Distribuição gratuita

comércio

Solicitação
de alvará cresce
86% em 2011

ARENA - Estrutura montada na Av. Jaime de Castro abrigou milhares de pessoas nos três
dias do final de semana

Shows de Verão trazem
música e emoção ao público

Potencial foi comprovado

Em 2011, a Prefeitura de
Itanhaém registrou o crescimento de 86% na procura por
solicitações de alvarás de funcionamento em relação aos
dados de 2005.
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carnaval

Ensaio técnico
da Pérola Negra
acontece no
dia 14
Esquentando os tamborins
para o Carnaval 2012, aproximadamente 300 itanhaenses
subirão a serra no próximo
dia 14, para cantar o enredo
‘A Pedra que Canta Também
Samba - Itanhaém, hoje a
pérola é você’.
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oportunidade

CAMP recebe
inscrições para
processo seletivo
até o dia 13
Até o dia 13 de janeiro, o
Círculo de Amigos dos Menores Patrulheiros (CAMP) de
Itanhaém estará recebendo
inscrições para processo seletivo destinado aos jovens que
estão à procura de oportunidade de aprendizagem e inclusão
no mercado de trabalho.

Página 22
turismo
O primeiro final de semana da temporada de shows de
verão superou as expectativas. Além de atrair um númeroso
público para a arena montada na entrada da Cidade, as
atrações agradaram o gosto popular.
PAGINAS 6 e 7

O mar está
para peixe na
Cidade

Empresa apresenta proposta
para construção da ‘Nova Imigrantes’
Atividade é opção de lazer

A empresa Contern Construções e Comércio Ltda manifestou interesse em executar a construção, manutenção
e operação da rodovia que ligará o Rodoanel Mario Covas
Junior, na cidade de São Paulo, a Itanhaém. PAGINA 24

Cidade litorânea, Itanhaém
sempre teve estreita ligação
com o mar. Com 26 km de
belas praias e mais de 912 km
de rios, a pesca é um dos mais
impor tantes da economia do
Município, além de uma ótima
alternativa de lazer.

Páginas 12 e 13
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obrigação

UFM 2011: R$ 2,32 • UFM 2012: R$ 2,42 Todos os brasileiros do sexo masculino são obrigados a realizar o Alistamento Militar no ano
em que completam 18 anos de idade

SAÚDE
Ambulatório de Especialidades
(Central de Agendamento).........................................Tel.: 3426-2074 / 3427-2870
Atendimento 24 horas
Pronto-Socorro:..................................................Tel.: 3426-4644 / 3426-4545
Hospital e Maternidade........................................................... Tel.: 3421-1900
Centro de Reabilitação............................................................ Tel.: 3427-3612
UNIDADES BASICAS E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Suarão:....................................................................... Tel.: 3426-1577
Oásis:.......................................................................... Tel.: 3427-7533
Savoy:......................................................................... Tel.: 3426-1798
Jd. Mosteiro - Cescrim :.............................................. Tel.: 3426-3197
Guapiranga:................................................................ Tel.: 3426-5807
Gaivota:....................................................................... Tel.: 3429-1410
Coronel:....................................................................... Tel: 3427-5524
Belas Artes.................................................................. Tel: 3426-1402
Loty.............................................................................. Tel: 3424-3279
CINI - Centro de infectologia..............................Tel: 3427-4096 / 3426-3350
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA......................Tel.: 192

SEGURANÇA
BOMBEIROS INCêNDIO E RESGATE............................................... Tel.: 3427-4769
BOMBEIROS SALVAMAR PAULISTA............................................... Tel.: 3425-5226
Defesa civil.....................................................................Tel.: 199 ou 3427-8352
Delegacia Seccional................................................................. Tel.: 3422-6061
1° DELEGACIA DE POLíCIA............................................................. Tel.: 3422-1208
2° DELEGACIA DE POLíCIA............................................................. Tel.: 3426-1307
3° DELEGACIA DE POLíCIA............................................................. Tel.: 3422-5012
DELEGACIA DE TRÂNSITO.............................................................. Tel.: 3422-2438
29° BATALHÃO PM......................................................................... Tel.: 3427-1414
guarda civil municipal........................................ Tels.: 199 / 3425-3800/3649
Polícia Militar.......................................................................................Tel.: 190
Polícia Rodoviária - DER.......................................................... Tel.: 3422-5859
POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL....................................................... Tel.: 3422-3765

Jovens nascidos até 30 de abril
de 1994 devem se alistar
Já estão abertas as inscrições
para o Alistamento Militar em
Itanhaém. Os jovens nascidos
no ano de 1994 têm até o dia 30
de abril para se inscreverem. Os
adolescentes devem se dirigir à
Junta Militar, localizada na Avenida Harry Forssell, 1.505, no
Jardim Sabaúna.
Para a inscrição, é necessário
apresentar o documento original e
cópia dos seguintes documentos:
RG; Cer tidão de nascimento;
comprovante de residência do
Município (de mais de um ano) e
duas fotos 3X4 recentes.
A Junta Militar fica aberta de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12
horas e das 13 às 17 horas. Para
informações, entrar em contato
pelo telefone (13) 3426-3320.

SERVIÇOS PÚBLICOS
BIBLIOTECA municipal POETA PAULO BONFIM...........................Tel.: 3426-1477
Câmara Municipal......................................... Tel.: 3421-4450 / Fax: 3421-4455
INCRA........................................................................ tel.: 3421-1600 RAMAL 271
CETPI - Centro de Treinamento Profissionalizante........Tel. : 3426-3501
CEMITÉRIO MUNICIPAL.................................................................Tel.: 3427-7805
Centro de PESQUISAS ...............................................................Tel.: 3427-6704
CMTECE ........................................................................................Tel.: 3421-1700
CONSELHO TUTELAR.....................................................................Tel.: 3426-3500
Aos finais de semana e feriados....................Tel.: 199
CRAS - Centro de Referência em Assistência Social
Gaivota:........................................................................Tel: 3429-2903
Sabaúna:......................................................................Tel: 3427-2771
Suarão:........................................................................Tel: 3427-3286
Oásis: . ........................................................................Tel: 3427-7660
DISQUE-DENÚNCIA (ÁREAS VERDES)...........................................Tel.: 3421-1672
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.............................................Tel.: 3427-5068
Pat.................................................................................................Tel.: 3427-6216
PROCON.........................................................................................Tel.: 3421-1804
INSS - ARRECADAÇÃO e BENEFÍCIOS............................................Tel.: 3422-6063
JUIZADO DE MENORES............................................... Tel.: 3422-1215 / ramal 214
PAAS (Posto de Atendimento de Assistência Social)
Gaivota:........................................................................Tel: 3429-2903
Sabaúna:......................................................................Tel: 3427-2771

OuvidoriaS
Atendimento: de segunda a sexta-feira, 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:...............Tel. 3426-9795
Secretaria de Saúde:...................................................Tel. 3421-4418

Quem não se alistar terá dificuldades para obter documentos
OBRIGAÇÃO – O Serviço Militar consiste no exercício de atividades
específicas desempenhadas nas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica). Todos os brasileiros do sexo masculino são obrigados a realizar
o Alistamento Militar no ano em que completarem 18 anos de idade.
Os jovens que não se alistarem no prazo previsto são considerados
refratários terão dificuldades em obter outros documentos pessoais necessários, além de pagarem multa.

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Av. Washington Luiz, 75 - Centro - Cep. 11.740-000 • Tel. (13) 3421-1600 - www.itanhaem.sp.gov.br
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal

MÍDIAS SOCIAIS

RUY SANTOS
Vice-prefeito

www.facebook.com/governomunicipaldeitanhaem

Boletim Oficial do Município
Criado pela Lei nº 3.039, de 12/11/2003

www.twitter.com/pref_itanhaem

Produção:
Secretaria de Governo
Departamento de Comunicação Social
jornalismo@itanhaem.sp.gov.br

www.flickr.com/governomunicipaldeitanhaem

Jornalista responsável
Silvio Lousada (MTb 24.000)
Impressão:
Gráfica e Editora Diário do Litoral

www.youtube.com/governomunicipal

Tiragem
5 mil exemplares

Prefeitura de Itanhaém

regionais
Regional América
End.: Avenida Gentil Perez...................... Tel. 3422-1229
Regional Belas Artes
End.: Rua Oscar Pereira, s/nº................. Tel. 3422-6066

Regional Gaivota
End.:Rua Flácides Ferreira, 75............... Tel. 3429-4004
Regional Suarão
End.: R. Padre Teodoro Ratisbone, 4833... Tel. 3427-7636
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INVESTIMENTO – A expansão de novos empreendimentos comercias movimenta a economia do Município

Solicitação de alvará de
funcionamento cresce 86% em 2011
Em 2011, a Prefeitura de Itanhaém registrou o
crescimento de 86% na procura por solicitações
de alvarás de funcionamento em relação aos
dados de 2005. Este percentual representa
564 alvarás no ano passado, sendo que
somente em dezembro foram 75 solicitações.
Há sete anos, foram expedidos 302 alvarás de
funcionamento.
Os grandes investimentos do Governo
Municipal nos últimos anos vêm propiciando

aos principais bairros novos empreendimentos
comerciais. Os comércios estão concentrados no
Centro Histórico e na região do Belas Artes, onde
o fluxo de pessoas ainda é maior.
O aumento nos novos empreendimentos
na região está esquentando a economia local,
ajudando na criação de novos empregos aos
moradores do Município. Em 2011, a Cidade
recebeu empreendimentos grandes como a
instalação do Habib’s e McDonald’s.

Investimentos no Centro Histórico evidenciaram o potencial econômico da Cidade

belas artes
Dos comércios que se
instalaram nos últimos anos,
destacam-se os Supermercados Extra e o Dia%. Em
janeiro deste ano, diretores
do Banco Bradesco anunciaram a abertura de uma nova
agência no Belas Artes, após
constatar um grande crescimento econômico no local.

O prefeito de Itanhaém,
João Carlos Forssell, afirma
que o fator decisivo para o
crescimento da região foi a
implantação da Rodoviária
Interestadual de Itanhaém
em 2007.
Além disso, o chefe do
executivo destaca que houve
grandes investimentos em

toda a região – Belas Artes,
Ieda, Iemanjá, Corumbá,
Sabaúna, Chácara das Tâmaras, Praia do Sonho e
Cibratel I e II. Entre as obras
mais impor tantes estão a
construção de escolas, postos de saúde, pavimentação
de vias e melhorias na iluminação pública.

LUCRO
Desde o início da semana passada, o número de vendas
subiu até 40% a mais em relação a 2010

Comércio fatura
durante as festividades
de final de ano
Na alta temporada, o comércio local tem nas mãos a
opor tunidade de lucrar com
as vendas de final de ano.
Desde o início da semana
passada, o número de vendas subiu até 40% a mais
em relação a 2010. Com as
festividades, o consumidor
enche as principais avenidas
de Itanhaém para a compra
dos presentes.
O faturamento é disseminado em per fumarias,
acessórios, roupas e eletroeletrônicos. Com o aumento
nos lucros, são os lojistas
que comemoram o final do
mês. “Para suprir o número
de vendas contratamos mais
dez funcionários. Essa é uma
opor tunidade para os jovens
ingressarem desde cedo no
mercado de trabalho”, relata
o gerente do bazar Br uno
Letícia, Cleberson Davi Nascimento.
A expectativa ainda é positiva. Os dados apontam

que para janeiro, fevereiro e
meados de março, as vendas continuarão elevadas.
Esse é um dos períodos
mais esperados do ano, já
que na temporada de verão
Itanhaém chega a receber
até 300 mil turistas.
O gerente do restaurante
Calipso, Marcelo Zanirato,
está contente com o faturamento desta temporada.
“Durante o ano, o fluxo de
pessoas permaneceu bom,
mas com a chegada de 2012
o número aumentou 30%”.
Para o super visor de
comércio, Antonio Nunato,
de 53 anos, que tem casa
em Itanhaém há mais de 20
anos, a Cidade está crescendo. “Tenho residência
no Jardim Corumbá e venho
passar a temporada aqui
com minha família há duas
gerações. A Cidade evoluiu
muito, está mais organizada e o desenvolvimento é
notório”.

4

ANO 9 • Nº 191 - 29 de dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012

MOSTRA
O público poderá conferir alguns carros de placa preta, com
mais de trinta anos de fabricação e em perfeito estado de
conservação

Exposição de carros
antigos é atração em
Itanhaém no dia 21
Itanhaém vai receber no
dia 21 de janeiro, o II Encontro de Carros Antigos, na
Praça Narciso de Andrade,
no Centro Histórico. O evento
faz par te da programação de
verão da Cidade. Os veículos
ficarão expostos das 10 às
17 horas.
O evento é promovido pelo
Clube dos Automóveis Antigos
de Santos, em parceria com o
Depar tamento de Turismo de
Itanhaém. O público poderá

conferir alguns carros de placa
preta, com mais de trinta anos
de fabricação e em per feito
estado de conservação.
Esta é a segunda vez que
a exposição de carros antigos
vem a Cidade. Em agosto do
ano passado, a mostra fez
par te do Circuito de Inverno
de Itanhaém, e incluiu modelos
como o espor tivo ST-2, da
Volkswagen, e o Fiat 147, que
era o modelo hatch da fábrica
no País nos anos 70/80.

SEGURANÇA – Munícipes, hotéis e grupo de turistas podem retirar o kit no
CITM e no Departamento de Turismo

Prefeitura distribui
pulseiras e orienta os
banhistas
A Secretaria de Turismo de
Itanhaém, em parceria com o
Posto do Corpo de Bombeiros – Salvamar Paulista, está
distribuindo um kit informativo
aos banhistas que frequentam
as praias da Cidade. O material
contém um guia com dicas
de segurança e pulseiras de
identificação, com nome do
responsável, telefone e nome
da criança. O objetivo é tornar
a praia mais segura, principalmente para os turistas.
O material estará disponível para munícipes, hotéis e
turistas em dois endereços.
No Centro de Informações Turísticas Metropolitanas (CITM),
que fica na Avenida Jaime de
Castro, s/nº, na entrada da
Cidade; ou no Departamento

Medida facilita identificação de crianças perdidas na orla
de Turismo, na Praça Benedito
Calixto, 19, no Centro. Mais informações pelos telefones: (13)

3427-8327/3427-4777 ou
pelo email turismoreceptivo@
itanhaem.sp.gov.br.

Confiram algumas dicas:
• Curta

Evento realizado em 2011 foi prestigiado pelo público

o mar, mas fique longe de pedras e
costeiras. Você pode ser levado pela corrente;
• Nesse verão, nada de criança perdida. Os
guarda-vidas distribuirão pulseirinhas coloridas
para ajudar a tomar conta de suas crianças;
• O verão pede refeições leves. Comer
demais e nadar pode ser uma fria. Para não
correr o risco de congestão, espere cerca de
2 horas antes de entrar no mar;
• Correntes de retorno: a maior causa
de afogamentos. Locais que parecem um
corredor onde as ondas não quebram e com
a superfície d’água bastante turbulenta são
especialmente perigosa;

• Álcool

e mar, nem pensar. Não entre no
mar se ingerir bebidas alcoólicas;
• O mar não é lugar para mostrar a sua
coragem. Fique esper to e preste atenção
as placas de adver tência colocadas pelos
bombeiros;
• Se sentir o mar puxando, mantenha a calma e nade paralelamente à costa até conseguir
ajuda de alguém próximo a você;
• Boias, espaguetes e outros flutuadores
parecem te ajudar, mas aumentam o risco de
acidente por afogamento, além de dificultar
o trabalho dos guarda-vidas se for preciso
socorrê-lo.
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ANO NOVO - Comandada pelo grupo Algo Mais, a festa contou
ainda com a apresentação da Banda Afrodizia e Convidados

Shows e queima
de fogos animam o
Réveillon de Itanhaém
Itanhaém se despediu de 2011 e celebrou

queima de fogos, acompanhado do trio

a chegada de 2012 com uma grande queima

elétrico da Hot Som. No outro estremo,

de fogos na Praia do Sonho. A contagem

a queima de fogos foi comandada pela

regressiva foi feita pelo grupo Algo Mais que

Colônia de Férias do Satélite, próximo ao

comandou a festa da virada do ano até a 1

bairro do Suarão.

hora da manhã. Apesar da chuva, milhares
de pessoas estiveram presentes.
Além da Praia do Sonho, os moradores
do Gaivota também tiveram uma grande

Na tarde do primeiro dia do ano, o palco
armado na Praia do Sonho recebeu a Banda
Afrodizia e Convidados, que mostraram ao
público o que há de melhor na reggaee.

O grupo Algo Mais comandou a festa da virada na Praia do Sonho

CULTURA
O público poderá participar das oficinas Colorir, E.V.A, Cinebib e
Hora do Conto, do dia 16 a 20 de janeiro

Biblioteca Municipal tem
programação especial de férias
A Biblioteca Municipal Poeta Paulo Bomfim está com uma
programação repleta de atividades especiais para crianças
e adolescentes se diver tirem
durante o mês de janeiro. A partir do dia 16, o público poderá
par ticipar das oficinas Colorir
(técnica do pontilhismo e pintura
com os dedos), EVA, Exposição:
O que ler nas férias, Cinebib e
Hora do Conto.
Atividades serão
O cronograma se estenderá
desenvolvidas
na Biblioteca
até dia 20, na própria Biblioteca,
localizada na Rua Cunha Moreira,
71, no Centro. Para participar não é necessário fazer inscrição,
basta comparecer ao local no horário da atividade.

HORA DO CONTO

A prática de contação de histórias
tem a intenção de desper tar nas
pessoas o gosto pela leitura de forma
divertida e prazerosa. É por meio
dela que enriquecemos o vocabulário
e o conhecimento.

EXPOSIÇÃO: O QUE
LER NAS FÉRIAS

A biblioteca selecionou aos
usuários livros de diferentes
autores para que estas férias
sejam recheadas de histórias
e aventuras.

COLORIR

Através do pontilhismo, o público
aprenderá técnicas de pintura, saída
do movimento impressionista; além
da oficina pintando com os dedos,
técnica que usa as digitais dos
dedos como um instrumento para
criar os desenhos.

CINEBIB

A biblioteca reser vou um espaço
voltado ao cinema. Aberto ao público,
qualquer pessoa poderá assistir aos
filmes exibidos. E em cartaz estará o
filme ‘Up, Altas Aventuras’.

E.V.A.

Os jovens aprenderão a confeccionar marcador, bolsa, porta-caneta e capa
de caderno. O material é derivado de uma borracha não tóxica, misturada à
tecnologia de Etil, Vinil e Acetato.
Mais informações pelo telefone (13) 3426-1477
Rua Cunha Moreira, 71 - Centro - O horário de funcionamento
é de segunda à sexta-feira das 8 às 17 horas
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EMPOLGAÇÃO – Público vibrou com as canções do grupo e com os clássicos
de nossa música popular, como País Tropical e Não Quero Dinheiro

Grupo Bom Gosto
leva milhares de pessoas
à Arena de Shows
As milhares de pessoas que foram conferir
o show do grupo Bom Gosto na noite do
dia 6, na Avenida Jaime de Castro, não se
arrependeram. Os músicos demonstraram
muito entusiasmo ao desfilar no palco montado
na entrada da Cidade suas canções próprias
e clássicos de outros autores, como Jorge
Benjor e Tim Maia.
Logo no início do show, o hit Curtindo a
Vida levantou o astral do público presente.
Depois ainda viriam as animadas Contando
Formiga e Na Madrugada, entre tantas
outras, que os jovens e adultos cantaram em
uníssono. O repertório é baseado no do DVD
Deixa Eu Cantar Meu Samba, um show ao
vivo lançado em 2011, que conta parte da rica
carreira do grupo.
E a banda mostrou também um pouco de suas

influências musicais, fazendo ótimas releituras de
em canções de outros autores. De Tim Maia, ele
resgataram Não Quero Dinheiro e Joga Fora (que
Sandra de Sá gravou originalmente), enquanto
que Jorge Benjor foi citado em País Tropical e
Filho Maravilha. Também foi marcante a versão
em ritmo de pagode de Pais e Filhos, hit do grupo
Legião Urbana.
O grupo Bom Gosto conta com três irmãos:
Fábio, Fernando e Flávio, sendo completado
por Mug, Neguinho e Thiago. Foi formado no
subúrbio do Rio de Janeiro, de uma forma
despretensiosa. E hoje vem conquistando o
País com sua energia e animação.
Pouco antes do show, um dos integrantes,
Fábio, atendeu a imprensa e falou sobre a
emoção de cantar em Itanhaém, no ano em
que a cidade completa 480 anos de fundação.

“Para nós, do Grupo Bom Gosto, é uma alegria
enorme estarmos no Litoral Paulista, que
tem um público muito caloroso. Itanhaém
é realmente muito bonita, com uma história
muito rica, que merece mesmo ser destacada
sempre. Ficamos muito contentes de poder
trazer a nossa música aqui e conhecer essa
Cidade maravilhosa”.
Sobre os planos para o futuro, Fábio
revelou que a intenção é continuar levando
a turnê de divulgação do DVD para todo o
País. Os integrantes já começaram a produzir
canções para um novo CD, que deve ser
lançado em 2013. “Mas cantar ao vivo é a
nossa paixão. É quando a gente se completa
como músicos. Não tem emoção maior do
que ouvir essas pessoas presentes cantando
nossas canções”

Zé Henrique & Gabriel
ANIMAÇÃO
Os músicos
goianos
também
falaram sobre
a diferença
entre se
apresentar no
Interior e no
Litoral

trazem sucessos do sertanejo a
munícipes e turistas
Na noite do último sábado, dia 7, a dupla
ser taneja Zé Henrique & Gabriel animou
o público que compareceu na arena dos
Shows de Verão, na Avenida Jaime de Castro.
Numa apresentação animada, os músicos
estavam na expectativa para fazer munícipes
e turistas pularem ao som de seus maiores

sucessos.
Os músicos goianos falaram sobre a
diferença entre se apresentar no interior e
no litoral. “Não existe muita diferença, a
animação é a mesma. O que gostamos de
nosso público é que muitos deles vêm do
interior até o litoral para nos acompanhar”.

O diferencial talvez seja a vontade da
dupla em buscar novidades, mas sem abrir
mão da tradição. “O lance de você compor
suas próprias músicas e interpretá-las já cria
nossa identidade. Para dar uma mistura de
estilos, a gente procura ouvir muita coisa.
Não só na música nacional, mas internacional
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CONSAGRAÇÃO – Foi o maior público que a dupla sertaneja
recebeu desde a sua volta aos palcos

Édson & Hudson
declaram seu amor por Itanhaém
Édson & Hudson fecharam com muito
sucesso e empolgação o primeiro fim de
semana dos Shows de Verão 2012, no dia
8. Só nesses primeiros três dias, foram
milhares pessoas que lotaram a arena
montada na Avenida Jaime de Castro. O
show marcou também a volta a consagrada
dupla sertaneja aos palcos de Itanhaém.
“O público que tem recebido a nossa
volta tem sido maravilhoso. Temos que
elogiar toda a galera que curte o nosso
trabalho. Estamos felizes, com vários
projetos para este ano de 2012, com CD,
DVD, coletânea especial e muita coisa
bacana acontecendo”, afirmou Édson ao
atender a imprensa, pouco antes de subir
ao palco.
Não é a primeira vez que Édson &
Hudson estiveram em Itanhaém. Eles já
cantaram em três edições do Itanhaém

Rodeo Festival e, no ano passado, Édson
se apresentou nos Shows de Verão. “Eu
sou suspeito para falar porque eu amo esta
cidade. As pessoas são muito educadas,
tratam a gente com muito carinho. Eu
agradeço todo mundo”, elogiou Édson.
Logo no início do show, o público foi
ao delírio com a troca de carinho entre os
irmãos e parceiros de estrada por 30 anos.
“É um prazer estar aqui em Itanhaém e com
vocês novamente”, disse Hudson aos seus
fãs. “E, para mim, é um grande prazer estar
contigo, meu irmão!”, respondeu Édson.
No reper tório do show, o público
pode curtir novamente e cantar juntos os
maiores sucessos da longa carreira da
dupla paulista, como “Foi Deus”, “Galera
Coração”, “Azul” e “Deixa eu te amar”,
“Te quero pra mim” e “Porta retrato”. A
novidade foi a nova música de trabalho,

“Muleque Biscate”.
Outra surpresa do show ficou por conta
da presença de uma das mais consagradas
compositoras da música sertaneja, Fátima
Leão. Ao lado de Édson & Hudson, a
cantora mostrou um pouco de sua obra,
que inclui mais de duas mil composições,
como “Dormi na praça”, sucesso na voz
de Bruno & Marrone; “Muda de vida”, de
Zezé di Camargo & Luciano; e “Sou seu
fã”, de Eduardo Costa.
Os irmãos Edson & Hudson começaram
a cantar juntos em 1981, quando ainda
eram crianças e estouraram em todo o
Brasil no início dos anos 2000. Em 2009, a
dupla surpreendeu os seus fãs ao anunciar
que iam se separar para seguirem em
carreira solo. A separação, porém, durou
pouco e em setembro do ano passado
voltaram com a consagrada dupla.

próximas atrações

também”, comentou Zé Henrique.
Durante o show, o público presente na
arena montada na Avenida Jaime de Castro
vibrou ao som de hits recentes como ‘Pela
Metade’ e ‘Um Dia Deixo de Te Amar ’,
ambas do disco Lugar Per feito, além de

outras constantes nos sete discos lançados
pela dupla. “Ficamos felizes de poder fazer
par te dessa festa linda de verão. E desde
já parabenizamos Itanhaém, que completa
480 anos de fundação em abril”, lembrou
Zé Henrique.

13/01 (sexta-feira)
Dudu Nobre
14/01 (sábado)
Rodriguinho
Luiz Miguel e Daniel
15/01 (domingo)
Pixote
20/01 (sexta-feira)
Grupo Nuwance
21/01 (sábado)
Rio Negro & Solimões

22/01 (domingo)
Jeito Moleque/Banda
Djavú
27/01 (sexta-feira)
Cupim na Mesa/
Latitude 10
28/01 (sábado)
Caju & Castanha/ Asas
Morenas
29/01 (domingo)
Inimigos da HP
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PROGRAMAÇÃO – Durante a distribuição de ingressos, aqueles que
quiserem contribuir com o Fundo Social de Solidariedade podem doar
um quilo de alimento não-perecível

Shows de Verão têm cinco
pontos de distribuição de
ingresso
Os Shows de Verão têm
cinco pontos de distribuição de
ingressos. As entradas poderão
ser retiradas a par tir desta
terça-feira (10) nos seguintes
locais: Paço Municipal Anchieta,
Depar tamento de Turismo,
Fundo Social de Solidariedade,
Casa do Olhar Benedicto Calixto,
Centro de Informações Turísticas
Metropolitanas (CITM) e no trio
elétrico de divulgação do evento
que percorre a Cidade durante
toda a semana.
Vale ressaltar que durante
a distribuição de ingressos,
aqueles que quiserem contribuir
c o m o Fu n d o S o c i a l d e
Solidariedade podem doar um
quilo de alimento não-perecível.
No total, estarão disponíveis 20
mil ingressos para cada uma
das apresentações.
CAMAROTES – Para os
Shows de Verão também são

Prefeitura vai disponibilizar 20 mil ingressos para cada dia
realizados cadastro de reserva
para camarotes. O interessado
deve entrar em contato com
Luciana Leite, pelo telefone
(13) 9785-3627. A venda dos
ingressos será revertida para o
Fundo Municipal de Turismo e o
Fundo Social de Solidariedade de
Itanhaém.
Com expectativa de que
mais de meio milhão de turistas
visitem a Cidade durante todo o

verão, a programação de shows
continua nesta sexta-feira (13),
na Avenida Jaime de Castro, na
entrada principal da Cidade, com
toda a estrutura necessária para
que turistas e munícipes possam
curtir a festa.
Em todos os finais de semana
do mês de janeiro haverá shows
de artistas consagrados de vários
estilos da música brasileira, a
partir das 19 horas.

Confira os pontos de troca de ingresso:
Paço Municipal Anchieta
Avenida Washington Luiz, 75 – Centro
Telefone: (13) 3421 1600
Horário: 8 às 17 horas

Fundo Social de Solidariedade
Rua Cunha Moreira, 61 – Centro
Telefone: (13) 3427 5068
Horário: 9 as 12 e das 13 às 16 horas

Local do evento
Endereço: Avenida Jaime de Castro, s/nº - na
entrada da cidade

Casa do Olhar Benedicto Calixto
Praça Carlos Botelho, s/nº
Centro Histórico
Telefone:
(13) 3427 6761
Horário: 14 às
17 horas.

Departamento de Turismo
Praça Benedicto Calixto, 19 – Centro
Telefone: (13) 3427 4777
Horário: 8 às 17 horas.

novidade
As dez cadeiras de rodas anfíbias garantirão o acesso das
pessoas com deficiência à praia. Inicialmente, o projeto será
realizado na Praia do Sonho

Itanhaém assina convênio
para implantação do
Programa Praia Acessível
O prefeito João Carlos Forssell assinou no dia 29 de dezembro, em Santos, o convênio
para implantação do Programa
do Governo do Estado, Praia
Acessível. Na opor tunidade,
esteve presente o governador
Geraldo Alckmin.
Dez cadeiras de rodas anfíbias garantirão o acesso das
pessoas com deficiência à
praia. Em Itanhaém, o projeto
será implantado na Praia do
Sonho. A Prefeitura aguarda a
liberação de recursos, que devem ser enviados na primeira
semana do novo ano, para que
seja realizada a licitação para
a compra de tendas e esteiras
de acesso até a água.
As cadeiras, que são feitas
de alumínio com pneu especial que flutua e não afunda
na areia, foram projetadas
pela Secretaria Estadual dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.

Segundo o prefeito João
Carlos Forssell, esta é uma
opor tunidade de proporcionar
o direito de lazer aos cadeirantes, para que além de frequentar as areias das praias,
possam entrar no mar com
segurança.

ESTRUTURA
O equipamento só pode
ser utilizado com acompanhamento facilitador ou acompanhante, independentemente
da condição física do usuário.
A cadeira possui rodas largas
para evitar o afundamento na
areia e dispõe de uma barra
para auxiliar a movimentação
na areia ou entrada e saída
da água.
Para utilizar as cadeiras,
é necessário apresentar os
documentos do usuário e
acompanhante, além de preencher um Termo de Responsabilidade. O serviço fica
disponível em função da boa
condição do mar.

Projeto será realizado na Praia do Sonho
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CARNAVAL – As fantasias podem ser compradas no valor de
R$ 265,00 com direito a transporte de ônibus para dois ensaios técnicos
em São Paulo e para o desfile

Ensaio técnico da escola de samba
Pérola Negra é no próximo dia 14
O clima de festa está deixando os foliões animados com
o primeiro ensaio técnico da
escola de samba Pérola Negra,
em São Paulo. Esquentando
os tamborins para o Carnaval
2012, aproximadamente 300
itanhaenses subirão a serra
no próximo dia 14, para cantar
o enredo ‘A Pedra que Canta
Também Samba - Itanhaém,
hoje a pérola é você’.
O Centro Histórico conta com um posto de venda

de fantasias para o desfile
da Escola de Samba Pérola
Negra, no Carnaval de 2012,
em São Paulo. Cada fantasia,
cujo número de unidades
vendidas será limitado, tem
o valor de R$ 265,00 com
direito a transpor te de ônibus
para dois ensaios técnicos em
São Paulo e para o desfile na
Capital Paulista.
O posto de venda funciona
na Casa do Olhar Benedicto
Calixto, que fica na Praça Carlos

Botelho, s/nº, no Centro Histórico,
de segunda a sexta-feira, das 11
às 17 horas. As fantasias são distribuídas de acordo com as alas
elaboradas pelo carnavalesco André Machado, que incluem entre
outras a passagem dos jesuítas
na Cidade, a arte da pintura representada por Benedicto Calixto
e Emídio de Souza, o Gabinete de
Leitura e o orgulho caiçara enraizado no Litoral Paulista.
O enredo A Pedra que Canta
Também Samba - Itanhaém,

SHOW DE SABOR – Munícipes e turistas poderão saborear diversos
pratos oferecidos pelos 19 restaurantes participantes

III Festival Gastronômico
prossegue até 20 de janeiro
O III Festival GastronômicoShow de Sabor prossegue até o
dia 20 de janeiro devido ao sucesso de público que foi conferir
os pratos nos 19 restaurantes
participantes. O grande fluxo
de turistas nesta época do ano
também é um dos motivos.
De acordo com a Ecovias, que

administra o sistema AnchietaImigrantes, estima-se que 375
mil veículos venham para o
litoral paulista, sendo 53% em
direção ao Litoral Sul (de Praia
Grande a Cananéia), totalizando
cerca de 200 mil veículos.
De acordo com o diretor de
Turismo, Edgard da Silva, a esti-

mativa de público para esta edição
é de 1.300 pessoas. “Este ano
temos muita variedade de pratos
participando do Festival e isso
atrai público de todos os gostos,
por isso, nossa expectativa é de
mais de mil pessoas frequentando
os restaurantes e degustando o
cardápio do evento”.

Cerca de 300 itanhaenses estão participando dos ensaios
hoje a pérola é você pode ser
visto com destaque no hotsite
www.itanhaem.sp.gov.br/carnaval2012/alas.html, bem como
os modelos das fantasias.
Ao completar 480 anos de
fundação, em 2012, Itanhaém
terá uma homenagem em forma
de samba. A tradição da segun-

da cidade mais antiga do País
será levada para a passarela
do samba para milhões de
espectadores por meio da televisão em horário nobre, uma
vez que a agremiação será a
segunda a entrar no desfile do
dia 18 de fevereiro (sábado)
por volta da meia-noite.

Os restaurantes estão distribuídos por toda a Cidade,
oferecendo à população, além
da degustação, conhecer diversos locais do Município, como
as praias, o Centro Histórico e
bairros como Belas Artes, Ivoty
e Bopiranga.
Há uma grande variedade
de pratos a serem escolhidos.
Itanhaém é uma cidade turística,
de intensa ligação com o mar e a
atividade pesqueira. Por isso, um
dos principais atrativos do Festival Gastronômico são os pratos
com frutos do mar. A maioria é
acompanhada de arroz, legumes,
farofa ou fritas.

Ao todo, são nove estabelecimentos que trazem peixe
como ingrediente principal:
pescada frita inteira; fajiole
bianco al fruti di maré; filé
de pescada a caiçara; duo de
salmão com pescada; salada
marinha; camarão da barra;
tempurá de filé de pescada;
temaki mexicano; e dourado
grelhado.
Há ainda opções de lanches,
pizzas, massas e feijoada. Os
preços variam de R$ 5,50 a
R$ 69,90. A maioria dos pratos serve duas pessoas e têm
acompanhamentos como arroz,
saladas, farofa ou fritas.

Dezenove restaurantes participam do Festival
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MOSTRA
O público encontrará centenas de fotografias e curiosidades
sobre diferentes espécies de cobras

Ilha Queimada Grande
é tema de exposição no
Gabinete de Leitura
O Gabinete de Leitura recebe
a partir do dia 13, a exposição
‘Ilha Queimada Grande: O Espetáculo da Evolução’. A mostra
reunirá centenas de fotografias
e curiosidades sobre diferentes
espécies de cobras, colhidas
por pesquisadores e instituições
em expedições científicas à Ilha
Queimada Grande, em Itanhaém.
A abertura acontece às 19 horas,
na Praça Carlos Botelho, 149, no
Centro Histórico.
A exposição segue até 13 de
fevereiro, de segunda a sextafeira, das 8h30 às 18 horas.
Quem passar pelo espaço encontrará textos informativos do chefe
da Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE), Wilson Almeida Lima, e do biólogo Marcus

Augusto Buononato.
O público também poderá
apreciar imagens ampliadas do
fotógrafo profissional da Nitro
Imagens e National Geographic,
João Marcos Rosa. Além da
apresentação com trilha sonora,
produzida por Vanessa Schwarz
e ilustrada com fotos dos pesquisadores Edélcio Muscat, Fábio
Olmos, Marli Penteado, entre
outros.
A mostra é uma realização da
Prefeitura de Itanhaém em parceria com o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Nitro Imagens. A
exibição tem o apoio do Instituto
Vital Brazil, Casa de Vital Brazil
e Núcleo Curucutu do Parque
Estadual da Serra do Mar.

DIVERSÃO NAS AREIAS – O projeto está com uma programação
divertida para a garotada com brincadeiras à beira-mar e nos
principais bairros de Itanhaém

‘Ação Cultural’ na praia do
Gaivota é sucesso entre
crianças e adultos
programação
14/01 - Suarão
21/01 - Centro
28/01 - Savoy
04/02 - Belas Artes
As crianças puderam mostrar seus dotes artísticos
Pintura facial, desenhos,
workshop de pipas e muitas
outras atividades agitaram a
manhã de crianças e adultos que
passaram no dia 7 pela Praia do
Gaivota. Nessas férias de janeiro,
o projeto ‘Ação Cultural’ está
com uma programação divertida
para a garotada com diversas
brincadeiras à beira-mar e nos
principais bairros de Itanhaém.
Até quem não estava na
praia resolveu aparecer e se in-

tegrar a uma das atividades. Na fila
de espera para ter uma borboleta
desenhada no rosto estava Cintia
de Melo, de 15 anos, da cidade
de Votorantim. “Minha tia tem
casa aqui e sempre que posso
venho à praia. Meu irmão pintou
os braços, então resolvi aparecer
para brincar um pouco”.
Tendas com diferentes oficinas culturais foram instaladas no
local. Ao mesmo tempo em que
os pequenos se divertiam com as

Exposição mostrará
parte da história da ilha

SOBRE A ILHA
Localizada a 35 km da costa continental de Itanhaém, a Ilha
Queimada Grande é conhecida por abrigar as mais variadas espécies
de cobras. O desembarque é proibido devido à presença em grande
quantidade do animal, especialmente a Jararaca-ilhoa, uma das mais
venenosas e que é encontrada somente nesta ilha.

Jovens ficaram entusiasmados com as atividades

(das 9 às 14 horas)
atividades, os adultos dançaram
ao som do trio elétrico que tocou
sucessos desse verão.
O workshop de pipas ensinou a
arte de montá-las e aprimorou as
habilidades de quem já sabia. “Já
fiz pipas para vender e hoje estou
relembrando os velhos tempos”,
conta Diego Osoruo, de 19 anos,
de Osasco. E ainda, os agentes de
combate à dengue montaram um
stand para orientar e tirar dúvidas
de turistas e moradores.
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EXEMPLO – A equipe formada por dez agentes
sociais escolares, coordenador e assistente
social, comparece as unidades escolares

Itanhaém é a única
cidade da região a possuir
programa de combate a
evasão escolar

Iniciativa é modelo na Baixada Santista
O Programa Social Escolar,
criado em 2005 pela Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Espor tes, é pioneiro
em auxiliar escolas, creches
e projetos do Município na
solução ou minimização de
situações que interfiram no
desenvolvimento do aluno,
contribuindo também para o
combate a evasão escolar.
Itanhaém é a única Cidade
da Baixada Santista a possuir um setor que trabalha
exclusivamente para garantir
a permanência do estudante
em sala de aula.
A equipe formada por dez
agentes sociais escolares, coordenador e assistente social
comparece as unidades escolares. Após a visita, faz um
relatório direcionado à escola
informando as dificuldades da
família e a escola encaminha
o estudante à equipe multidis-

ciplinar, composta por profissionais da área de psicologia,
fisioterapia, fonoaudiologia,
pedagogia e assistência social
da Secretaria de Educação,
Cultura e Espor te.
As inspeções, quando necessárias, ocorrem mediante
solicitação da própria Unidade
de Ensino. Os agentes visitam
as famílias e analisam seus
compor tamentos, em casos
de necessidade, orientam aos
pais para que compareçam a
um serviço de atendimento psicossocial específico, oferecido
pelo Município, como Centro
de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas),
Unidades Básicas de Saúde,
Núcleo de Atenção as Vítimas
de Violência de Itanhaém (NAVVI), Centro Especializado na
Saúde da Criança e da Mulher
Paula Vegas (Cescrim Paula
Vegas) e outros.

EDUCAÇÃO
A inscrição pode ser feita até 9 de março, das 8h30 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no CMTECE

Educação realiza cadastramento e
recadastramento para passe escolar
A Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Espor tes
está fazendo o cadastramento
e recadastramento para a distribuição do passe escolar com
desconto aos alunos das escolas
municipais e estaduais. A inscrição pode ser feita até 9 de março,
das 8h30 às 12 horas e das 13
às 17 horas, no Centro Municipal
Tecnológico de Educação, Cultura
e Esportes (CMTECE), localizado
na Avenida Condessa de Vimieiros, 1131, no Centro.
Os descontos variam de 70
a 100%, conforme a localização
da unidade escolar. Para efetuar
o cadastro, o interessado deverá
comparecer ao local munido de
duas cópias da declaração escolar,
cópia do RG ou Certidão de Nas-

Prazo para a inscrição vai até 9 de março
cimento, além do comprovante de
residência atualizado. Caso não
seja o primeiro ano de cadastro,
o aluno deverá apresentar também
a carteirinha branca referente ao
passe do ano anterior.

“O passe escolar serve como
estímulo aos alunos que pertencem a bairros distantes da unidade”, afirma o coordenador do
Programa Social Escolar, Damião
Avelino da Silva.

melhorias
A implantação dos pisos podotáteis previsto para meados de março está orçado em R$ 150.000,00

Escolas municipais recebem
pisos com acessibilidade

Medida serve para orientar portadores de deficiências
Seis escolas municipais serão
beneficiadas com mais recursos
que proporcionarão segurança e
inclusão aos alunos com deficiência visual. A partir de março, as
unidades passarão por reformas
para a implantação dos pisos com
acessibilidade a fim de adequá-los

as necessidades dos estudantes.
O valor de R$ 150.000,00 é oriundo da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
A implantação dos pisos podotáteis servirá para orientar os
estudantes com deficiência a se
locomover pelos corredores das

escolas municipais Ana Cândida
Ebling de Souza, Diva do Carmo
Alves, Maria do Carmo Sodré,
Olga Lopes de Mendonça e Leonor Mendes de Barros I e II.
A estrutura está dividida em
acessibilidade direcional, que são
os pisos com superfície de relevos
lineares que ajudam no percurso;
e alerta, com superfície de relevo
tronco-cônico para avisar eventuais
mudanças de direção ou perigo. O
prazo de execução dos serviços é de
90 dias, a partir do início das obras
previsto para meados de março.
As melhorias não param por
aí. A novidade é que além dos
pisos podotáteis, as unidades
Leonor Mendes de Barros I, Maria
do Carmo Sodré e Ana Cândida
Ebling de Souza passarão por
melhorias com a construção
de rampas de acessibilidade
na entrada principal com pisos
nivelados e regularizados.
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ENTRETENIMENTO – Atividade econômica importante na Cidade, a
pesca também é uma ótima opção de entretenimento e esporte

O mar está para
peixe em Itanhaém
Cidade litorânea, Itanhaém sempre teve estreita
ligação com o mar. Com 26 km de belas praias e
mais de 912 km de rios, a pesca é um dos mais
importantes da economia do Município, além de
uma ótima alternativa de lazer. Segundo dados do
Ministério da Pesca e Agricultura, o setor emprega
atualmente 566 profissionais regularizados.
A Praia dos Pescadores e o Píer do Guaraú
são os dois principais pontos pesqueiros da
Cidade, sendo também excelentes pontos de
venda de frutos do mar. No primeiro local, a
pesca é atividade profissional de muitas famílias
itanhaenses. Já o Píer também é uma atração
turística, espor tiva e de lazer, onde

podem ser encontradas espécies de peixes
tanto de águas doces quanto salgadas, graças
ao encontro das águas do Rio Preto com o Rio
Branco, que formam o Rio Itanhaém.
Pela quantidade de locais e pela tradicional
relação de Itanhaém com a pesca, a Prefeitura
criou, em 2009, um roteiro turístico e profissional
próprio: o “Roteiro do Pescador”. O objetivo é
proporcionar melhores condições de trabalho
aos pescadores da Cidade e criar um ponto
turístico diferenciado. Nele estão
englobados Guaraú, Praça do
Pescado, Alameda Emídio de
Souza e Praia da Saudade.

MARINAS
ALUGAM BARCOS
PARA PESCA
Itanhaém também tem à
disposição dos munícipes e
turistas opções de marinas que
alugam barcos para a pesca.
Os locais oferecem diversos os
tipos de embarcações tanto para
a pesca para lazer ou amadora.
Os preços podem variar entre
de acordo com a embarcação
completa a motor e os serviços
oferecidos. Há opções também
para embarcações em grupos
de 12 pessoas e pesca em alto
mar, como nas proximidades
das ilhas da Queimada Grande,
Queimada Pequena e Laje da
Conceição.
Confira ao lado a lista
de marinas e portos
na Cidade:

MARINAS E PORTOS
Marina Almar
Rua Augusto de Lima, 860
Cesp - Tel: (13) 3426-4772
Marina do Clube Náutico
Rua Urcezino Ferreira, 448
Baixio - Tel: (13) 3422-2527
Marina Daipré
Rua Urcezino Ferreira, 596
Baixio - Tel: (13) 3427-5638
Marina Iate Club
Rua Sebastião das Dores, 114
Praia dos Sonhos - Tel: (13) 3422-1227
Marina Maitá
Rua Urcezino Ferreira, 646
Baixio - Tel: (13) 3422-5530
Marina Morena
Rua Urcezino Ferreira, 755
Baixio - Tel: (13) 3422-1010
Marina do Satélite
Rua das Andorinhas, 195
Bairro da Felicidade - Tel: (13) 3422-1825
Marina São Pedro
Rua Wadir Dias Bexir, 910
Jd. America - Tel: (13) 3422-3414
Marina Curitiba
Rua Augusto de Lima, 779
Chácara das Tâmaras -Tel: (13) 3422-5531
PESCA ESPORTIVA (ALTO MAR)
Arnaut
Rua Marechal Rondon - Guaraú
Tel: (13) 3427-5765 / 9706-7302
Badejo
Rua Marechal Rondon, 553,
Guaraú - Tel (13) 3427-8453

CONHEÇA OS PRINCIPAIS PONTOS DE PESCA EM ITANHAÉM:
Praia dos Pescadores – O
local, que fica entre a Praia do Sonho
e o Mor ro do Sapucaitava, tem
intensa atividade pesqueira em seus
cerca de 600 metros de extensão. A
pesca na praia ganhou notoriedade
nacional com a primeira versão da
telenovela “Mulheres de Areia”,
grande sucesso nos anos 70, onde
uma família de pescadores fazia par te
do núcleo da trama.
Cais do Guaraú – Local de lazer
e diversão para todas as idades, com
playgrounds, parquinho, jardins e boxes
para a venda do pescado. O Cais do
Guaraú conta com toda a estrutura para
fazer do espaço um local para a prática
pesqueira e para o entretenimento.

Endereço: Rua José Izídio da Silva,
s/n°, Jardim Ivoty.
Alameda Emídio de Souza – Faz
parte do Cais do Guaraú, localizada ao
lado da ponte sobre o Rio Itanhaém.
É o principal ponto de pesca amadora
da Cidade, com plataforma de
aproximadamente 180 metros, onde
podem ser encontradas diversas espécies
de peixes, tanto de águas doces quanto
salgadas, graças ao encontro das águas
do Rio Preto com o Rio Branco, que
formam o Rio Itanhaém. É ideal para
quem deseja curtir uma tarde de lazer
num dos mais belos locais do Município,
com visualização da Boca da Barra. Outra
opção no local é o passeio de barco.
A alameda recebe o nome de um dos

ilustres pintores nascidos em Itanhaém.
Praia da Saudade – Seu nome está
ligado a bucolidade do local, deserto e
sossegado, com águas calmas. É localizada
aos pés do Morro do Sapucaitava. Os
pescadores amadores costumam ficar
nesta praia e na Pedra do Carioca.
Ilha das Cabras (Praia dos
Pescadores) – Pequena ilha localizada
em frente à Praia dos Pescadores, cujo
acesso é possível quando das marés
baixas. Apropriado para pesca, no local
são encontrados ouriços do mar e uma
grande quantidade de mariscos de ótimo
tamanho. Durante o trajeto de acesso
à ilha, golfinhos e peixes-voadores
oferecem espetáculo à parte.
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Barco Rosa Morena
Rua Marechal Rondon, 587,
Guaraú - Tel: (13) 3427-6165
Barracuda I, III, IV e VII
Rua Marechal Rondon, 587, - Guaraú
Tel: (13) 3426-8828
Eco Pesk Tur
Rua Marechal Rondon, 587,
Guaraú - Tel: (13) 3426-8828
Flecha
Rua Marechal Rondon, 587
Guaraú - Tel: (13) 3426-8828
Dourado
Rua Marechal Rondon, 553
Guaraú - Tel: (13) 3427-8453
Itacolomi
Rua Urcezino Ferreira, s/n - Baixio
Tel: (13) 3426-3743 / 9711-4774
Marina Pesca no Mar
Rua Marechal Rondon, 553 – Guarau
Tel: (13) 3427-8453 / 9702-2782
Miraguaia
Rua Marechal Rondon, 553 - Guaraú
Tel: (13) 3427-8453 / 9702-2782
Pampo
Rua Marechal Rondon, 553 - Guaraú
Tel: (13) 3427-8453 / 9702-2782
Pescados Rubão
Rua Urcezino Ferreira, s/n - Baixio
Tel: (13) 3426-3743 / 9711-4774
Sol Nascente 3 e 5
Rua Urcezino Ferreira, 738 - Baixio
Tel: (13) 3427-1969
Paparyko
Rua Urcezino Ferreira Tel: (11) 5083-3462
Xareu
Rua Marechal Rondon, 553
Guaraú - Tel: (13) 3427-8453
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BONS LUGARES PARA COMPRAR
PEIXE EM ITANHAÉM
Praça do Pescado – O espaço conta com
30 boxes, além de sala administrativa, de reunião,
e outra reser vada para a máquina de gelo.
Remodelada em 2008, a Praça do Pescado
substituiu antigas barracas situadas no local.
Na praça, os visitantes podem desfrutar de uma
boa estrutura que conta com jardins, bancos,
banheiros, espelhos d’águas e podem comprar
peixes e frutos do mar frescos. Endereço: Praça
Mario Bernardi, entre as ruas João Farah e Ana
Farah Bello, aberta diariamente, das 7 às 17
horas, na Praia do Sonho.
Guaraú – Localizado no Jardim Mosteiro,
s e tornou um dos pontos preferidos dos turistas e da
população local que aprecia a pesca amadora. Conta
com bancos, playground, além de três boxes e um
banheiro, que possuem aproximadamente 40 m² e um
portal de entrada. O Píer do Guaraú foi reurbanizado
em 2008 por meio de um convênio entre a Prefeitura
e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias (DADE). Endereço: O lugar funciona todos os
dias, das 6 às 18 horas, e fica na Rua José Izídio da Silva,
no Jardim Mosteiro.
Rua do Peixe (Baixio) – O bairro do Baixio é uma das
mais tradicionais regiões pesqueiras de Itanhaém. O final da
Rua Urcezino Ferreira, conhecida como Rua do Peixe, é uns
bons pontos de venda de pescado. A Prefeitura de Itanhaém
planeja revitalizar toda a área conhecida como Entreposto de
Pesca do Baixio, com a reforma dos boxes e dos sanitários.
No ano passado, a Rua do Peixe foi pavimentada, o que
facilitou o trabalho dos comerciantes e do trânsito local.
Gaivota, Cibratel e Suarão – A Prefeitura de
Itanhaém disponibilizou também boxes para os pescadores
em outros pontos da Cidade. Por meio de uma parceria com
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
do Governo Federal, foram construídos espaços no Gaivota
(3 boxes), Cibratel II (1) e Suarão (2). Os pescadores
que comercializam os seus produtos são cadastrados no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Também faz par te do projeto a Feira da Agricultura
Familiar, que funciona todos os sábados no estacionamento
do Paço Municipal, com a comercialização dos produtos
oriundos da agricultura familiar. Endereços: Gaivota (Avenida
Flácides Ferreira com a Avenida Mário Covas Júnior); Suarão
(próximo aos quiosques da Praia) e Cibratel II (Avenida
Gonçalo Monteiro com a Avenida Mário Covas Júnior).
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Atos do Poder Executivo
leis e decretos
DECRETO Nº 2.979, DE 3 DE JANEIRO DE 2012
“Define as atribuições dos cargos de provimento em comissão
que especifica.”
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém, no
uso das atribuições que a lei lhe confere,
DECRETA:
Art. 1º - As atribuições dos cargos de provimento em comissão
a seguir especificados, criados pela Lei Complementar nº
126, de 27 de dezembro de 2011, ficam definidas na seguinte
conformidade:
I - Secretário de Relações do Trabalho: planejar, dirigir, coordenar,
orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das
unidades que integram a Secretaria de Relações do Trabalho;
propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria;
formular a política municipal de geração de trabalho, emprego
e renda; planejar, coordenar e acompanhar a implementação de
planos, programas e projetos voltados à ampliação de oportunidades de trabalho, ao desenvolvimento de formas alternativas
de ocupação e renda, qualificação e requalificação profissional
e à intermediação de mão de obra, executados diretamente
ou por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT
de Itanhaém; buscar a celebração de parcerias e convênios
com outros órgãos públicos e entidades de direito público ou
privado, visando à melhoria da qualificação profissional, a reinserção do trabalhador desempregado no mercado de trabalho,
a habilitação ao sistema público de emprego e o aprimoramento
das relações do trabalho; coordenar a execução do Programa
do Seguro-Desemprego, no âmbito do Sistema Nacional de
Emprego - SINE, compreendendo as ações de apoio operacional
ao pagamento do seguro-desemprego, intermediação de mão
de obra, qualificação e requalificação profissional e de apoio ao
Programa de Geração de Emprego e Renda; coordenar, controlar e
acompanhar a execução de atividades delegadas pelos Governos
Federal e Estadual; supervisionar a operacionalização das ações
desenvolvidas através do Banco do Povo Paulista, visando estimular a geração de emprego e renda, por meio da concessão
de crédito a microempreendimentos do setor formal ou informal
instalados no Município; coordenar a execução de ações visando
promover o desenvolvimento do artesanato no Município; administrar e responder pela execução dos programas de trabalho da
Secretaria, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo
Prefeito; assessorar o Prefeito no desempenho de suas funções
relacionadas com as atividades da Secretaria; exercer outras
atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito;
II - Secretário Especial do Idoso e da Pessoa com Deficiência: planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar
as atividades das unidades que integram a Secretaria Especial do
Idoso e da Pessoa com Deficiência; propor a política e as diretrizes
a serem adotadas pela Secretaria; planejar, coordenar e controlar
a implementação de políticas públicas voltadas aos idosos e às
pessoas com deficiência, atuando de maneira harmônica com
as demais Secretarias Municipais; coordenar a formulação e a
execução, direta ou indireta, em parceria com instituições públicas ou privadas, de programas, projetos e ações para idosos e
pessoas com deficiência; planejar, coordenar, orientar e avaliar
a execução de ações visando à conscientização dos diversos
setores da sociedade sobre problemas, necessidades, potencialidades e direitos dos idosos e das pessoas com deficiência;
administrar e responder pela execução dos programas de trabalho
da Secretaria, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo
Prefeito; assessorar o Prefeito no desempenho de suas funções
relacionadas com as atividades da Secretaria; exercer outras
atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito;
III - Diretor do Departamento de Políticas de Relações do Trabalho:
planejar, dirigir, coordenar, controlar, acompanhar e orientar a
execução de planos, programas e projetos voltados à melhoria
da qualidade de vida no trabalho, por meio de orientações procedimentais e gerais aos empregados, empregadores, sindicatos ou
associações; acompanhar e orientar a execução das ações desenvolvidas pela Secretaria, bem como pelos parceiros e demais
instituições da sociedade; acompanhar e avaliar os resultados
e impactos das ações da Secretaria, e identificar as situaçõesproblema que os comprometam qualitativa e quantitativamente;
planejar, gerenciar e controlar a prestação de contas quanto à
utilização de recursos financeiros oriundos de parcerias, convênios e termos de cooperação celebrados com outras esferas de
governo, instituições e órgãos financiadores; coordenar, orientar
e acompanhar as atividades dos servidores subordinados;
transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas
no desenvolvimento dos trabalhos; estimular o desenvolvimento
profissional dos servidores subordinados; adotar ou sugerir,
conforme o caso, medidas que visem o aprimoramento de sua

área, bem como a simplificação do procedimento e a agilização
do processo decisório, relativos a assuntos que tramitem pelo
Departamento; dar ciência imediata ao superior hierárquico das
irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando
as providências tomadas e propondo as que não lhe são afetas;
providenciar a instrução de processos e expedientes que devam
ser submetidos à consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria; exercer outras atribuições que
lhe forem cometidas em sua área de competência;
IV - Diretor do Departamento de Políticas de Emprego e Renda:
planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e orientar a execução de
planos, programas e projetos voltados à ampliação de oportunidades de trabalho, ao desenvolvimento de formas alternativas
de ocupação e renda, qualificação e requalificação profissional
e à intermediação de mão de obra; coordenar e controlar as
atividades e serviços administrativos do Posto de Atendimento ao
Trabalhador - PAT de Itanhaém; gerenciar a execução do Programa do Seguro-Desemprego, no âmbito do Sistema Nacional de
Emprego - SINE, compreendendo as ações de apoio operacional
ao pagamento do seguro-desemprego, intermediação de mão
de obra, qualificação e requalificação profissional e de apoio
ao Programa de Geração de Emprego e Renda; gerenciar as
atividades de emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência
Social - CTPS, desenvolvidas mediante convênio com o Ministério
do Trabalho e Emprego; coordenar a execução de programas e
projetos que contribuam para a inserção de trabalhadores com
deficiência no mercado de trabalho; coordenar, controlar e acompanhar as atividades desenvolvidas através do Banco do Povo
Paulista visando estimular a geração de emprego e renda, por
meio da concessão de crédito a microempreendimentos do setor
formal ou informal instalados no Município; coordenar, orientar
e acompanhar as atividades dos servidores subordinados;
transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas
no desenvolvimento dos trabalhos; estimular o desenvolvimento
profissional dos servidores subordinados; adotar ou sugerir,
conforme o caso, medidas que visem o aprimoramento de sua
área, bem como a simplificação do procedimento e a agilização
do processo decisório, relativos a assuntos que tramitem pelo
Departamento; dar ciência imediata ao superior hierárquico das
irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando
as providências tomadas e propondo as que não lhe são afetas;
providenciar a instrução de processos e expedientes que devam
ser submetidos à consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria; exercer outras atribuições que
lhe forem cometidas em sua área de competência;
V - Diretor do Departamento de Políticas Públicas para o Idoso:
planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e orientar a formulação
e execução de políticas públicas voltadas ao idoso; planejar,
coordenar, supervisionar e acompanhar a formulação e a
execução, direta ou indiretamente, em parceria com instituições
públicas ou privadas, de planos, programas, projetos e ações
que visem assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, ao respeito à convivência
familiar e comunitária; coordenar a implementação das ações
dirigidas ao idoso, atuando de maneira harmônica com as
demais Secretarias Municipais para a realização de objetivos
comuns; apoiar e estimular a implementação de melhorias nas
áreas básicas de atendimento ao idoso; sensibilizar as Secretarias Municipais em relação à importância da implementação de
programas, serviços e ações de atenção aos idosos; desenvolver
ações visando conscientizar os diversos setores da sociedade
sobre problemas, necessidades, potencialidades e direitos das
pessoas com deficiência; buscar a formalização de parcerias
com a iniciativa privada e com outras esferas de governo,
visando a implementação de programas e ações de atenção aos
idosos; promover a articulação com entidades da sociedade civil
prestadoras de serviços aos idosos, apoiando suas iniciativas
destinadas à melhoria da qualidade de vida desse segmento;
transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas
no desenvolvimento dos trabalhos; estimular o desenvolvimento
profissional dos servidores subordinados; adotar ou sugerir,
conforme o caso, medidas que visem o aprimoramento de sua
área, bem como a simplificação do procedimento e a agilização
do processo decisório, relativos a assuntos que tramitem pelo
Departamento; dar ciência imediata ao superior hierárquico das
irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando
as providências tomadas e propondo as que não lhe são afetas;
providenciar a instrução de processos e expedientes que devam
ser submetidos à consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria; exercer outras atribuições que
lhe forem cometidas em sua área de competência;
VI - Diretor do Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência: planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e
orientar a formulação e execução de políticas públicas voltadas

à pessoa com deficiência; planejar, coordenar, supervisionar e
acompanhar a formulação e a execução, direta ou indiretamente,
em parceria com instituições públicas ou privadas, de planos,
programas, projetos e ações para pessoas com deficiência;
coordenar a implementação das ações dirigidas às pessoas
com deficiência, atuando de maneira harmônica com as demais
Secretarias Municipais para a realização de objetivos comuns;
apoiar e estimular a implementação de melhorias nas áreas
básicas de atendimento à pessoa com deficiência e a seus
familiares; sensibilizar as Secretarias Municipais em relação à
importância da implementação das políticas públicas de inclusão
social da pessoa com deficiência, especialmente com relação
à execução de projetos de acessibilidade; desenvolver ações
visando conscientizar os diversos setores da sociedade sobre
problemas, necessidades, potencialidades e direitos das pessoas
com deficiência, abordando, também, as questões ligadas a seus
familiares; buscar a formalização de parcerias com a iniciativa
privada e com outras esferas de governo, visando à inclusão
social da pessoa com deficiência; promover a articulação com
entidades da sociedade civil vinculadas à causa da pessoa com
deficiência, apoiando suas iniciativas destinadas à melhoria da
qualidade de vida desse segmento e de suas famílias; transmitir
a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; estimular o desenvolvimento profissional
dos servidores subordinados; adotar ou sugerir, conforme o caso,
medidas que visem o aprimoramento de sua área, bem como
a simplificação do procedimento e a agilização do processo
decisório, relativos a assuntos que tramitem pelo Departamento;
dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades
administrativas de maior gravidade, mencionando as providências
tomadas e propondo as que não lhe são afetas; providenciar a
instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos
à consideração superior, manifestando-se conclusivamente a
respeito da matéria; exercer outras atribuições que lhe forem
cometidas em sua área de competência.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itanhaém, em 3 de janeiro de 2012.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio.
Departamento Administrativo, em 3 de janeiro de 2012.
DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Secretário de Administração
DECRETO Nº 2.980, DE 4 DE JANEIRO DE 2012
“Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais
pertencentes à Administração Direta e Autárquica, relativo aos
dias que especifica do exercício de 2012”.
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém, no
uso das atribuições que a lei lhe confere,
DECRETA:
Art. 1º - No exercício de 2012, além dos feriados declarados
pela legislação pertinente, o expediente das repartições
públicas municipais pertencentes à Administração Direta e
Autárquica observará, nos dias especificados, as disposições
deste decreto.
Art. 2º - Fica declarado facultativo o ponto nas repartições
públicas municipais de que trata o art. 1º deste decreto, relativo
aos dias adiante mencionados, no exercício de 2012:
I - 20 de fevereiro - segunda-feira - Carnaval;
II - 21 de fevereiro - terça-feira - Carnaval;
III - 30 de abril - segunda-feira -, que intercala-se entre o fim de
semana e o feriado nacional de 1º de maio - Dia do Trabalho;
IV - 8 de junho - sexta-feira -, que intercala-se entre o feriado
municipal de 7 de junho - Corpus Christi e o fim de semana;
V - 16 de novembro - sexta-feira -, que intercala-se entre o
feriado nacional de 15 de novembro - Proclamação da República
e o fim de semana;
VI - 24 de dezembro - segunda-feira -, véspera do Natal;
VII - 31 de dezembro - segunda-feira -, véspera de Ano Novo.
Art. 3º - O expediente das repartições públicas municipais a
que alude o art. 1º deste decreto terá início às 12 (doze) horas,
relativo aos dias a seguir relacionados:
I - 22 de fevereiro - quarta-feira - Cinzas;
II - 26 de dezembro - quarta-feira.
Art. 4º - O disposto neste Decreto não se aplica às repartições
cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade e,
bem assim, aos servidores municipais que, por absoluta necessidade de serviço, venham a ser convocados para trabalhar nos
dias especificados nos artigos 2º e 3º deste decreto.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itanhaém, em 4 de janeiro de 2012.
JOÃO CARLOS FORSSELL

Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio.
Departamento Administrativo, em 4 de janeiro de 2012.
DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Secretário de Administração

Concurso Público - Edital nº. 01/2007
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados aprovados no Concurso Público Edital
nº. 01/2007, para posse ao cargo de TELEFONISTA.

NOME
ELIFELETE DE JESUS BORGES VENANCIO

CLAS.
18

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de
Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida
Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário
das 09:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 16:00 dentro do
prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto é nos dias
23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação dos
documentos discriminados no item 2 do Edital 001/2007 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Concurso Público - Edital nº 01/2008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados aprovados no Concurso Público Edital
nº 01/2008, para posse ao cargo de Professor de Educação
Básica I, Professor de Educação Básica II, Professor de
Educação Básica III – Disciplina de Inglês e Professor de
Educação Básica III – Disciplina de Educação Física.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

NOME
NATÁLIA CAROLINA ANTONIO
ALINE MONGE DOS SANTOS SOARES
TAIS CREVELLARO

CLAS.
37
38
39

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II

NOME
SIMONE SIQUEIRA DE SOUZA
JEFERSON LEVI DE ALMEIDA
VALERIA CONSOLI MECCHI
SILMARA MOURA CONSENCIO
SYLENE SCIENCIO
ANA LUCIA PEREIRA
ANA CLÁUDIA DE MORAES

CLAS.
197
198
199
200
201
202
203

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – INGLÊS

NOME
THAIS DE PAULA BACCARINI

CLAS.
21

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME
RENATA ADRIANA OLIVEIRA DE MATOS
CINTHIA SAYURI CASTRO KANASHIRO

CLAS.
65
66

Os candidatos deverão comparecer para atribuição de aulas/
classes no Departamento de Ensino no Centro Tecnológico
de Educação, Cultura e Esportes (CMTECE), localizado na
Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, munidos
dos títulos (requisitos) exigidos para provimento do cargo
conforme Edital nº 01/08.
Caso contrário perderão o direito à nomeação.
Deverão apresentar-se no prazo improrrogável de 02
(dois) dias úteis no Departamento de Recursos Humanos
(CMTECE), localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº
1131 - Centro, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00
às 16:00 nos dias 12/01/2012 e 13/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no capítulo
XII DA NOMEAÇÃO conforme Edital nº 01/08 e agendamento
dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito à nomeação.
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CRONOGRAMA DAS ATRIBUIÇÕES

DIA

HORÁRIO

11/01/2012 09:00 HORAS
11/01/2012 09:00 HORAS
11/01/2012 09:00 HORAS
11/01/2012 09:00 HORAS

CARGO
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB III – INGLÊS
PEB III
EDUCAÇÃO FÍSICA

Itanhaém, 04 de Janeiro do ano de 2012.
Cilene Célia Rodrigues Forssell
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Concurso Público - Edital nº. 01/2009
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Cirurgião-Dentista.

NOME
VICTOR D ASCOLA MARTIN

CLAS.
38

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Escriturário I.

NOME
VERA HELENA SIMÕES DIAS
FABIANA DA SILVA DOMINGOS
GABRIEL JESUS JARA BERMEDO

CLAS.
123
124
125

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 03/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Técnico em Segurança da Informação.

NOME
VALTER PEREIRA DA COSTA JUNIOR

CLAS.
6

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 04/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Motorista de Ambulância.

NOME
JOSIAS CLARO DA SILVA
JOSE CRISTHIANO LOBO

CLAS.
36
37

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 05/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Motorista de Caminhão.

NOME
FABIO DA SILVA VIEIRA

CLAS.
18

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 06/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Auxiliar Escolar.

NOME
KLÉSIA SILVA ARAUJO

CLAS.
195

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 07/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Secretário de Escola.

NOME
FERNANDA FERREIRA FONSECA

CLAS.
89

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 08/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Monitor de Transporte Escolar.

NOME
HELDER MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CLAS.
42

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.

Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

NOME
ANA MARIA COSTA DE FREITAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 09/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Técnico em Gesso.

NOME
CLAS.
CAIRA FERNANDES PEREIRA
17
Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 10/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Eletricista de Autos.

NOME
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

CLAS.
2

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 11/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Terapeuta Ocupacional.

NOME
VIVIANE TEIXEIRA ARRUDA

CLAS.
9

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 12/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Técnico de Informática.

NOME
JANDERSON BORELLI CHACON

CLAS.
2

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto
é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega e apresentação
dos documentos discriminados no item 15.5 do Edital 001/2009 e
agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 13/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Farmacêutico.

CLAS.
22

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 14/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Engenheiro Civil.

NOME
SIMONE DONNER BRANDÃO AUGUSTO

CLAS.
10

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 15/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Carpinteiro I.

NOME
GILSON DIAS DE SOUZA

CLAS.
1

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 16/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Desenhista.

NOME
CAIO DE ALMEIDA MARINGELLI

CLAS.
1

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 17/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº. 01/2009,
para posse ao cargo de Técnico de Enfermagem do Trabalho.

NOME
DIOGENES APPOLINARIO RODRIGUES

CLAS.
1

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
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e apresentação dos documentos discriminados no item 15.5 do
Edital 001/2009 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 09 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Concurso Público Edital nº. 02/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº.
02/2010, para posse ao cargo de MOTORISTA DE TRANSPORTE
ESCOLAR.

NOME
IOZE ANDREIA PAHOLSKI

CLAS.
18

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 14.5 do
Edital 002/2010 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº.
02/2010, para posse ao cargo de SUPERVISOR DE AGENTE
COMUNITARIO DE SAUDE.

NOME
LUCIANA ORTEGA MACHADO
JOSÉ APARECIDO DA SILVA BEZERRA

CLAS.
25
26

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos na CMTECE, localizado na Avenida Condessa de
Vimieiros, nº 1131 – Centro, no horário das 09:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 16:00 dentro do prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis, isto é nos dias 23/01/2012 e 24/01/2012, para entrega
e apresentação dos documentos discriminados no item 14.5 do
Edital 002/2010 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito a nomeação.
Itanhaém, 06 de Janeiro do ano 2012.
Benusia Cristina da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Concurso Público Edital nº 01/2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM,
Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados
aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2011, para posse ao
cargo de Professor de Educação Básica III – Disciplina de Ciências,
Professor de Educação Básica III – Disciplina de Geografia, Professor
de Educação Básica III – Disciplina de Língua Portuguesa e Professor
de Educação Especial – Deficiência Mental.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - CIÊNCIAS

NOME
ADMILSON RIBEIRO TOSCANO DE BRITO
FERNANDA VARGAS BARBI DE SOUZA
LUCIA MIEKO MATSUI
ADRIANA DE PINHO SITTA
TOMAS LINCOLN PINHEIRO SANTIAGO
RENATO CUNHA PAIXAO

CLAS.
1
2
3
4
5
6

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - GEOGRAFIA

NOME
MONIQUE CUCICK
GILBERTO ZANGEROLIMO GONSALES
CHRISTIANE REGINA ESTEVES ALCINO
OSVALDO PEIXOTO DE ALMEIDA
EVERTON CARVALHO ILKIU
JOELMA DE OLIVEIRA PORTO

CLAS.
1
2
3
4
5
6

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
LÍNGUA PORTUGUESA

NOME
ANDRE DA COSTA LOPES

CLAS.
1

GILMAR TENORIO SANTINI
SUELY MARIA LEUTES
CRISTIAN WAGNER DE SOUZA
CAMILLA RAMOS DE ANDRADE MOREIRA
CARLA DANIELA PEIXOTO RODRIGUES
LUIS FERNANDO FERRAZ
ALINE DA SILVA LOPES
BRUNA DE SOUSA CATANHO

2
3
4
5
6
7
8
9

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DEFIÊNCIA MENTAL

NOME
ALESSANDRA VIANNA CONCEICAO
ROSIMERE DE SOUZA PEREIRA
NATALIA CAROLINA ANTONIO
GISELY MARTINS TELES DE AGUIAR
LARA ARENGHI FARIA

CLAS.
1
2
3
4
5

Os candidatos deverão comparecer para atribuição de aulas/
classes no Departamento de Ensino no Centro Tecnológico de
Educação, Cultura e Esportes (CMTECE), localizado na Avenida
Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, munidos dos títulos
(requisitos) exigidos para provimento do cargo conforme Edital
nº 01/2011.
Caso contrário perderão o direito à nomeação.
Deverão apresentar-se no prazo improrrogável de 02 (dois)
dias úteis no Departamento de Recursos Humanos (CMTECE),
localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 - Centro,
no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 nos dias
12/01/2012 e 13/01/2012, para entrega e apresentação dos
documentos discriminados no capítulo XII DA NOMEAÇÃO conforme Edital nº 01/2011 e agendamento dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito à nomeação.
CRONOGRAMA DAS ATRIBUIÇÕES

DIA
HORÁRIO
11/01/2012 14:00 HORAS
11/01/2012 14:00 HORAS
11/01/2012 14:00 HORAS
11/01/2012 14:00 HORAS

CARGO
PEB III - CIÊNCIAS
PEB III - GEOGRAFIA
PEB III
LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DEFICIÊNCIA MENTAL

Itanhaém, 04 de Janeiro do ano de 2012.
Cilene Célia Rodrigues Forssell
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2011,
para posse ao cargo de Educador de Creche.

NOME
LARISSA MEIRA ALVES DOS SANTOS
JOELMA APARECIDA DE ANDRADE
PATRICIA DE ARAUJO
HELLEN CRISTINA SILVA
VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA
ELIZABETH DE CARVALHO PINTO
MIRIAN AMARAL RODRIGUES
ANA CRISTINA MARSURA DE OLIVEIRA
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SILVEIRA
LUANA PEREIRA DE MATOS
MARIANA AZEVEDO DE LIMA SILVA
GRETA DE SOUZA LIMA
MARIA CELESTE GUEDELHA DE SOUSA
JULIANA DE OLIVEIRA MORAIS
PRISCILA DE OLIVEIRA GUIMARAES
KARIN DANIELLE RAGAZZONI XAVIER
JEHNNY NOVAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ISABEL FERREIRA DA SILVA MATANO
CINTIA SOUZA TRIGO
IRIHA DE OLIVEIRA TAKEZAWA
SORAYA LUZIA DE CARVALHO
TABATA DE FATIMA ALVES MARTINS
DENISE FERREIRA NEIVA
ELAINE KRAUSE DA CUNHA
MARIA IZABEL BERNARDO DA SILVA
VERA LUCIA CLAUDINO
LARISSA DE LARA OLIVEIRA
LUIZ JOSE DA SILVA
TAIS VALERIA ANGELO DA FONSECA SILVA

CLAS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ADRIANA APARECIDA MARCELINO CORREA
MARY ELLEN SALES DOS SANTOS
BARBARA DE SOUZA SILVA
FABIANE NEVES DE ALMEIDA NOVAES
FLAVIA A. DE SOUZA FIDENCIO TREVISAN
KELLI LOPES DA SILVA
KARINA AUXILIADORA SANTANA
ELAINE PRISCILA DOS SANTOS FALCAO
ELISANGELA SILVA DOS SANTOS
MARCIA ALVES RIBEIRO DE MELO
MARIA JOSE CALVO
BRUNA MARTINS DA SILVA
ROZANA DOS SANTOS
MARIA GILVANA VITORIO DE FREITAS SILVA
KAROLINE ROCHA ARAUJO
LAIZE DOS SANTOS SILVA
FELIPE JARDIM
ADRIANA MARIA SANTANA DE SOUSA ORSINI
AUREA ALIETE DA SILVA PAIAO
KRISHYMA RYAN GARCIA RIBEIRO
JEANE DE SOUZA MORAES OLIVEIRA
MARGARIDA MARIA BERNARDO FREIRE
IZABEL RODRIGUES DE LIMA
LUCINEY DOMINGOS DO ROSARIO
FABIANA DOS SANTOS CORREIA
PAMELA MENDES
RITA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS
GISELDA DA COSTA VITOR
MARCELA CRISTINA BALBINO MARQUES
MARCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
FABIANE MARQUES DE SOUZA
NADIA CRISTINA DE FREITAS E SILVA BONFIM
EDNILZA LUCIANA DA SILVA JAGUARA
KEITH CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES
CAROLINA MARQUEZ T. DE FREITAS ALMEIDA
LAIS DANTAS CALAZANS
MARIA RAMONA DUARTE
PRISCILA VAGUES DE OLIVEIRA
LUANA GAJEWSKI DE SOUZA
ARIANY BACCILLI
ANA CAROLINA DE BARROS MOURA
SHEILA ROBERTA FARIAS DE SOUZA
CAROLINE DE OLIVEIRA ASTOLFO
FABIANA DA FONSECA
FABIANA SILVA DO NASCIMENTO
MAURA REINO
MARIA EDILEUSA PEREIRA DE SOUZA
ANA PAULA GOMES
TALITA ASSUNCAO
DULCE ALVES GONCALEZ
CINDY FERNANDES CRUZ
FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA MARQUES
SORAYA SOUZA BORGES MOSKOVITZ
FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA
CINTIA REGINA PROKOPAS ZOBEL
SILVANIA MARIA PORFIRIO MATEUS
ELIVANE SANTOS DA SILVA
ROSILEIDE ALCANTARA DE OLIVEIRA
RUTH DOREA DE OLIVEIRA
LUCIENE DO CARMO
ANA LUCIA DA SILVA
LILIANE COSTA MENEZES DE SOUZA
LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA GUTIERRES
EVANILDA DE SOUZA VILARINHO
SONIA APARECIDA CHAGAS
PRISCILLA BAUER ALVARENGA

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Os candidatos deverão comparecer para atribuição de aulas/
classes no Departamento de Ensino no Centro Tecnológico
de Educação, Cultura e Esportes (CMTECE), localizado na
Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 – Centro, munidos
dos títulos (requisitos) exigidos para provimento do cargo
conforme Edital nº 01/2011.
Caso contrário perderão o direito à nomeação.
Deverão apresentar-se no prazo improrrogável de 02 (dois) dias
úteis no Departamento de Recursos Humanos (CMTECE), localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, nº 1131 - Centro, no
horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 para entrega

e apresentação dos documentos discriminados no capítulo XII
DA NOMEAÇÃO conforme Edital nº 01/2011 e agendamento
dos exames médicos.
Caso contrário perderão o direito à nomeação.
Segue abaixo os cronogramas para atribuição e entrega de
documentação:
CRONOGRAMA DAS ATRIBUIÇÕES

DIA

HORÁRIO

12/01/2012 09:00 HORAS

CARGO
EDUCADOR DE CRECHE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

DIA

CANDIDATOS

16/01/2012 e CANDIDATOS APROVADOS DO NÚME17/01/2012
RO 01 AO 48.
18/01/2012 e CANDIDATOS APROVADOS DO NÚME19/01/2012
RO 49 AO 95.
Itanhaém, 04 de Janeiro do ano de 2012.
Cilene Célia Rodrigues Forssell
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

chamamento público
Chamamento Público para Atualização e Inscrição
no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Itanhaém.
A Prefeitura Municipal de Itanhaém – Estado de São Paulo, por
intermédio do Presidente da Comissão de Cadastramento, torna
público aos interessados que se encontra aberto Cadastro de
Fornecedores e procede o presente chamamento público, nos
termos do Artigo 34, § 1º da Lei nº 8.663/93, para a atualização
dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.
A documentação exigida deverá ser entregue no Departamento
de Suprimentos da Prefeitura, sito no Andar térreo do Bloco II, na
Avenida Washington Luiz, 75 – Centro- Itanhaém /SP. Informações
pelo tel/fax: 34211644. Itanhaém, 04.01.2012. Vilma Ribeiro da
Silva – Presidente da Comissão de Cadastramento.

Dispensa de Licitação
Processo nº 11022/1/2011
Ante manifestação da procuradoria juridica ratifico dispensa de
licitação para a locação de imovel
destinado a alojar policiais civis (Delegados de Policia), da
“Operação Verão”, Secretaria de Transito
e Segurança, situado a Rua dos Fundadores nº 193, Praia do
Sonho neste municipio, com
fundamento no artigo 24X da Lei Federal nº 8666/93.
Processo nº11023/1/2011
Ante manifestação da procuradoria juridica ratifico dispensa de
licitação para a locação de imovel destinado a alojar policiais
civis da “Operação Verão” - Secretaria de Transito e Segurança,
situado a Rua André Ricardo Munhoz nº 275, casa 3, Praia do
Sonho, neste municipio, com fundamento no artigo 24X da Lei
Federal nº 8666/93
JOSE ROBERTO PEREIRA
Secretario de Transito e Segurança.

Extrato Contrato
Processo nº 11023/1/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém.
Contratado: Luiz Afonso Bernardes Junior
Objeto: locação de imovel destinado a alojar policiais civis da
“Operação Verão”,
- Secretaria de Transito e Segurança, situado a Rua André Ricardo
Munhoz nº 275, casa 3, neste municipio.
Valor Global: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Prazo 90 (noventa) dias, inicio 10/12/11.
JOÃO NUNES DE FREITAS
Chefe de Gabinete

PROCESSO SELETIVO - Nº 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, observadas as disposições da Lei Municipal nº 3.327 de 08 de agosto de 2007, FAZ
SABER que abre inscrições, nos dias 09 a 12/01/2012, para os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo que visa
à contratação por prazo determinado, 12 (doze) meses, de 01(um) MÉDICO PEDIATRA, carga horária 40 (quarenta) horas semanais,
salário R$ 3.141,00 (três mil, cento e quarenta e um reais).
I – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
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1. Para se inscrever, o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição especificada a seguir:
1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses conforme disposto
nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 72.436, de 9 de julho de 1973.
1.2. Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
1.5. Possuir, no ato da contratação, ensino superior completo;
1.6. Não registrar antecedentes criminais;
1.7. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, a Administração, a Fé Pública e os Costumes e os previstos na Lei nº
11.343 de 23 de agosto de 2006;
1.8. Não ter sido demitido por justa causa pela Administração Pública ou ter sofrido penalidade, inclusive através de Processo
Administrativo;
1.9. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades especiais incompatíveis com o exercício das funções;
1.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
II – DAS INSCRIÇÕES
2. As inscrições serão realizadas no SECRETARIA DE SAÚDE na Estrada Gentil Peres, n° 260 - Umuarama - Itanhaém, nos dias 09 a
12/01/2012, no horário das 08:30 ás 12:00 e das 13:30 ás 16:30 horas.
III - DAS PROVAS
3. O Processo Seletivo constará da seguinte prova e respectivo número de questões:

FUNÇÃO

VAGAS

SALÁRIO BASE/ CARGA
HORÁRIA

Médico Pediatra

01

R$ 3.141,00
40 horas

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
Ensino Superior Completo em Medicina
com especialização em Pediatria e
Registro no CRM.

DISPONIBILIDADE
DA VAGA
CESCRIM

3.1. Na função de Médico Pediatra, as provas constarão questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, que
terão uma única resposta correta, de Conhecimentos Específicos.
3.2. A Prova Objetiva será avaliada de 0 a 100.
3.2.3. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo
número de questões acertadas.
3.2.4. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
3.2.5 Serão classificados o tríplo de número de vagas;
3.2.6 Não haverá indicação de bibliografia;
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
4.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Itanhaém/SP o local, dia e o horário da prova será divulgado no dia 16/01/2012
através da Internet no endereço eletrônico www.itanhaém.sp.gov.br e por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária
de Itanhaém e na Secretaria de Saúde.
4.2 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local, dia e horário de prova.
4.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
4.4. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc., deverão ser
corrigidos somente no dia das respectivas provas em formulário específico.
4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) comprovante de inscrição;
b) original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ ou cédula de identidade expedida
pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho
e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que
por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia
na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997);
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
4.5.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com
clareza.
4.5.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
4.5.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ ou
danificados.
4.5.4. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
4.5.6. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
4.6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
4.6.1. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop,
receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, etc.) ou semelhantes, bem como protetores
auriculares.
4.6.2 Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o
candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
4.6.3. O descumprimento dos itens 4.6.1. e 4.6.2 implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
4.7. A Prefeitura Municipal de Itanhaém não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas.
4.8. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
4.9. Quanto às Provas Objetivas:
4.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha
de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
4.9.2. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma
delas esteja correta), com emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
4.9.3. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
4.9.4Será impossível a substituição da Folha de Respostas dos candidatos.
4.10. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
4.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados.
4.10.2 Não apresentar o documento de identidade exigido no item 4.5, alínea “b”, deste Capítulo.
4.10.3. Não comparecer a prova, seja qual for o motivo alegado.
4.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal.
4.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar.
4.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com
banco de dados, telefone celular, walkman e/ ou equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares.
4.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.
4.10.8. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas.

4.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.
4.11. Ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando as Folhas de Respostas.
4.11.1. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do
candidato da sala de prova.
4.11.2. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
4.11.3. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de
sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
4.11.4. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar
ao local das provas, sendo eliminado do processo seletivo.
4.11.5. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ ou pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ ou critérios de avaliação/ classificação.
4.11.6. Os gabaritos da prova objetiva, considerados como corretos, serão divulgados no endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.
br em data a ser comunicada no dia da realização das provas.
V – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
5.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de classificação. 5.1.2. A lista de Classificação
Final, será afixada na sede da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e publicada no Boletim Oficial do Município.
5.1.3. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 5.1.4. Tiver idade superior
a sessenta anos, até o último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03.
5.1.5. Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições.
5.1.6. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos.
VI – DA CONTRATAÇÃO
6.1. Para a contratação os candidatos, terão o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para apresentação dos documentos discriminados
a seguir: Certidão de Casamento, Título de Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições ou Certidão de Quitação
com a Justiça Eleitoral, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 2 (duas) fotos
3x4 iguais, coloridas e recentes, Pesquisa do PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro,
Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC e regularização, Comprovantes de escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta
de Vacinação dos filhos menores entre 1 (um) e 5 (cinco) anos e Atestados de Antecedentes Criminais; Comprovante de endereço,
Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia relativa à qualificação frente e verso); Declaração de bens; Conta Corrente
no Banco Santander.
6.2. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame médico que avaliará sua capacidade
física e mental no desempenho das tarefas.
6.2.1. A avaliação médica compreenderá a realização de Exames Básicos (e complementares, se necessário), exames específicos
da função e Avaliação Clínica, os quais serão realizados por médicos indicados pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina
do Trabalho da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém (SESMT).
6.2.3. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém serão de caráter eliminatório para
efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
6.3. Não serão aceitos no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se
estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão competente.
Itanhaém, 06 de janeiro de 2012.
JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE
PRESIDENTE DA COMISSÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, observadas as disposições da Lei Municipal nº 3.327 de 08 de agosto de 2007, FAZ
SABER que abre inscrições, nos dias 09 a 12/01/2012, para os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo que visa
à contratação por prazo determinado, 12 (doze) meses, de 38(trinta e oito) MÉDICO CLÍNICO GERAL, 10 (dez) MÉDICO PEDIATRA,
03 (três) MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, 04 (quatro) MÉDICO ORTOPEDISTA, 04(quatro) MÉDICO GENERALISTA.
I – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1. Para se inscrever, o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição especificada a seguir:
1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses conforme disposto
nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 72.436, de 9 de julho de 1973.
1.2. Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
1.5. Possuir, no ato da contratação, ensino superior completo;
1.6. Não registrar antecedentes criminais;
1.7. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, a Administração, a Fé Pública e os Costumes e os previstos na Lei nº
11.343 de 23 de agosto de 2006;
1.8. Não ter sido demitido por justa causa pela Administração Pública ou ter sofrido penalidade, inclusive através de Processo
Administrativo;
1.9. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades especiais incompatíveis com o exercício das funções;
1.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
II – DAS INSCRIÇÕES
2. As inscrições serão realizadas no SECRETARIA DE SAÚDE na Estrada Gentil Peres, n° 260 - Umuarama - Itanhaém, nos dias 09 a
12/01/2012, no horário das 08:30 ás 12:00 e das 13:30 ás 16:30 horas.
III - DAS PROVAS
3. O Processo Seletivo constará da seguinte prova e respectivo número de questões:

FUNÇÃO

VAGAS

SALÁRIO BASE
CARGA HORÁRIA

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

R$ 3.141,00
40 horas
Médico Clínico
Geral

38

Médico Pediatra

10

R$ 1.886,00
24 horas

R$ 1.886,00
24 horas

Ensino Superior Completo em
Medicina e Registro no CRM.

Ensino Superior Completo em Medicina
com especialização em Pediatria e
Registro no CRM.

DISPONIBILIDADE
DE VAGAS
* 07 vagas
40 horas Pronto
Socorro
* 10 vagas
24 horas
* 21 vagas
24 horas (atuar no
serviço de Atendimento Móvel de
Urgência SAMU)
Pronto Socorro
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Médico
Cirurgião Geral

03

R$ 1.886,00
24 horas

Médico
Ortopedista

04

R$ 1.886,00
24 horas

04

R$ 3.141,00
40 horas

Médico
Generalista

Ensino Superior Completo em Medicina
e Registro no CRM.
Ensino Superior Completo em Medicina
com especialização em Ortopedia e
Registro no CRM.

Pronto Socorro
Pronto Socorro

Unidade Básicas de
Ensino Superior Completo em Medicina Saúde: Belas Artes,
e Registro no CRM.
Coronel, Gaivota e
Oásis

3.1. Nas funções de Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Cirurgião Geral, Médico Ortopedista, Médico Generalista, Médico
Clínico Geral (para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192) as provas constarão questões objetivas de
múltipla escolha, com cinco alternativas cada, que terão uma única resposta correta de Conhecimentos Específicos.
3.2. A Prova Objetiva será avaliada de 0 a 100.
3.2.3. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo
número de questões acertadas.
3.2.4. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
3.2.5 Serão classificados o tríplo de número de vagas;
3.2.6 Não haverá indicação de bibliografia;
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
4.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Itanhaém/SP o local, dia e o horário da prova será divulgado no dia 16/01/2012
através da Internet no endereço eletrônico www.itanhaém.sp.gov.br e por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária
de Itanhaém e na Secretaria de Saúde.
4.2 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local, dia e horário de prova.
4.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
4.4. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc., deverão ser
corrigidos somente no dia das respectivas provas em formulário específico.
4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) comprovante de inscrição;
b) original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ ou cédula de identidade expedida
pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho
e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que
por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia
na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997);
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
4.5.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com
clareza.
4.5.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
4.5.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ ou
danificados.
4.5.4. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
4.5.6. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
4.6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
4.6.1. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop,
receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, etc.) ou semelhantes, bem como protetores
auriculares.
4.6.2 Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o
candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
4.6.3. O descumprimento dos itens 4.6.1. e 4.6.2 implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
4.7. A Prefeitura Municipal de Itanhaém não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas.
4.8. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
4.9. Quanto às Provas Objetivas:
4.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha
de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
4.9.2. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma
delas esteja correta), com emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
4.9.3. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
4.9.4Será impossível a substituição da Folha de Respostas dos candidatos.
4.10. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
4.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados.
4.10.2 Não apresentar o documento de identidade exigido no item 4.5, alínea “b”, deste Capítulo.
4.10.3. Não comparecer a prova, seja qual for o motivo alegado.
4.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal.
4.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora
ou similar.
4.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com
banco de dados, telefone celular, walkman e/ ou equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares.
4.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.
4.10.8. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas.
4.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.
4.11. Ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando as Folhas de Respostas.
4.11.1. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do
candidato da sala de prova.
4.11.2. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
4.11.3. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de
sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
4.11.4. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar
ao local das provas, sendo eliminado do processo seletivo.
4.11.5. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ ou pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ ou critérios de avaliação/ classificação.
4.11.6. Os gabaritos da prova objetiva, considerados como corretos, serão divulgados no endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.
br em data a ser comunicada no dia da realização das provas.

V – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
5.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de classificação. 5.1.2. A lista de Classificação
Final, será afixada na sede da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e publicada no Boletim Oficial do Município.
5.1.3. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 5.1.4. Tiver idade superior
a sessenta anos, até o último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03.
5.1.5. Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições.
5.1.6. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos.
VI – DA CONTRATAÇÃO
6.1. Para a contratação os candidatos, terão o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para apresentação dos documentos discriminados a seguir: Certidão de Casamento, Título de Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições ou Certidão de
Quitação com a Justiça Eleitoral, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 2
(duas) fotos 3x4 iguais, coloridas e recentes, Pesquisa do PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o
cadastro, Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC e regularização, Comprovantes de escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos,
Caderneta de Vacinação dos filhos menores entre 1 (um) e 5 (cinco) anos e Atestados de Antecedentes Criminais; Comprovante
de endereço, Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia relativa à qualificação frente e verso); Declaração de bens;
Conta Corrente no Banco Santander.
6.2. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame médico que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas.
6.2.1. A avaliação médica compreenderá a realização de Exames Básicos (e complementares, se necessário), exames específicos
da função e Avaliação Clínica, os quais serão realizados por médicos indicados pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina
do Trabalho da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém (SESMT).
6.2.3. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém serão de caráter eliminatório para
efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
6.3. Não serão aceitos no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas
se estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão competente.
Itanhaém, 06 de janeiro de 2012.
JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE
PRESIDENTE DA COMISSÃO

meio ambiente
RESOLUÇÃO COMDEMA
Nº 10 DE 04 DE JANEIRO DE 2012
“Designa a Secretária Executiva do COMDEMA”
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelas Leis 2.679/01, 3.300/07, 3.303/07 e considerando ainda o que preceitua a alínea “h” do artigo 4º do Regimento
Interno do COMDEMA, aprovado pela Resolução nº 01, de 05 de novembro de 2.007;
RESOLVE:
Art. 1º. Na conformidade do que dispõe a alínea “h” do artigo 4º da Resolução COMDEMA nº 01/07, que aprovou seu regimento interno, fica designada a servidora Andréia Geraldo Saleme, fiscal, RC nº 6330, lotada na Secretaria de Planejamento
e Meio Ambiente, para exercer as funções de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
Art. 2º. As atribuições da Secretaria Executiva são aquelas elencadas na seção II, art. 5º do Regimento Interno, sem prejuízo
ao exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa junto à administração municipal.
Art. 3º. A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente oferecerá meios, materiais e instalações necessários ao fiel desempenho das atribuições da Secretaria Executiva.
Parágrafo único. Os conselheiros, titular e suplente, representantes da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, deverão
colaborar com as atividades da Presidência e da Secretaria Executiva, praticando os atos necessários para tanto, de acordo
com o artigo 6º, alínea “c” do regimento Interno do COMDEMA.
Art. 4º. A função de Secretária Executiva não será remunerada, embora seja considerado relevante serviço público.
Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução COMDEMA nº 08, de 22 de
setembro de 2.010.
Paula Cecília Rosas Barbi
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Presidente
RESOLUÇÃO COMDEMA
Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2012
“Dispõe sobre a presidência do COMDEMA”
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelas Leis 2.679/01, 3.300/07, 3.303/07 e
Considerando o que preceitua o Regimento Interno do COMDEMA, aprovado pela Resolução nº 01, de 05 de novembro
de 2.007,
Considerando, que a Resolução nº 09, de 30 de junho de 2011, delegou as atribuições do presidente contidas no art. 4º
do Regimento Interno do COMDEMA ao titular da Assessoria Técnica Ambiental, da Secretaria de Planejamento e Meio
Ambiente até que as propostas objeto da Recomendação nº 01, de 30 de junho de 2011 entrassem em vigor por meio de
lei municipal específica,
Considerando, que a Lei Municipal nº 3.730, de 30 de setembro de 2011, que por meio da Recomendação nº 01, de 30 de
junho de 2011, alterou a redação dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal nº 2.679, de 12 de julho de 2001, que reorganizou
o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, entrou em vigor,
Considerando, que o §4º da do art. 5º da Lei Municipal nº 2.679, de 12 de julho de 2001, alterada pela Lei Municipal nº
3.730, de 30 de setembro de 2011, dispõe que na primeira reunião após a posse, o Conselho elegerá, dentre seus membros
titulares, o presidente e o Vice-Presidente, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução
por igual período, e
Considerando ainda, que o mandato dos atuais conselheiros vencerá no dia 21 de janeiro de 2012 e que haverá necessidade
de realização de reuniões ordinárias e públicas para eleição dos membros da sociedade civil neste período para o biênio
2012/2014 a que dispõe a Lei Municipal nº 2.679, de 12 de julho de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 3.730, de 30 de
setembro de 2011;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar ao titular da Assessoria Técnica Ambiental, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente as atribuições
conferidas pelo Art. 4º do respectivo Regimento Interno ao Diretor do departamento de Meio Ambiente, até que seja eleito
novo presidente e vice-presidente do COMDEMA na primeira reunião após a posse dos novos membros que comporão o
Conselho para o biênio 2012/2014.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução COMDEMA nº 09, de 30 de junho
de 2.011, bem como demais disposições em sentido contrário.
Paula Cecília Rosas Barbi
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Presidente
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SUPERAÇÃO – O segredo para manter o fôlego e o ritmo está nos treinos diários realizados no Complexo Educacional Harry Forssell

Natação adaptada vence barreiras
e dá exemplo de determinação
Não há limites quando se
tem determinação. E o prérequisito para fazer parte de
uma equipe espor tiva é ter
confiança, acreditar que, mesmo com as dificuldades, é
possível superar seus próprios
obstáculos. Assim é o dia a dia
dos alunos da natação adaptada de Itanhaém, liderados
pelos técnicos Milena Pedro
de Moraes e Yucatan Koki de
Araujo.
Atualmente, a equipe é formada por quatro atletas: Kelly
Antunes, 25 anos; Ana Carolina
Luz Leite, 20 anos; Fábio Araújo
Rosas, 35 anos; e Fábio Dantas
de Souza, 24 anos. O segredo
para manter o fôlego e o ritmo
está nos treinos diários realizados no Complexo Educacional
Harry Forssell.
A natação adaptada é movida por fases. A primeira é
terapêutica e trabalha a adaptação da pessoa ao ambiente
aquático e a reabilitação de
seus movimentos. Durante este
período, os alunos aprendem a
mergulhar e a respirar na água.

A nadadora Kelly Antunes
tem Síndrome de Down e é uma
das antigas da turma, sendo uma
das primeiras a comparecer aos
treinos. Em competição dentro
d’água já conquistou 66 medalhas, sendo 45 ouros, 17 pratas
e quatro bronzes, disputados
entre 2010 e 2011. “A natação
é tudo. Me sinto bem e sei que é
muito bom para minha saúde. É o
melhor esporte que tem”.
Ao longo da carreira, Kelly
já par ticipou de campeonatos
nacionais e internacionais realizados no Paraná, São Paulo,
Ceará, Porto Alegre, Campinas,
Santo André e Equador. “Nestes
campeonatos obtive colocações
muito significativas. Ganhei muitas medalhas”.
“Os quatros nadadores me
ensinaram bastante. A alegria
deles em superar as dificuldades
é gratificante. Profissionalmente
aprendi a aperfeiçoar meus treinamentos voltados para alunos
com deficiências. Só tenho a
agradecer a eles pela confiança
e ao apoio que depositam em
mim”, diz a técnica Milena.

Terapia auxilia no trabalho fisioterápico

Atividades
acontecem no
Complexo Harry
Forssell

Rotina de treinamentos auxilia
na recuperação dos atletas
Os atletas encontram na
natação fontes inesgotáveis de
força e determinação. “Com a
ajuda do treino estou reaprendendo
a surfar e a andar de bicicleta”,
conta a atleta que é deficiente
física, Ana Carolina Luz Leite,
mais conhecida como Naná.
Nadar tornou-se uma paixão, e
com a ajuda de familiares e auxílio
dos treinadores, uma barreira por
dia é superada, dando espaço às
custosas vitórias. “Venho todos
os dias, não falto a um treino.
Faça chuva ou faça sol, estarei em
todos os treinos, mesmo que seja
por pelo menos uma hora”.
Desde que começou a
competir, Naná tem apresentado
evolução, refletida em constantes
resultados. Como no primeiro

torneio que particiou, realizado na
cidade de Cubatão, onde a atleta
foi a única pessoa com deficiência
a competir, e ainda, sair da água
carregando medalha de prata no
Nado Crawl.
As competições não pararam e
em julho a nadadora foi aos Jogos
Regionais, considerado um grande
desafio, já que dois dias antes ela
havia passado por uma cirurgia.
Acompanhando Ana Carolina,
está Fábio Dantas de Souza, que
é deficiente físico da mão direita.
Na última competição em que
participou, realizada em Caieiras,
o jovem trouxe para Itanhaém uma
medalha de bronze.
O nadador acredita que o
coletivo desenvolve um papel
significativo, desencadeando

um forte espírito de equipe. A
natação me ajudou a superar o
preconceito que sofria quando era
criança e hoje isso não é mais um
problema”, explica Dantas.
Para o atleta Fábio Araujo
Rosa, a natação ajudou a salvar
sua vida. Após sofrer um acidente
de carro, ele ficou em coma
por dois meses e perdeu os
movimentos do lado esquerdo do
corpo. Ao descobrir os benefícios
da natação, Fábio melhorou a
qualidade de vida.
“Hoje devo parte da minha
recuperação à natação, que
me ajudou a recuperar estes
movimentos. A atividade me ajuda
na coordenação motora e no
equilíbrio para andar. Até consigo
correr de novo”.
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TRATAMENTO – No local também é possível encontrar soro antirrábico/humano e antitetânico

Pronto Atendimento oferece soro para
vítimas de animais venenosos
O Pronto Atendimento
João Molina Cer vante, da
Secretaria Municipal de Saúde,
disponibiliza diversos tipos de
soros para vítimas de animais
venenosos, como aranha,
cobra e escorpião. Além disso,
no local também é possível
encontrar soro antirrábico/
humano e antitetânico.
Em caso de picada de
algum animal peçonhento, o
recomendado é lavar o local
e procurar um médico no

Pronto Atendimento, que fará
a avaliação do caso. Segundo
informações do Depar tamento
de Vigilância à Saúde, o cuidado
deve ser maior com crianças e
idosos, visto que o sistema
imunológico da criança ainda
não é completo e o do idoso é
debilitado.
A diretora técnica de Divisão
da Vigilância Epidemiológica,
Sandra Aparecida Gomes da
Silva, enfatiza que o cuidado
deve ser maior com crianças

e idosos. “O munícipe não
precisa se deslocar para
ou t ra ci d ad e, p oi s t em os
o atendimento adequado e
estoque abastecido”.
O Pr o n t o A t e n d i m e n t o
fica localizado na Rua
Expedicionário Poitena, 21,
n o C e n t r o . Pa r a m a i o r e s
informações, entrar em
contato com o Depar tamento
de Vigilância à Saúde pelo
telefone (13) 3427-7047 ou
3426-6706.

Em caso de picada, o paciente deve se dirigir até a unidade

VISTORIA
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-7713541 ou pelos sites: http://www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br/ e http://www.leiantifumo.sp.gov.br/

Saúde e Polícia Militar fiscalizam venda de
bebida para menores e Lei Antifumo

Cartazes nos estabelecimentos alertam para as leis

A Secretaria Municipal
de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância à
Saúde, juntamente com a
Polícia Militar, vem realizando a fiscalização da lei que
proíbe a venda de bebida
alcoólica a menores de 18
anos e da Lei Antifumo por
toda a Cidade.
Os agentes têm visitado
os comércios todos os
dias, vistoriando a venda, ofer ta, fornecimento,
entrega e permissão do
consumo de bebida alcoólica a menores. Também
é verificado se os esta-

belecimentos seguem a
determinação de afixar os
avisos de proibição.
Já na Lei Antifumo, é
fiscalizado o cumprimento
da norma que proíbe o uso
de cigarros em ambientes
fechados de uso coletivo em
todo o Estado de São Paulo,
assim como a afixação dos
avisos de proibição.
Os estabelecimentos
que não seguirem as determinações, serão multados.
Em caso de reincidência, o
local poderá ser interditado
ou implicar no encerramento definitivo das atividades.
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PREVENÇÃO – Atualmente, 34 agentes de endemias percorrem a Cidade,
verificando as casas e dando orientações aos moradores sobre como fazer
a prevenção à doença

Agentes de combate à
dengue visitam residências de
veraneio aos sábados
Com a chegada do verão, a
ajuda da população é essencial
para que a dengue não seja um
problema para o Município. Por
isso, a Secretaria Municipal
de Saúde, por meio do Setor
de Combate à Dengue, está
visitando as residências de
veraneio da Cidade com o
objetivo de orientar os
turistas sobre os cuidados
para a prevenção ao mosquito
transmissor da dengue, o
Aedes Aegypti.
Os agentes de endemias
têm feito a inspeção das casas
em horário diferenciado, aos
sábados, das 9 às 15 horas.
O diretor do Depar tamento
de Vigilância à Saúde,
Cláudio Camargo, enfatiza a
importância de se atingir este
público-alvo. ”Aos sábados,
temos maior facilidade de
contato com os turistas e
podemos conscientizá-los de
que é impor tante manter a

residência livre de possíveis
focos do mosquito”.
Atualmente, 34 agentes de
endemias percorrem a Cidade,
verificando as residências e dando
orientações aos moradores sobre
como fazer a prevenção à doença.
De acordo com informações do
setor, em 2011, os agentes

orientaram os moradores
de mais de 70 mil casas da
Cidade. Além dos agentes de
endemias, o setor ainda conta
com seis desinsetizadores,
três supervisores de agentes
de endemias, um coordenador,
dois educadores e um fiscal
sanitário.

MENOR ÍNDICE DA REGIÃO

Visitação será intensificada

Itanhaém conquistou um índice notório no Levantamento de Índice Rápido para o Aedes Aegypti
(LIRAa) de 2011, realizado pelo Ministério da Saúde
entre os meses de outubro e novembro de 2011.
O Município apresentou taxa de 0% de infestação
predial, índice calculado de acordo com a quantidade de casas visitadas pelo número de larvas do
mosquito encontradas. Ao todo, participaram do
levantamento 561 municípios. Dentre as cidades
participantes da Região Metropolitana da Baixada
Santista, Itanhaém apresentou o menor índice.
Em 2010, a Cidade apresentou taxa de 0,4% de
infestação predial.

CUIDADOS
População deve estar atenta aos alimentos que são
comercializados à beira-mar

Munícipes e turistas devem
estar atentos ao consumo
de alimentos na praia
No verão, a opção de lazer
de muitos munícipes e turistas
é a praia. Aproveitar o dia para
passear com a família ou com
amigos pela areia e saborear um
petisco ou uma bebida é uma boa
maneira de relaxar e se divertir.
Porém, é preciso ter alguns cuidados na hora de consumir esses
produtos.
A Secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Vigilância
Sanitária, alerta a população para
que esteja atenta aos alimentos
que são comercializados à beiramar, visto que produtos manipulados e preparados na areia da praia
podem acarretar sérios riscos à
saúde dos consumidores.
Visando o bem-estar e a
saúde da população, a Vigilância
Sanitária tem feito vistorias nas

casas dos vendedores ambulantes, onde são preparados os
alimentos. Além de verificar a
cozinha, a equipe ainda presta
orientações sobre os cuidados
para evitar contaminações.
Segundo dados do Departamento Municipal de Comércio,
Itanhaém conta atualmente com
204 ambulantes da área alimentícia espalhados pelas praias da
Cidade. Vale lembrar que todos
devem estar devidamente licenciados pela Vigilância Sanitária
e devem manter visível o alvará
sanitário, além de carregar um
crachá de identificação.
Caso constate alguma irregularidade, o consumidor pode entrar em contato com a Vigilância
Sanitária por meio dos telefones:
(13) 3427-7047 ou 3426-6706.

Confira algumas orientações sobre o consumo
n As instalações, equipamentos e produtos comercializados devem ser mantidos
em boas condições de higiene e conservação,
com utensílios descartáveis destinados a
acondicionar e servir os alimentos e bebidas,
incluindo os copos para consumo;
n É proibido manter os alimentos no
solo ou em local inadequado;
n Os manipuladores de alimentos
devem estar com as mãos limpas, unhas
curtas, sem esmalte e adornos, além de usar
uniforme limpo e proteção no cabelo;
n Ter cuidado com o gelo para consumo,
jamais utilizar gelo em barra. Só é permitido
uso de gelo de água filtrada, em cubos, com
registro do órgão competente;
n Prestar atenção na hora de consumir
sucos e refrescos. Peça ao comerciante que
limpe a borda da lata de cerveja ou refrigerante. As latas devem estar íntegras, sem
sinais de estufamento e ferrugem;
n A data de validade dos produtos
precisa vir impressa de forma clara e visível
na embalagem;
n Não é permitida a manipulação e a
produção de alimentos na faixa de areia da
praia, como espetinhos de peixe e camarão,
churrasquinhos, queijos, salgados, cachorro

quente, porções e outros;
n Os carrinhos e barracas devem
possuir reservatório de água tratada para
higienização dos equipamentos, utensílios
e mãos;
n Os alimentos semipreparados ou
prontos para o consumo devem ser manuseados com pegadores ou instrumentos
apropriados, sem contato manual;
n No caso de ambulantes, os alimentos
perecíveis (sanduíches naturais e sorvetes)
deverão estar acondicionados em caixas
isotérmicas, com gelo suficiente para uma
conservação adequada;
n Nos quiosques, os produtos perecíveis
deverão ser mantidos sob temperatura própria para cada tipo de alimento (refrigeração
ou congelamento). Alimentos perecíveis não
podem ficar fora de refrigeração;
n Os estabelecimentos, barracas e
carrinhos que comercializam alimentos
para consumo imediato, como maionese,
catchup e mostarda, deverão fornecê-los
acondicionados em embalagens individuais
e descartáveis, tipo sachês, bem como o fornecimento de canudos plásticos embalados
individualmente e lacrados, conforme a Lei
Municipal nº 3.456, de 7 de julho de 2008.
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SERVIÇOS – A equipe presta serviços de primeiros socorros e orienta a população sobre os
cuidados com a saúde no verão

Base móvel do SAMU e ônibus da saúde
garantem atendimento na temporada
Desde o dia 31 de dezembro,
munícipes e turistas que circulam pela Praia do Sonho contam
com o serviço de atendimento
de emergência instalado em um
ônibus da Secretaria Municipal
de Saúde e uma ambulância do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU-192) de Itanhaém, estacionados na Avenida
Vicente de Carvalho, das 9 às 17
horas, durante toda a semana.
No local, há o apoio de
cinco técnicos de enfermagem,
três posicionados dentro do
ônibus e dois que atendem na
motolância. De acordo com o

coordenador geral de Urgência
e Emergência do Município e
médico do SAMU-192, Dr. Amir
Mahmoud Bahmad, a equipe
presta serviços de primeiros
socorros e orienta a população
sobre os cuidados com a saúde
no verão.
A equipe, que atende cerca de
80 banhistas por dia, também irá
auxiliar no atendimento durante os
shows de verão na Cidade, que
acontecem em todos os finais
de semana do mês de janeiro,
na Avenida Jaime de Castro, na
entrada principal da Cidade, a
partir das 19 horas.

Equipes estarão trabalhando durante a temporada

SERVIÇOS – O caso mais recente de um nascimento pelas
mãos dos profissionais da SAMU ocorreu no dia 1 de
janeiro no bairro Iemanjá. Foi o primeiro parto de 2012.

SAMU já realizou
318 partos na Cidade
em cinco anos
Há cinco anos implantado
em Itanhaém, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) realizou
o par to de 318 bebês. Foram
casos em que não houve
tempo da equipe chegar ao
hospital e as pacientes deram
à luz dentro da ambulância.
Neste mesmo período a equipe fez 3.976 atendimentos
obstetrícios.
O caso mais recente de
um nascimento pelas mãos
dos profissionais do SAMU
ocorreu no dia 1º de janeiro,
no bairro Iemanjá. A ambulância foi acionada por volta das
10 horas e quando chegou ao
local para fazer o transporte

da gestante, ela entrou em
trabalho de parto. Na ambulância estavam o coordenador
de Frota, Danilo Leonel; a
médica Dra. Aparecida e a
enfermeira Adriana, que foram
os responsáveis pelo primeiro
nascimento de 2012.
De acordo com Danilo
Leonel, que em dois anos
já realizou quatro par tos,
não há satisfação melhor
do que ser o responsável
pelo nascimento de uma
vida. “Para nós, que trabalhamos com uma realidade
que muitas vezes envolve a
mor te e a dor das pessoas,
é gratificante ver uma vida
nascer”.

oportunidade
Os interessados devem retirar
a ficha de inscrição na Rua
Zeferino Soares, 19, 3º andar,
conjunto 31, no Centro, das 8 às
11 horas e das 13 às 17 horas

CAMP recebe
inscrições
para processo
seletivo até o
dia 13
Até o dia 13 de janeiro, o Círculo
de Amigos dos Menores Patrulheiros (CAMP) de Itanhaém estará recebendo inscrições para processo
seletivo destinado aos jovens que
estão à procura de oportunidade
de aprendizagem e inclusão no
mercado de trabalho. O curso de
Aperfeiçoamento Profissional disponibilizará 50 vagas.
Os interessados deverão retirar
a ficha de inscrição e devolução
gratuitamente na sede do CAMP,
localizada na Rua Zeferino Soares,
19, 3º andar, conjunto 31, no Centro, das 8 às 11 horas e das 13 às
17 horas. Vale lembrar que, para
finalizar a inscrição, o candidato
deve ter em mãos um documento
de identificação com foto.
Para participar do processo
seletivo é preciso estar na faixa
etária dos nascidos entre os meses de julho de 1996 e julho de
1997. Além disso, é preciso estar
cursando o 1º ano do Ensino Médio
no período noturno e em escola
pública. A ficha de inscrição deve
ser devolvida até o dia 13 de janeiro
na sede do CAMP.
O exame será aplicado no dia
5 de fevereiro e o conteúdo exigido
terá as disciplinas de Matemática,
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Atualidades. As datas,
horários locais e classe de realização da prova serão divulgados no
momento da devolução da ficha de
inscrição. Para informações, ligar
no telefone (13) 3426-2213.
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INTERNET – O processo ainda está em fase
de homologação, visto que os representantes
ainda têm prazo para entrar com recursos

Prefeitura realiza pregão
presencial para definir
gestor da Cidade Digital
Aconteceu no da 29 de
dezembro a sessão pública
do pregão presencial que irá
definir o gestor da instalação
das antenas que irão proporcionar à população internet
banda larga gratuita em toda
a Cidade. Três representantes de empresas par ticiparam do processo licitatório
no Paço Municipal.

O
processo ainda
está em fase de homologação, visto que
os representantes ainda
têm prazo para entrar
com recursos. Após a
homologação da licitação,
a empresa vencedora terá
cerca de 30 dias para iniciar
o procedimento. Serão instaladas antenas de conexão
em 48 pontos do município
com acesso WI-FI (rede de
tecnologia sem fio).
Segundo o diretor de
Te c n o l o g i a d e I t a n h a é m ,
Fabio Fomm, toda a Cidade
terá acesso à internet banda
larga gratuitamente. “A ideia
é criar um cadastro para que

o munícipe possa utilizar o
serviço, bastando o inscrito
ter uma antena receptora em
seu computador. Ainda está
em análise a forma que será
feita este cadastramento e a
velocidade disponível”.
O prefeito João Carlos
Forssell destaca que este
projeto será um impor tante
instrumento para promover a
educação. “Além de o munícipe poder acessar a internet
banda larga em uma praça
pública, por exemplo, serão

instaladas antenas nas unidades educacionais, assim
o aluno terá acesso a toda a
riqueza de informações disponíveis na internet. Também
vai facilitar os processos,
compar tilhamento e troca
de informações nos diversos
órgãos públicos”.
O projeto Cidade Digital
faz par te do Programa de
Inclusão Digital, do Ministério
da Ciência e Tecnologia em
parceria com as prefeituras.
A instalação das antenas para
internet gratuitas é um projeto
que faz par te do Plano de
Ação de Itanhaém (PAI).

TURISMO
A iniciativa é fruto de uma parceria com a Agem e será um ponto de acesso estratégico para
pontos turísticos e religiosos da Cidade

Nova praça turística na
Praia do Sonho está em
fase final de obras
A Praia do Sonho está ganhando um novo espaço turístico
e religioso. As obras de construção da Praça Nossa Senhora
de Lourdes, entre as Ruas da
Enseada e a Rua Bahia estão em
fase final. O empreendimento é
fruto de uma parceria entre a
Prefeitura de Itanhaém e a Agência Metropolitana da Baixada
Santista (Agem).
De acordo com a Secretaria
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano já foram construídos os passeios, instalados os
bancos e realizado os serviços
de jardinagem e paisagismo.
Também já foi implantada a estrutura do Posto de Informações
Turísticas que irá funcionar no
local. A última etapa do projeto
contempla a instalação da nova
iluminação pública e a constru-

A área é um local de acesso estratégico para pontos turísticos
ção de um gazebo expositivo de
espécies vegetais.
A área é um local de acesso
estratégico para pontos turísticos
e religiosos da Cidade, como a
Cama de Anchieta, a Gruta Nossa
Senhora de Lourdes, Passarela de
Anchieta e Portal Místico. Além
disso, o empreendimento vai con-

tribuir para preservar a paisagem
nativa da praia e a vegetação dos
morros locais.
O valor total do contrato assinado com a Agem é de R$
216.896,41. A Prefeitura de
Itanhaém aguarda a liberação da
última parcela do convênio com a
Agem para finalizar a obra.

esporte
Após um ano de triunfos, a natação de Itanhaém parte para
mais uma temporada a fim de repetir o mesmo resultado
alcançado nos últimos circuitos

Natação de Itanhaém se
prepara para início do
Circuito de Águas Abertas
A equipe itanhaense de natação dá início às competições com
a 1ª etapa do Circuito de Águas
Abertas no dia 15 de janeiro, em
São Vicente. Com aproximadamente 35 atletas, o grupo vai
lutar para trazer mais um título do
circuito para a Cidade.

Após um ano de triunfos, a
natação de Itanhaém parte para
mais uma temporada a fim de repetir o feito alcançado nos últimos
circuitos. Entre as vitórias mais
significantes está a 55ª edição
dos Jogos Regionais na qual
ganhou 45 medalhas. Além disso,

os atletas obtiveram também a
medalha de ouro por equipe na
6ª etapa do Circuito de Maratona
Aquática Costa da Mata Atlântica,
sagrando-se bicampeã.
Buscando um melhor condicionamento físico dos nadadores
nesse primeiro bimestre, a técnica
Mônica Cristina César espera
um aumento no desempenho do
grupo, apesar dos atletas acabarem de voltar das férias. “Nossa
expectativa é começar o ano
competindo bem, porém, estamos
voltando das férias e não estamos
100% do nosso treinamento, mas
acreditamos em um bom resultado”, afirma a técnica.
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EMPREENDIMENTO – O consórcio SPMar manifestou interesse em executar a construção da rodovia que ligará o
Rodoanel Mario Covas Junior ao Litoral Sul

Empresa apresenta proposta para construção
da ‘Nova Imigrantes’ em Itanhaém
Manoel da Nóbrega (SP-55), de
Mongaguá a Régis Bittencourt
(BR 116). Cálculos iniciais
apontam para um investimento
de R$ 648 milhões.
O prefeito de Itanhaém,
João Carlos Forssell, defende
a criação da ‘Nova Imigrantes’
como a melhor solução para
toda a Região Metropolitana da
Baixada Santista. “O problema
do congestionamento durante a
temporada de verão na Região
já é crônico. Uma nova via em
Itanhaém aliviará muito o trânsito
de Praia Grande para o Litoral Sul.
Isso facilita o tráfego em Santos,
Guarujá e São Vicente, na medida
em que teríamos uma nova
alternativa mais ao Sul. Além
disso, estaríamos a 30 minutos
de São Paulo. São 12 Km de serra
e praticamente já se está dentro
da Capital”.

Estado reconhece necessidade de se
criar uma nova alternativa de acesso

Estatal considera Itanhaém
um ponto estratégico

A reivindicação atende ainda entidades empresarias, o turismo e a Petrobras, que tem em Itanhaém
um ponto estratégico na exploração do pré-sal. O
objetivo é resolver gargalos que possam atrapalhar o
“boom” econômico que se espera com a exploração da
Bacia de Santos. A expectativa é que até 2025 sejam
injetados R$ 209 bilhões na região metropolitana da
Baixada Santista.
“’A ‘Nova Imigrantes’ vai servir para acompanhar
o desenvolvimento da região em virtude do pré-sal.
Dez novas plataformas da Petrobrás estão previstas
para serem instaladas no Litoral Paulista nos próximos cinco anos, ampliando a demanda por meios de
transporte rápidos”, afirma o secretário de Governo
de Itanhaém, Silvio Lousada.

PETROBRAS

Com a construção da
‘Nova Imigrantes’, a viagem
do Rodoanel até Itanhaém deve
durar em torno de meia hora –
quase um terço do tempo da
duração na atualidade. Além do
Rodoanel, mais uma alternativa
estudada pelo Governo do Estado
de São Paulo é ligar Itanhaém
pela Fazenda Araraú – que leva
ao trevo do Balneário Gaivota,
passando pelo chamado Vale
do Rio Preto – e Parelheiros, no
extremo sul de São Paulo.
A Secretaria de Estado de
Logística e Transpor tes está
fazendo estudos sobre a ligação e
vai analisar propostas da iniciativa
privada, como a do consórcio
SPMar, mas não fixou prazo para
concluir os estudos. O Governo
Estadual avalia incluir a obra
em uma concessão abrangendo
a maior parte da rodovia Padre

A rodovia ligando Itanhaém a cidade de São Paulo
é uma reivindicação histórica do Litoral Sul. Em 1997,
o então governador Mário Covas sancionou a lei nº
9.851, que autorizava a abertura do processo licitatório
para construção e exploração da ‘Rodovia ParelheirosItanhaém’. Mas, desde então, o projeto nunca havia
saído do papel.

PROJETO ANTIGO

A empresa Contern
Constr uções e Comércio
Ltda manifestou interesse
em executar a construção,
manutenção e operação da
rodovia que ligará o Rodoanel
Mario Covas Junior, na cidade
de São Paulo, a Itanhaém. Por
meio da empresa, o consórcio
informou ao governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, que
estudos serão desenvolvidos
nos próximos meses.
O projeto é uma alternativa
para o congestionado
trânsito do Sistema AnchietaImigrantes. Embora não haja
ainda a definição de traçado
da nova via, a capital paulista e
Itanhaém estão separadas por
apenas 15 km. Já pela rodovia
Imigrantes a distância entre
São Paulo e a Baixada Santista
é de cerca de 70 Km .

