, objeto da Portaria nº 326, de 02/05/2013, por não entrar em 
exercício.

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 349, de 16 de maiO 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 Designar o funcionário José Antonio Delgado Leonel, para responder pelos 
Setores de Estágios, de Medicina e Segurança do Trabalho, e assinatura de Certidões de 
Tempo de Serviço.

Art. 2º Esta portaria entra em vigora na data de sua publicação

LuIz ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

pOrtaria nº 350, de 16 de maiO 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 21950-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sabrina Morais Jensen, Orientadora Social, 
Ref. 07, lotada na Secretaria da Promoção Social, a partir de 20/05/2013.

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.

edital de:  autO de inFraçãO e nOtiFicaçãO de 
lançamentO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Noti-
ficação de Lançamento de n. 64/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através 
da inscrição municipal n. 19.701 e do CPF/CNPJ n. 03.898.032/0001-44, com o ramo de 
atividade de “ SERVIÇO DE GUINCHO”, com paradeiro desconhecido no município, 
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complemen-
tar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 384,00 
(Trezentos e oitenta e quatro reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta 
de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspon-
dente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.469 de 23 de outubro 
de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 8.02 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, devidamente 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 maio de 2013.

LuIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

pOrtaria/seprem nº 059, de 15 de maiO de 2013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SE-
PREM, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000963/2013, 
RESOLVE:                                                        

Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Com-
plementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do funcionário munici-
pal aposentado JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA II à dependente MARIA DOS ANJOS 
PAULINO, esposa, a partir de 05-05-2013.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

pOrtaria/seprem nº 060, de 15 de maiO de 2.013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapeti-
ninga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000964/2013, 
RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 39, da Lei Complementar nº. 49, de 
23-04-2012 e Artigo 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/2003, a partir de 11-05-2013, 
a funcionária LAURITA APARECIDA DE LIMA ALMEIDA, Professora de Educação 
Básica II, Fundamental, Faixa 04-B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
proventos proporcionais.

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

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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resOluçãO nº 565, de 13 de maiO de 2013

Dispõe sobre alteração da Resolução n° nº 560, de 07 de fevereiro de 2013.
(Projeto de Resolução nº 08/2013, de autoria da Mesa da Câmara.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso 

de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º No quadro constante do artigo 4º da Resolução n° 560, de 07 de feve-

reiro de 2013, onde consta o cargo de Escriturário, Escala CE2, leia-se Escritu-
rário, Escala CE3.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à data de 06 de maio de 2013.

Câmara Municipal, 13 de maio de 2013.

ANDRé LuIz BuENO
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

vÂNIA CRISTINA LEME DE SOuSA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

avisO de licitaçãO

A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos 
interessados, que está aberta a licitação, na modalidade de Pregão Presencial n° 
01/2013, do tipo Menor Preço Global, para aquisição de veículos para a Câmara 
Municipal de Itapetininga.

Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e 
habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro até as 14 horas, horário de Brasília, 
do dia 29 de maio de 2013, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, sito 
à Rua Monsenhor Soares, nº 251, Centro, Itapetininga-SP, sendo que a sessão 
pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos 
da legislação vigente. 

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma e poderá ser retirado no horário de expediente, ou seja, das 12 às 18 horas. 
Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: www.camarai-
tapetininga.sp.gov.br/licitacoes

Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetinin-
ga – Setor de Licitações, ou através do telefone (15) 3275-7600.

Itapetininga, 17 de maio de 2013. 

ANDRé LuIz BuENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO INVERNO
O inverno está chegando e junto com ele as doenças respiratórias 
mais comuns no frio. A baixa umidade do ar, as mudanças bruscas de 
temperatura e o aumento da poluição do ar são os principais motivos 
de preocupação, especialmente para quem já tem doenças respiratórias 
crônicas. A época também provoca queda da imunidade das pessoas, 
tornando-as mais predispostas a desenvolver a asma. A doença atinge 
aproximadamente 16 milhões de brasileiros, com índice de mortalidade 
que chega a 3 mil pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da 
Saúde.

POR DIRCEU BARROS

dOenças respiratórias mais cOmuns nO invernO
Rinite alérgica, asma, sinusite, bronquite crônica e enfisema.

pOr que nO FriO? 
É a estação do ano onde alguns fatores que estimulam a ocorrência das doenças 
respiratórias aumentam, como baixa umidade, resfriamento do ar, o contato com 
ácaros de roupas guardadas. Ambientes fechados e ventilação reduzida facilitam a 
transmissão dos agentes como o vírus, que fica suspenso no ar até 24 horas, e os 
bacilos até 48 horas. Se o ambiente for úmido favorece a proliferação do fungo.

qual a causa dessas dOenças?
Os responsáveis pelas infecções respiratórias agudas são os vírus (mais de 90% 
dos casos) e as bactérias. As reações alérgicas (rinite, por exemplo) são causadas, 
em sua grande maioria, pelos ácaros – microorganismos encontrados na poeira. A 
asma, doença genética, não tem cura, mas sim controle.

qual a diFerença entre gripe e resFriadO?
A gripe é causada pelo vírus da influenza. Caracteriza-se por um quadro de infecção 
mais intenso. Pode apresentar febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e calafrios. 
Os sintomas de coriza, tosse e faringite podem ficar em segundo plano frente às 
manifestações sistêmicas mais intensas. Febre, diarréia, vômitos e dor abdominal 
são comuns em crianças mais jovens. Uma gripe mal curada pode resultar em 
sinusite ou pneumonia.

O resFriadO tem Os mesmOs sintOmas, mas aparecem de 
uma FOrma mais branda.

geralmente a pOpulaçãO mais atingida sãO idOsOs e 
crianças. na terceira idade apresenta-se a imunidade 

mais baixa, diabetes, dOenças cardíacas, enFisema e 
brOnquites crônicas.

As crianças são mais suscetíveis devido ao convívio em creches, onde uma 
contamina a outra, além do ambiente fechado.

dicas para prevenir dOenças respiratórias 
• Sempre deixar o ambiente ventilado
• Lavar as mãos freqüentemente durante todo o dia
• Beber bastante água, mesmo sem sentir sede
• Etiqueta da tosse (tossir no punho e no dorso da mão)
• Evitar o contato de crianças sadias com pessoas com infecção respiratória;
• Evitar o acúmulo de poeira em casa;
• Lavar e secar ao sol mantas, cobertores e blusas de lã guardadas por muito 
tempo;
• Não levar os filhos com resfriado para a escola ou creche, pois além do repouso 
necessário para a recuperação, será evitado que a criança transmita o vírus para as 
outras crianças;
• Evitar sair de casa com bebês com menos de quatro meses de idade para lugares 
com aglomerações de pessoas. Nessa idade, as defesas do organismo ainda não 
estão desenvolvidas, sendo muito mais propenso a contrair doenças com mais 
complicações;
• Manter a vacinação adequada e em dia;
• Nesta época de clima mais seco, deve-se umidificar os ambientes nos quais o seu 
filho passa  maior tempo, para amenizar possíveis irritações de pele e mucosas.
Mantenha os olhos abertos, olhe para cima e pingue uma única gota do colírio na 
parte de baixo. Logo após, feche os olhos e comprima com o dedo indicador o 
canto interno do olho por aproximadamente 1 minuto.
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este aumentO de casOs nO anO de 2013 está relaciOnadO aO surgimentO dO FenômenO natural el niñO

O ano de 2012 foi um ano atípi-
co para o surgimento da Dengue em 
todo o Brasil. Houve uma diminui-
ção de 44% em relação a 2011. Na 
cidade de Itapetininga tivemos 81 
notificações de casos suspeitos de 
Dengue, é importante ressaltar que 
nenhum deles foi confirmado.  Já 
em 2013 (até o mês de Fevereiro) o 
Brasil teve um aumento de 190% em 
relação a 2012. Até o mês de Maio 
em Itapetininga, tivemos 143 casos 
notificados, sendo 18 casos confir-
mados, 15 deles contraídos em ou-
tros municípios (casos importados) 
e 3 contraídos no nosso município 
(autóctones).

Este aumento de casos no ano de 
2013 está relacionado ao surgimento 
do fenômeno natural El Niño. Este 
fenômeno provoca um aquecimento 
anormal das águas superficiais do 
Oceano Pacífico Tropical, e que po-

de afetar o clima regional e global, 
mudando os padrões de vento a nível 
mundial, e afetando assim os regi-

mes de chuva em regiões tropicais.
Mesmo com este aumento, Itape-

tininga apresenta um número menor 

de casos de Dengue do que no res-
tante dos municípios de nossa re-
gião, acreditamos que esse diferen-
cial se dá pelo trabalho realizado por 
nossa equipe na área de educação, 
comunicação e, principalmente, na 
agilidade do trabalho realizado em 
campo nos casos suspeitos e confir-
mados.

O principal é que toda a popula-
ção se sensibilize e cada um faça sua 
parte eliminando os criadouros. A 
atual campanha “10 Minutos Contra 
a Dengue”, reforça a importância de 
adotar medidas simples, sendo elas 
as mais eficientes para obtenção de 
resultados eficazes na prevenção da 
Dengue;  separando apenas 10 mi-
nutos por semana do seu tempo para 
cuidar do seu imóvel. Para tanto, o 
ritmo atual da sociedade e a correria 
do dia a dia, não deve ser barreira 
para aderir à campanha. 

campanha nacional de combate a dengue

cURSO De eSPecIAlIzAÇÃO em PlAnejAmenTO, ImPlemenTAÇÃO e GeSTÃO 
Secretaria de Educação

Estão abertas as inscrições do 
processo seletivo para o preenchi-
mento de vagas no Curso de Espe-
cialização em Planejamento, Im-
plementação e Gestão de Ead, em 
nível de Pós Graduação Lato Sen-
su para ingresso no 2º Semestre de 

2013, na Universidade Aberta do 
Brasil. 

Os interessados devem realizar 
as inscrições pelo site www.lante.
uff.br até o dia 04 de Julho. 

A taxa para inscrição é de           
R$ 72,00.  



Página 22 18/05/2013

cÂmara municipal recebe apresentaçãO dOs jOvens carentes, visandO melhOrias na cOmunidade

As turmas de alunos do Programa 
Projovem Urbano apresentaram na Câ-
mara Municipal de Itapetininga, no dia 
10 de maio, seus Planos de Ação Co-
munitária. Esses planos foram traçados 
de acordo com a necessidade de cada 
bairro onde os alunos estudam.

Estiveram presentes além dos alu-
nos e familiares, professores, coorde-
nadores e supervisores de ensino, que 
puderam conferir a desenvoltura dos 
alunos na explanação dos planos de 
ação de cada escola.

Logo após as explicações, todos 
puderam assistir a duas apresentações 
musicais com os filhos dos alunos que 
são atendidos nas Salas de Acolhi-
mento durante as aulas dos pais. Eles 
fizeram homenagens ao Dia das Mães. 
Vale ressaltar que essa turma realizará 
sua formatura no final do ano letivo, 
em dezembro de 2013.

 conheça o projovem urbano
Este programa é voltado para jo-

vens com idade entre 18 e 29 anos, 
que saibam ler e escrever e que não 
concluíram o Ensino Fundamental. O 
Projovem Urbano, é um programa do 
Governo Federal em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Os participantes têm a oportu-
nidade de concluir a 8ª série em 18 
meses e além das aulas do Ensino 
Fundamental, também fazem curso 
de informática, orientação profis-
sional em Administração e recebem 
uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 
100,00. Para aqueles jovens que são 
pais, o Programa oferece uma Sala 
de Acolhimento, que conta com pro-
fissionais qualificados para atender e 
desenvolver atividades socioeducati-
vas com as crianças.crianças do prOjOvem apresentaram  projetos em benefício da comunidade

ITAPeTInInGA ReceBe O ícOne DA mPB, TOQUInhO
Secretaria de Cultura

autOr de grandes clássicOs da mÚsica pOpular brasileira, tOquinhO se apresenta em itapetininga em junhO

A Prefeitura do Município de Ita-
petininga, a Secretaria de Cultura e 
Turismo, através do convênio com 
a Secretaria de Estado de Cultura, 
pelo programa, Circuito Cultural 
Paulista, receberá em Junho, um dos 
grandes representantes da música 
popular brasileira, o cantor e com-

positor Toquinho.
Toquinho começou a carreira se 

apresentando em colégios e facul-
dade. Profissionalizou-se nos anos 
sessenta. Fez grandes parcerias com 
artistas do primeiro time da MPB, 
como Jorge Benjor e Maria Bethâ-
nia. Mas foi com  Vinicius de Mo-

raes que ele fez sua maior e melhor 
parceria.

Durante onze anos, foram 120 
canções, 25 discos e mais de mil es-
petáculos. Nas próximas semanas a 
Prefeitura de Itapetininga, através da 
Secretaria de Cultura, como será a 
distribuição de ingressos e o horário.

toquinho interpretará seus grandes sucessos
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cine clube de itapetininga?
cOmO FunciOna 

O Cine Clube funciona da seguinte maneira: toda a população de Itapetininga 
interessada em cinema pode fazer parte deste clube. É só se dirigir à Biblioteca 
Municipal Dr. Julio Prestes de Albuquerque toda primeira quinta-feira do mês, se 
inscrever gratuitamente e participar de debates antes e depois da exibição de cada 
filme. O intuito é desenvolver o espírito crítico dos participantes.

cine clube
O Cine Clube de Itapetininga se deu em virtude de uma parceria entre a Secretaria da 
Cultura e Turismo, através da Biblioteca Municipal Dr. Julio Prestes de Albuquerque. 
Foi criado no Piccolo Espaço da Biblioteca. 

quando?
Toda primeira quinta feira do mês é apresentado um filme de arte, com entrada 
franca para a população em geral. Os filmes são apresentados a partir das 19h.

debate
O Cine Clube é um clube cujos associados amam a arte do cinema e tem como 
objetivo preparar as pessoas para assistir filmes, debatendo sobre eles ao final da 
exibição, de modo a se criar uma cultura crítica a respeito de como os filmes são 
feitos bem como sobre seus respectivos conteúdos.

Filmes
No primeiro semestre estão sendo apresentados filmes brasileiros, de varias épocas. 
Já foram exibidas películas como: O Auto da Compadecida, Parada174 e Um certo 
Capitão Rodrigo.

Finalidade
O Cine Clube é mais um passo para que as pessoas frequentem a Biblioteca e 
transformem a mesma, cada vez mais em um espaço para seus momentos de lazer 
e desenvolvimento cultural. O grande objetivo do Cine Clube é levar ao público obras 
de valor cultural e artístico.

Onde
A Biblioteca Municipal Dr. Julio Prestes de Albuquerque, fica à Rua Campos Sales, 175.

POR FELIPE MOREIRA
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campanha de vacinação mobilizou profissionais da área

esta açãO é uma campanha preventiva, pOis estamOs numa épOca dO anO prOpícia aO surgimentO dO vírus da gripe

A Prefeitura de Itapetininga, 
através da Secretaria de Saúde, 
promoveu  a Campanha de Vacina-
ção contra a Influenza, do dia 15 de 
Abril  até o dia 10 de Maio. Muitas 
pessoas aproveitaram a campanha 
para se vacinar contra essa doença 
tão comum nesta época do ano.

A equipe da Secretaria de Saúde 
percorreu alguns postos de saúde de 
nossa cidade com o Vovô e a Vovó 
Gotinha, envolvendo assim, ainda 
mais a população sobre este tema.

Até o dia 10 de maio se vacina-
ram 23.387 pessoas em nossa cida-

de. 
Esta ação é uma campanha pre-

ventiva, pois estamos numa época 
do ano propícia ao surgimento e à 
transmissão do vírus da gripe. A 
meta da vacinação foi batida com 
96,1 % pessoas vacinadas.

grupos de risco vacinados:
Crianças - 3.022 doses
Trabalhadores da Saúde - 2.498 doses
Gestantes – 1.653 doses
Pós Parto - 272 – doses
Idosos - 15.942 – doses

CAMPANHA DE ADOÇÃO
DE ANIMAIS DA UIPA
“Oi. Sou a Lady e ainda sou 
uma bebezinha. Sou meiga e 
muito brincalhona. Não tenho 
raça definida, mas o amor e o 
carinho não fazem distinção 
de raça, não é? Posso crescer 
ao seu lado e ser sua fiel 
companheira”?companheira”?

UIPA - Rua Otávio Ferreira de Almeida, 36 Vila Mazzei
Lady

“Olhe para mim. Não sou boni-
tona??? Meu nome é Mia. Já 
fui castrada e sou extrema-
mente calma e carinhosa.   
Gostaria muito de ter um dono 
que me amasse e cuidasse 
bem de mim. E você? Não quer 
me levar para casa”?

CAMPANHA DE ADOÇÃO
DE ANIMAIS DA UIPA

Mia
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causo - Reproduzido pela moradora da Vila Rio Branco Madalena Bicudo de 
Almeida, contado por sua mãe, “Dona Donézia”, pessoa tradicional no bairro, 
falecida há quase vinte anos.
“Na década de 30, quando a grande maioria das famílias não tinham sistema 
de água e esgoto em suas residências, era comum que as meninas das 
casas fossem até os rios ou vertentes próximos para buscar água para o uso 
doméstico e pessoal de suas famílias. Normalmente, como forma de proteção, 
iam em duas, já que pelos caminhos, poderiam se deparar com animais 
como cobras, aranhas e todo tipo de obstáculos. Numa tarde, “Donézia”, na 
época com 13 anos e uma amiga, foram até o Ribeirão dos Cavalos cumprir 
sua obrigação diária quando, de repente, perceberam um barulho vindo do 
mato alto. Era como um assobio que parava e depois começava novamente. 
Com medo, interromperam a caminhada e puseram-se a ouvir o som.  As 
folhagens se agitavam e delas surgiu um moleque, com a pele negra suja e 
arranhada pelos arbustos, de olhos vidrados, sacolejando apenas sob uma 
das pernas.
Assustadas, saíram em disparada, deixando para trás as latas para água. A 
aparente deficiência daquele ser, não tirava dele a agilidade e a rapidez com 
que perseguia as meninas, sempre às gargalhadas.
Diante de tamanho desespero, “Donézia” e a amiga não se deram conta 
de que corriam em direção ao rio e que, já em sua margem, teriam que 
atravessá-lo. Em fuga, um pouco mais à frente, notaram um trecho onde a 
correnteza era fraca e profundidade, rasa. Ambas não sabiam nadar e teriam 
que fazer a travessia andando, apoiando uma na outra.

DONA DONÉSIA

Apavoradas, mas sem alternativas, começaram a atravessar, com cuidado 
para não cair e, pouco depois, estavam na outra margem.Aos prantos, viram 
que o moleque fez menção de entrar no rio, mas recuou. Forte ou não, com 
uma perna só, aquela correnteza seria suficiente para derrubá-lo”.

Madalena conta que sua mãe narrava o “causo” com tanta convicção e 
riqueza de detalhes, que qualquer um que a ouvisse, acreditaria realmente 
na existência de Sacis.

biografia - Dionísia Coelho de Almeida, ou “Dona Donésia” como era 
conhecida, nasceu  em 1º de fevereiro de 1922 numa pequena propriedade 
agrícola do município de Itapetininga. Descendente de índios bugres, 
aprendeu desde muito cedo os afazeres domésticos e as rotinas do campo, 
como o plantio de diversos tipos de culturas e manejo na criação de animais 
de corte e leite.
Profunda conhecedora das ervas e de seus efeitos, costumava utilizar e 
indicar xaropes e infusões naturais  para os mais diversos tipos de males, tais 
como tosse, dor de garganta e resfriados.
Outra característica marcante era sua disposição em contar os mais diversos 
“causos” aos familiares e amigos nos quais, não raramente, era a protagonista.
Casada com o comerciante Olívio Bicudo, teve nove filhos, dos quais quatro 
vieram a falecer ainda crianças por doenças que, atualmente, já estão sob 
controle como sarampo e difteria (conhecida popularmente na época como 
crupe).
Com o falecimento de seu esposo ocorrido na década de 70, Dionísia passou 
a administrar o armazém de secos e molhados tornando-se, pelo carisma e 
desprendimento profissional, uma das figuras mais tradicionais da Vila Rio 
Branco.
O estabelecimento permaneceu sob seu gerenciamento até o final da mesma 
década quando, devido à oscilações na economia nacional, foi obrigado a 
fechar as portas.
Faleceu em 1994, aos 72 anos, em decorrência de complicações de um 
atropelamento por bicicleta sofrido nas imediações de sua residência. 

envie sua história ou fato curioso para imprensa@itapetininga.sp.gov.br
apresente-se! seja você também personagem da cultura de itapetininga.

POR ALINE MOURA

Toda cidade possui suas lendas e contos que passam de uma geração 
para outra. Esta coluna, além de ser uma forma de manter vivo o folclore, 
com histórias recheadas de humor, enigmas e exageros, tem também o 
objetivo de resgatar a memória de Itapetininga sobre fatos, curiosidades, 
lugares e personalidades marcantes de nosso município, valorizando 
assim a cultura local e suas raízes.
Iniciamos com um “causo” reproduzido pela moradora da Vila Rio 
Branco Alzira Almeida, contado por sua mãe, “Dona Donézia”, pessoa 
tradicional no bairro, falecida há quase vinte anos.
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crianças e jOvens  de 7 a 17 anOs cOmeçam a disputar a cOpa baby de Futsal, prOmOvendO integraçãO através dO espOrte

Neste domingo, 19, começa a tra-
dicional Copa Baby de futsal. Se-
rão 158 equipes em seis categorias 
diferentes(Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 
13, Sub 15 e Sub 17). Ao todo, mais de 
2000 atletas irão participar desta gran-
de competição. O Ginásio Ayrton Sen-
na será o palco de todas as disputas.

Uma grande festa está sendo pre-
parada para a primeira rodada. Desfile 
das equipes, abertura oficial, apresen-
tação de atletas da ginástica rítmica e 
apresentação de Tae Kwondo estão en-
tre as principais atrações. 

O torneio vai até o dia 30 de junho. 
Até lá, dezenas de jogos serão dispu-
tados para à definição dos campeões.  
Confira aqui a programação da primei-
ra rodada:

09:00 CONCENTRAÇÃO DAS EQUIPES

09:30 DESFILE DAS EQUIPES

10:00 ABERTURA OFICIAL

11:00 APRESENTAÇÃO DE GINÁSTICA RÍTMICA

11:30 APRESENTAÇÃO DE TAE KWONDO

12:00 SUB 09 ASS-PM CT MARINHO FS X C. DOS 
BANCÁRIOS 

12:40 SUB 15 ASS-PM CT MARINHO FS X CASI/MU-
LEKE TRAVESSO

13:20 SUB 15 PM CONCHAS X C. DOS BANCÁRIOS 

14:00 SUB 11 PM CONCHAS X COL. SANTA MARIA

14:40 SUB 13 PM ANGATUBA X PM CONCHAS 

15:20 SUB 09 PM ANGATUBA X PM TORRE DE PE-
DRA 

16:00 SUB 11 PM ANGATUBA X FUTUROS CRAQUES 
SMA 

16:40 SUB 13 FUTUROS CRAQUES SMA"A" X FU-
TGOL 

17:20 SUB 13 FUTUROS CRAQUES SMA"B" X CASI/
MULEKE TRAVESSO 

18:00 SUB 09 FUTUROS CRAQUES SMA X COL. OB-
JETIVO 

cAlÇADÃO SeRá PAlcO De GRAnDeS ATRAÇõeS DO cIRcO
Secretaria de Cultura

malabarismO, equilibrismO, mágica e muita diversãO de graça para a pOpulaçãO esse é O grupO tradiciOnais dO circO

A Prefeitura do Município de Ita-
petininga - Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, em convênio com a Secretaria 
de Estado de Cultura, recebe no dia 25 
de Maio - Sábado, às 14h, o espetá-
culo de circo CLÁSSICO DOS TRA-
DICIONAIS, do grupo Tradicionais 
do Circo, que faz parte do programa 

Circuito Cultural Paulista. 
A apresentação é gratuita e será 

realizada à rua José Bonifácio ( cal-
çadão ), entre as ruas Campos Salles 
e Saldanha Marinho. O espetáculo 
apresenta os principais artistas tradi-
cionais e grandes mestres das princi-
pais famílias circenses: Caio Stevano-

vich, um dos maiores malabaristas do 
Brasil, Rokan - o mágico dos dedos de 
ouro, Bruno Edson que dedicou sua 
vida a abrilhantar os espetáculos com 
seu inigualável número de pratos bai-
larinos, os palhaços Bacalhau e Min-
gau e o tradicional número RolaRola 
com Bruno Gelli.

apresentação será gratuita
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CRAQUE DA VEZ
A partir dessa semana, os leitores do Semanário Oficial poderão acompanhar 
os principais personagens da Copa das Confederações, que começa no dia 15 
de junho. Oito seleções de todos os continentes do planeta se enfrentarão, em 

uma prévia da Copa do Mundo do Brasil. Entre as principais atrações da Copa 
das Confederações estão a atual campeã mundial Espanha, Itália, além do 
Brasil, país sede do torneio. 

CRAQUE DO BAÚ

neymar jr 
O craque santista é a principal esperança do Brasil para tentar a conquista do 
quarto título desta competição. Com apenas 21 anos, a joia já é considerada 
nossa maior estrela, dentro e fora dos campos. Suas arrancadas mágicas 
cheias de técnica, o controle de bola, além do faro de gol fazem de Neymar a 
arma mais poderosa de uma enfraquecida seleção brasileira.

nome: Neymar da Silva Santos Júnior
nascimento: 05/02/1992
posição: Atacante
altura: 1,74m
clube(s): Santos 
principais títulos: Copa Libertadores da América (1): 2011;  Recopa Sul-
Americana (1): 2012; Copa do Brasil (1): 2010; Campeonato Paulista (3): 2010, 
2011, 2012

romário
O Rei da Grande Área! Assim ficou conhecido Romário, atacante da seleção 
brasileira durante os anos noventa. Do alto de seu 1,69 m ele infernizava zagas 
adversárias, sempre com muita categoria e irreverência. Defendeu o Brasil 
como poucos e foi a estrela da Copa do Mundo de 1994, quando a seleção ficou 
com o tetracampeonato. Já foi eleito o melhor do mundo.

nome: Romário de Souza Faria
nascimento: 29/01/1966
posição: Atacante
altura: 1,69m
clube(s): Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Valencia, 
Fluminense, Al-Sadd, Miami, Adelaide United, América 
principais títulos: Copa América: 1989, Copa América 1997, Copa do Mundo 
1994, Copa das Confederações 1997

POR FELIPE MOREIRA
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