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AGILIDADE >>
O sistema de
atendimento ao
empreendedor
é mais rápido
e permitirá
a licença de
funcionamento da
empresa via online
Os comerciantes de Itanhaém já podem
solicitar pela internet o alvará de funcionamento por meio do Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) que já vigora no Município desde o final do ano passado. A medida
atende ao Decreto Estadual nº 55.660, de 30
de março de 2010, que visa reduzir o tempo para expedição de licença dos órgãos das
áreas da vigilância sanitária, meio ambiente,
bombeiros e Prefeitura.
O link do sistema está disponível no site
oficial do Município (www.itanhaem.sp.gov.
br) e deve ser usado por todos os contadores

para as novas solicitações de alvará de funcionamento. Com a implantação do SIL, o
atendimento ao empreendedor será mais ágil
e permitirá a licença de funcionamento da
empresa via online.
Por meio do novo sistema, até mesmo a
certidão de uso e ocupação do solo, que passará a se chamar viabilidade e que anteriormente deveria ser solicitada pessoalmente
na Prefeitura para avaliar se a atividade
pretendida poderia ser realizada, será feita
no mesmo sistema, sem custo algum para o
empresário.
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www.twitter.com/pref_itanhaem

CINI de
Itanhaém passa
a atender em
novo endereço
2

Saúde >> A linha telefônica
continuará com o mesmo número
3426-3350

O Centro de Infectologia de Itanhaém (CINI)
está atendendo em novo endereço desde o dia 24
de setembro. A unidade foi transferida para a Rua
Maranata, 229, no Jardim Sabaúna, próximo ao
Terminal Rodoviário e à Secretaria Municipal de
Saúde. Atendimentos de emergência estão sendo
efetuados normalmente pela unidade.
A linha telefônica continuará com o mesmo número (3426-3350). O CINI presta atendimento a
pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas
como DST/AIDS, hepatite C, entre outras. A unidade foi transferida devido às obras de ampliação do
Hospital Regional de Itanhaém.

www.flickr.com/
governomunicipaldeitanhaem

www.youtube.com/
governomunicipal
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Projeto para urbanização da
orla de Itanhaém prevê uso
de energia autossustentável
Uma orla de 26 quilômetros de extensão com mobiliário moderno e autossustentável, que utiliza um sistema de iluminação pública com energias solar e cinética,
sendo essa última originada a partir dos passos dos pedestres na calçada. Longe
de ser um sonho futurista e utópico, essa proposta pode vir a ser viabilizada em
Itanhaém, por meio de um modelo de gestão compartilhada entre a Prefeitura e a
iniciativa privada.
A urbanização da orla está orçada em torno de R$ 45 milhões e é uma antiga
reivindicação da população e do público visitante da Cidade. O modelo de gestão
sugerido foi o de Parceria Público-Privada (PPP). Essa modalidade foi definida
depois de três anos de estudos por parte do Governo Municipal. As empresas EDT
Construtora, Kallipolis Arquitetura e MDS Publicidade apresentaram um projeto
arquitetônico ao prefeito João Carlos Forssell. E agora toda a população poderá
conferir a proposta para a orla itanhaense.
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>>ENERGIA CINÉTICA

O conceito do projeto consiste na construção de espaços de convivência com equipamentos de ginástica, jogos, tótens interativos com informações atualizadas on-line,
(como por exemplo, a previsão do tempo,
boletim da qualidade das praias, programação de eventos na cidade, dicas turísticas e
informações culturais da região), ciclovias,
bebedouros independentes para pessoas
e animais, iluminação 100% sustentável,
quiosques temáticos.
A ideia é aproveitar as facilidades que a
tecnologia proporciona, sem agredir o meio
ambiente. Por isso é que todos os materiais
aplicados e utilizados serão 100% recicláveis. A iluminação será obtida através do
armazenamento de energia solar, por meio
de placas captadoras ao longo da orla, bem
como energia cinética através de placas
dispostas no piso utilizando do movimento
dos próprios pedestres, convertendo-a em
energia elétrica.

>>Empreendimento
irá impulsionar o
desenvolvimento da orla

O diretor da EDT Construtora, Eduardo Terovydes Junior, acredita que a obra provocará
um impacto positivo que resultará na valorização dos imóveis, atraindo novos investimento e incrementando o número de turistas
e moradores que poderão usufruir das belezas naturais de sua orla, dia e noite.
“A realização desta antiga reivindicação irá
consolidar o caminho da cidade nos trilhos
do progresso. Trata-se de um megaprojeto
revolucionário que certamente se tornará
piloto para outros administradores públicos,
podendo ser repetido nos 7.367 Km da Costa Brasileira”, assinalou Terovydes Júnior.
Pela proposta, a MDS Publicidade providenciará a contratação da empresa que será
responsável pela viabilização financeira da
obra orçada em R$ 45 milhões, tendo como
contrapartida a concessão na exploração da
mídia exterior ao longo dos 26 Km da orla
além da manutenção permanente do mobiliário urbano, infraestrutura e equipamentos
durante 30 anos, tudo em conformidade aos
termos determinados pelo Poder Público e
expressos em carta de intenção firmada.
A EDT Construtora ficará encarregada da
coordenação, gestão, intermediação e fiscalização ao fiel cumprimento dos termos
acordados na carta de intenção formalizada
entre as partes. Já a Kallipolis Arquitetura
ficará responsável pela criação, adequação,
harmonização, estudo do impacto ao meio
ambiente, normatização, definição do inventário aplicável e projeto final.
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AVANÇO >> Com a parceria da iniciativa
privada, a Prefeitura espera provocar uma
transformação positiva na região da orla,
atraindo mais investimentos e turistas

3

Moradores do
Jardim Oásis contam
com Agência dos
Correios
boletim oficial de Itanhaém

MELHORIA >> Esta foi a quarta agência comunitária
instalada na Cidade em parceria com a Prefeitura. A
unidade funciona em frente à E.M. Harry Forssell
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>> Infraestrutura garante qualidade de ensino

Quase duas mil
crianças são atendidas
por três unidades
escolares no Oásis
OBRAS >> As unidades atendem alunos do ensino de
Educação Infantil e Fundamental

>> A unidade está na Rua Emídio de Souza, na Praça ao lado da E.M. Harry Forssell

A população do Jardim Oásis conta desde julho com uma nova
Agência dos Correios Comunitária (AGC). A unidade funciona das
9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, na
Rua Emídio de Souza, na Praça ao lado da E.M. Harry Forssell
O local presta serviços postais básicos, como comercialização
de selos, postagem de Sedex e encomenda não expressa (PAC).
Em breve, a agência também contará com serviço de retirada de
correspondência.
Esta foi a quarta agência além da matriz, situada na Rua João
Mariano, no Centro. As outras agências estão localizadas no Terminal Rodoviário, no Jardim Sabaúna; na Regional do Gaivota;
e no Suarão.
Segundo estimativa do diretor administrativo da Prefeitura de
Itanhaém, João Nunes, a obra favorece cerca de 15 mil moradores do Jardim Oásis e dos bairros ao redor, como Aguapeú,
Guapurá e zona rural.

Três unidades escolares estão instaladas na região do Oásis.
Juntas, elas atendem quase duas mil crianças inseridas no ensino de Educação Infantil e Fundamental. O Governo Forssell
ampliou o setor com a construção de dois prédios, inclusive, um
deles considerado o maior complexo educacional do Município.
Em 2006, apenas a E.M. Profª Shirley Mariano Estriga atuava na região. A partir de 2007, o Governo implantou mais duas
unidades, a escola de Educação Infantil Edson Baptista de Andrade (2011), destinada a crianças do berçário a pré-escola, e a
maior unidade de Itanhaém, E.M. Harry Forssell (2007), para
alunos matriculados do 3º ao 9º ano.
A E.M. Harry Forssell tem cerca de 6.500,00m² com quadra
coberta e aberta, 19 salas de aula, laboratório de informática,
biblioteca, sala de multiatividades, pátio coberto. A obra foi
construída com recursos da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes.

>> DE OLHO NO GUAPURÁ

O recente convênio da Prefeitura de Itanhaém com o Governo do
Estado permitirá a construção de uma creche que atenderá crianças
de zero a seis anos na região do Guapurá. A Cidade foi uma das
primeiras da Baixada Santista a assinar o acordo que disponibilizará
aproximadamente 130 vagas. Além disso, mais uma escola de Educação
Infantil e Fundamental está sendo construída para atender à região do
Guapurá. A obra será entregue ainda no primeiro semestre de 2013. O
novo prédio abrigará berçário, maternal, pré-escola, sala de informática,
quadra poliesportiva, playground e banheiros adaptados para pessoas
com deficiência.
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CÂNCER DE MAMA >> No dia 20, as unidades de saúde
estarão abertas das 9 às 15 horas para atender as munícipes
que não dispõem de tempo para ir até a unidade

Unidades de Saúde da Família realizarão
exames preventivos durante o Outubro Rosa
>> HISTÓRIA

As dez Unidades de Saúde da Família (USF) de Itanhaém estarão de
portas abertas durante o mês de outubro para realizar exames clínicos de
mama e coletas de preventivos para detecção do câncer de colo de útero. A
ação será realizada para celebrar o evento internacional Outubro Rosa.
As mulheres interessadas em participar do ato de prevenção devem
procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, para
verificar o período do dia em que a unidade realizará os exames. Na
primeira visita, receberão orientação dos enfermeiros sobre os cuidados que devem ter antes de fazer os exames.
No dia 20, será o ‘Dia D’ na luta contra o câncer de mama. Haverá
uma passeata a partir das 9 horas que sairá da Praça Benedito Calixto,
em frente à Boca da Barra, e seguirá até o Centro Especializado na Saúde da Criança e da Mulher (Cescrim Paula Vegas), que está situado na
Avenida Tiradentes, 184, no Jardim Mosteiro.
Neste mesmo dia, as Unidades de Saúde de Família estarão abertas
das 9 às 15 horas especialmente para atender as munícipes que não dispõem de tempo para ir até a unidade durante a semana. Esta medida foi
adotada para que a campanha alcance o maior número possível de mulheres na luta contra a doença.
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O Outubro Rosa é comemorado em vários países do mundo e recebe esse nome devido à cor do laço que representa a luta contra o câncer de mama. Teve origem nos Estados Unidos, onde
muitos estados norte americanos faziam, isoladamente, ações
voltadas à prevenção do câncer de mama no mês de outubro.

>> Funcionários estarão mobilizados durante toda a campanha
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METROPOLIZAÇÃO >> O encontro ocorreu no dia
25 de setembro, no Iate Clube de Itanhaém

boletim oficial de Itanhaém

Condesb quer estender
Operação Verão na Baixada
Santista até o Carnaval 2013
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>> Prefeitos querem ampliar as ações de
segurança durante a temporada de verão

Os prefeitos da Baixada Santista vão entrar com pedido junto
a Secretaria Estadual de Segurança Pública estender a Operação
Verão até o final do Carnaval 2013. Durante reunião do Conselho
de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb), os membros
do órgão reafirmaram a importância do aumento do efetivo de
segurança durante a alta temporada. O encontro ocorreu no dia
25 de agosto, no Iate Clube de Itanhaém.
“O verão é a época do ano que mais precisamos do reforço na
segurança pública, quando a população de Itanhaém, por exemplo,
quadruplica. Isso é muito bom para a economia da Cidade, mas
temos que ter uma estrutura para atender toda a esta demanda de
serviços”, afirmou o prefeito de Itanhaém, João Carlos Forssell.
De acordo com o membro do Condesb, Raimundo Silva Filho, o
Governo do Estado deve iniciar a Operação Verão 2013 no dia 27
de dezembro, com término em 25 de janeiro de 2013, com reforço
de veículos, policiais e guarda-vidas. Porém, o conselheiro alertou
que haverá muitos feriados neste ano, além do Carnaval acontecer
em fevereiro. “A extensão seria apenas para menos de duas sema-

nas depois da data prevista para terminar a Operação”.
Presente ao evento, o Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita, afirmou que levará
reivindicação a Secretaria Estadual de Segurança Pública. “É
um grande desafio implantar a Operação Verão na Região, pois
envolve uma logística muito complexa”.
Além da discussão na Câmara Temática de Segurança, ocorreu
também a explanação da secretária executiva do Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS), Maria Wanda Iorio,
que irá abordar o tema “Cobrança de Água e Nova Agência”.
Estiveram presentes também a reunião do Condesb o prefeito
de Bertioga Mauro Orlandini, o diretor do órgão, Luciano Cascione, além de representantes das cidades da Baixada Santista.
As reuniões do Condesb são realizadas mensalmente em sistema
de rodízio entre os nove municípios da Região Metropolitana da
Baixada Santista. Ainda em 2012, as cidades de Mongaguá (outubro), São Vicente (novembro) e Guarujá (dezembro) irão sediar
a reunião.
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>> Potencial do Município é confirmado pelos técnicos durante palestra

PLANEJAMENTO
>> Instituto elaborou
um diagnóstico
detalhado sobre
a situação atual
do Município,
que apresenta
boas perspectivas
de crescimento
socioeconômico

Uma Cidade aprazível, tranquila e com boas
condições de moradia. Assim os técnicos do Instituto Polis definiram o Município de Itanhaém,
através de um diagnóstico urbano e socioambiental, apresentado no dia 4 de setembro, no
Paço Municipal Anchieta. A iniciativa visa integrar a Cidade em um grande programa regional
de desenvolvimento sustentável.
A palestra dos técnicos do Instituto aconteceu
na sala de reuniões do Paço, e foi acompanhada pela secretária municipal de Planejamento e
Meio Ambiente, Rosana Bifulco, e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico,
Francisco Garzon.
O estudo está sendo patrocinado pela Petrobras, que está se instalando na Baixada Santista, e mantém serviços de transporte aéreo
baseados no Aeroporto Estadual de Itanhaém.
A proposta da estatal consiste em avaliar os
eventuais impactos socioambientais dos projetos econômicos previstos ou em andamento na
região da Baixada Santista e do Litoral Norte,
buscando forma de evitá-los ou amenizá-los.
Itanhaém foi classificada como uma cidade com
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boas condições de moradia, cuja população deseja
que novos empreendimentos se instalem no Município e revertam em melhorias para a sociedade.
“O turismo ainda se restringe as praias. Mas
há o aspecto histórico e cultural, que pode e
deve ser explorado cada vez mais no futuro. Há
ainda a possibilidade do turismo náutico receber investimentos”, ressaltou Inácio da Silva,
do Instituto Polis
O potencial logístico de Itanhaém também
foi ressaltado durante a palestra. “O Município
já mantém atividades de suporte e retaguardas
às atividades da Petrobras e do pré-sal. É um
setor que pode se desenvolver de forma efetiva
nos próximos anos”, emendou o técnico.
Os técnicos destacaram que toda essa perspectiva de futuro exigirá do poder público municipal um planejamento equilibrado, capaz
de absorver esse potencial e aproveitá-lo em
benefício da sociedade. “A implantação de infraestrutura e a adoção de políticas públicas,
sempre discutidas em conjunto com a população serão fundamentais nesse processo”, concluiu Inácio da Silva.
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Instituto Polis mostra dados
sobre Itanhaém e o seu
desenvolvimento sustentável
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Itanhaém supera
metas na educação
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AVALIAÇÃO >> As médias obtidas em 2011 na Prova Brasil (Língua Portuguesa e
Matemática) em Itanhaém foram superiores as registradas em 2009
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) divulgado pelo Ministério da Educação (MEC)
apresentou dados positivos sobre Itanhaém. Para os
anos iniciais (do 1º ao 5º ano) a Cidade superou a média
estabelecida pelo Governo Federal, com índice de 5,4,
enquanto que o MEC havia projetado 5,1. Já para os
anos finais (do 6º ao 9º ano) da Educação Básica, o Município atingiu a meta calculada para 2011 (4,4).
Criado em 2005 pelo Governo Federal, o Ideb tem
como objetivo medir a qualidade das escolas, avaliando
dois fatores que interferem na qualidade da educação:
rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e
abandono) e médias de desempenho na Prova Brasil. O

índice é medido a cada dois anos, e a proposta é que
as cidades do País alcancem média 6 até 2021, o que
representa a qualidade do ensino em países desenvolvidos.
Um dos fatores que motivaram esse bom desempenho de Itanhaém na Educação Básica foi a média obtida
na aplicação da Prova Brasil. Em 2009, as médias de
Língua Portuguesa e Matemática nas séries iniciais (até
o 5º ano) foram, respectivamente, 194,9 e 223,4. Em
2011 elas saltaram para 200,7 (Língua Portuguesa) e
228,6 (Matemática), superando inclusive as do Estado
de São Paulo, que foram de 191,77 para Língua Portuguesa e 213,20 para Matemática.
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E.M. Ana
ida Ebling e
Ignêz Martins
gem a média

dos pelo Ministério da Educação (MEC)
.M. Ana Cândida Ebling de Oliveira manaprendizagem. A nota do Índice de Deducação Básica (Ideb) de 2011 dos anos
ano) – 6,2 – igualou a média do Ideb estiO mesmo acontece com a E.M. Profª Ignêz
ou em 2011 – 6,2 – meta projetada para
o.
dida, localizada no bairro Savoy, ultrapas3, que era de 5,4. A unidade alcançou a
2019. E o resultado positivo se deve ao
o pelos professores e o envolvimento da co-

“Nós éramos três professores e trocávamos informações
na sala. Em agosto começamos
a trabalhar com os alunos atividades de raciocínio lógico e as
problemáticas. Os estudantes
se empenharam. Tivemos também a participação dos pais
que estão sempre com a gente.
A minha sala é engajada”, se
orgulha a professora Marlene
Carraro Mucsi, do 5º ano, da
E.M. Maria Graciette Dias.

“Isso foi possível graças ao trabalho em equipe de toda a escola,
desde os funcionários até professores de todas as séries do Ensino
Fundamental, em parceria com as famílias, possibilitando os avanços na aprendizagem dos alunos”, ressaltou a diretora da E.M. Ana
Cândida Ebling de Oliveira, Maria Cecília Cardoso Tecedor.
A E.M. Ignêz Martins, do Balneário Jequitibá, também obteve
o rendimento acima do previsto pelo MEC para 2013, que é de
5,1. Para a diretora da E.M. Ignêz Martins, Dina Maria Swater
de Castro, a média alcançada pela unidade é resultado de uma
equipe engajada. “Em primeiro lugar foi a dedicação do corpo
docente e coordenação. Uma vitória do grupo em todos os sentidos
e também a participação dos pais”.
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“O interesse é deles e eles se
sentem incentivados por causa
dessa nota que obtivemos no
Ideb. Os alunos mais novos se
sentem incentivados e isso é
muito legal. Procuramos sempre revisar o que eles aprenderam”, explica a professora
Christiane da Costa Fernandes,
da E.M. Dalva Dati Ruivo.
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la Municipal
José Teixeira
s atinge meta
projetada

A fórmula de um bom resultado é espelhada no trabalho em
equipe entre educadores e estudantes da E.M. José Teixeira Rosas. Segundo o Ministério da Educação (MEC), nos anos iniciais
(do 1º ao 5º ano) do ensino básico, a unidade obteve em 2011 a
média de 5,7, superando a meta projetada para 2015 que é de
5,6. E nos anos finais (do 6º ao 9º), a média foi de 5,1, que também é superior a que foi prevista pelo Governo Federal para 2015
(4,9). A média refere-se ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Governo Federal, que leva em
consideração as notas da Prova Brasil e as taxas de aprovação.
A unidade itanhaense carrega na bagagem um histórico cheio
de conquistas com passagens em concursos como o ‘Câmera Educação’ da TV Tribuna, redações publicadas no jornal Folha de São
Paulo e ainda foi destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Há quase um ano antes da
aplicação da Prova Brasil, a equipe educacional do Município elaborou questões voltadas ao rendimento dos estudantes e o resultado foi positivo, com acertos de 90% da prova. Quando encontram
tempo livre, muitos estudantes vão até a sala de leitura, onde são
realizadas as oficinas educacionais. Em tempo integral, a unidade
oferece atividades diferenciadas que refletem no desenvolvimento
positivo dos alunos.
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atos do poder executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
secretaria
de educação, cultura e esportes

RELAÇÃO CANDIDATOS ATENDIDOS NO CONCURSO DE REMOÇÃO POR
PERMUTA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, por sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, informa a Relação dos professores atendidos no Concurso de Remoção por Permuta, conforme Decreto nº
2.715 de 11/08/2009.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - DISCIPLINA CIÊNCIAS
Nº DE
ORDEM

PROFESSOR

SITUAÇÃO

1

Fernanda Vargas Barbi de Souza

Deferido

2

Soraia Fantini Rando

Deferido
Itanhaém, 18 de setembro de 2012.
Luci Cristina Zanella B. F. Charif
Diretora do Departamento de Ensino
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, por sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES, informa a Relação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção por Permuta,
conforme Decreto nº 2.715 de 11/08/2009.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - DISCIPLINA CIÊNCIAS
Nº DE
ORDEM

PROFESSOR

1

Fernanda Vargas Barbi de Souza

2

Soraia Fantini Rando
Itanhaém, 14 de setembro de 2012.
Luci Cristina Zanella B. F. Charif
Diretora do Departamento de Ensino

Relação dos candidatos atendidos no Concurso de Remoção por Permuta

Relação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção por Permuta
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serviços públicos
UFM 2011: R$ 2,32 • UFM 2012: R$ 2,42

saúde
Ambulatório de Especialidades
(Central de Agendamento)
......................................... Tel.: 3426-2074
......................................... Tel.: 3427-2870

atendimento 24 horas
Pronto-Socorro............... Tel.: 3426-4644
......................................... Tel.: 3426-4545
Hospital e Maternidade.. Tel.: 3421-1900

boletim oficial de Itanhaém

unidades básicas

12

Suarão.............................
Oásis.................................
Savoy................................
Jd. Mosteiro - Cescrim....
Guapiranga......................
Gaivota.............................
Coronel............................
Belas Artes......................
Loty..................................
Centro..............................
Grandesp..........................

Tel.: 3426-1577
Tel.: 3427-7533
Tel.: 3426-1798
Tel.: 3426-3197
Tel.: 3426-5807
Tel.: 3429-1410
Tel: 3427-5524
Tel: 3426-1402
Tel: 3424-3279
Tel: 3426-4685
Tel: 3425-3375

programa saúde da família
CINI - Centro de infectologia
......................................... Tel: 3427-4096
......................................... Tel: 3426-3350
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA.......... Tel.: 192
Centro de Reabilitação.. Tel.: 3427-3612

segurança
BOMBEIROS INCÊNDIO E RESGATE
......................................... Tel.: 3427-4769
BOMBEIROS SALVAMAR PAULISTA
......................................... Tel.: 3425-5226
Defesa civil..................... Tel.: 199
......................................... Tel.: 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... Tel.: 199
......................................... Tel.: 3425-3800
......................................... Tel.: 3425-3649
Polícia Militar................. Tel.: 190
Polícia Rodoviária - DER.. Tel.: 3422-5859
POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
......................................... Tel.: 3422-3765

secretaria de educação, cultura e esportes
Concurso Público nº. 01/2008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 31/2012
Atribuição de classes
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém convoca
os candidatos remanescentes do Concurso Público nº. 01/2008 nas
funções de Professor de Educação Básica II (PEB II) e Professor
de Educação Básica III (PEB III) – disciplina Inglês e do Concurso
Público nº. 01/2011 nas funções de Professor de Educação Especial
(DM) e Professor de Educação Básica III (PEB III) – disciplina de
Língua Portuguesa, a comparecerem dia 04/10/2012 (quinta-feira)
para atribuição de classes/aulas, por tempo determinado, conforme
cronograma abaixo:
Função
Nº de
classes
PEB II
4 vagas
candidatos aprovados a partir do
número 394 até o final da lista de
classificação, retornando a partir
do nº 1
PEB III –
8 aulas
candidatos aprovados a partir do
Inglês
número 1 até o final da lista de classificação, retornando a partir do nº 1
Professor de
Educação
Especial

1 vaga

candidatos aprovados a partir do
número 7 até o final da lista de classificação, retornando a partir do nº 1

PEB III
– Língua
Portuguesa

26 aulas

candidatos aprovados a partir do
número 63 até o final da lista de
classificação, retornando a partir
do nº 1

Local: Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes
(CMTECE).
Av. Condessa de Vimieiros, nº 1.131 – Centro.
Horário: 9 horas.
Os candidatos deverão comparecer a atribuição de classes munidos
do documento de identidade (RG) e do comprovante de habilitação
profissional (original e cópia).
Os candidatos que tiverem classes atribuídas deverão comparecer
no prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, ou seja, nos dias
05/10/2012 e 08/10/2012, no Departamento de Recursos Humanos
(CMTECE), no horário das 09h00 às12h00 e das 13h00 às 16h00
para entrega e apresentação dos documentos relacionados abaixo,
caso contrário perderão o direito a contratação.
• 2 fotos 3x4
• Carteira Profissional (Cópia foto e verso)
• RG (Cópia)
• CPF (Cópia)
• Comprovante de habilitação profissional
• Regularização do CPF (www.receita.fazenda.gov.br)
• Título Eleitoral (Cópia)
• 2 últimos comprovantes de votação (Cópia)
• Certificado Militar (Cópia)
• Certidão de Casamento (Cópia)
• Pesquisa do PIS/PASEP (PIS – Caixa Econ./ PASEP – BB)
• Certidão de Nascimento – Filhos (Cópia)
• Certidão de Vacinação até 5 anos de idade – Filhos (Cópia)
• Comprovante de Residência (Cópia)
• 2 FOTOS 3X4
• Comprovante de Escolaridade (Cópia)
• Conta SANTANDER (Cópia do extrato)
• Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br ou Delegacia)
• Declaração de Bens
Itanhaém, em 2 de outubro de 2012.
LUCI CRISTINA Z. B. F. CHARIF
Diretora Departamento de Ensino
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 32/2012
Atribuição de classes
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém convoca
os candidatos remanescentes do Concurso Público nº. 01/2008 na
função de Professor de Educação Básica II (PEB II) e do Concurso
Público nº. 01/2011 na função de Professor de Educação Especial
(DM), a comparecerem dia 11/10/2012 (quinta-feira) para atribuição
de classes/aulas, por tempo determinado, conforme cronograma:
Função
Nº de
classes
PEB II
1 vaga
candidatos aprovados a partir do
número 65 até o final da lista de
classificação, retornando a partir
do nº 1

Professor de
Educação
Especial

1 vaga

candidatos aprovados a partir do
número 7 até o final da lista de classificação, retornando a partir do nº 1

Local: Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e
Esportes (CMTECE). Av. Condessa de Vimieiros, nº 1.131 –
Centro.
Horário: 9 horas.
Os candidatos deverão comparecer a atribuição de classes munidos
do documento de identidade (RG) e do comprovante de habilitação
profissional (original e cópia).
Os candidatos que tiverem classes atribuídas deverão comparecer
no prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, ou seja, nos dias
15/10/2012 e 16/10/2012, no Departamento de Recursos Humanos (CMTECE), no horário das 09h00 às12h00 e das 13h00 às
16h00 para entrega e apresentação dos documentos relacionados
abaixo, caso contrário perderão o direito a contratação.
• 2 fotos 3x4
•Carteira Profissional (Cópia foto e verso)
•RG (Cópia)
•CPF (Cópia)
•Comprovante de habilitação profissional
•Regularização do CPF (www.receita.fazenda.gov.br)
•Título Eleitoral (Cópia)
•2 últimos comprovantes de votação (Cópia)
•Certificado Militar (Cópia)
•Certidão de Casamento (Cópia)
•Pesquisa do PIS/PASEP (PIS – Caixa Econ./ PASEP – BB)
•Certidão de Nascimento – Filhos (Cópia)
•Certidão de Vacinação até 5 anos de idade – Filhos (Cópia)
•Comprovante de Residência (Cópia)
•2 FOTOS 3X4
•Comprovante de Escolaridade (Cópia)
•Conta SANTANDER (Cópia do extrato)
•Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br ou Delegacia)
•Declaração de Bens
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 8 de outubro de 2012.
LUCI CRISTINA Z. B. F. CHARIF
Diretora Departamento de Ensino

secretaria de educação, cultura e esportes
Processo Seletivo Edital nº 01/2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 15/2012
Atribuição de aulas
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital nº
01/2012, na função de Professor de Educação Básica III (PEB
III) – disciplina de Educação Artística, a comparecerem dia
04/10/2012 (quinta-feira) para atribuição de aulas, por tempo
determinado, conforme cronograma abaixo:
Função
Nº de aulas
PEB III –
10 aulas
candidatos aprovados a partir do
Educação
número 1 até o final da lista de
Artística
classificação
Local: Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e
Esportes (CMTECE).
Av. Condessa de Vimieiros, nº 1.131 – Centro.
Horário: 9 horas.
Os candidatos deverão comparecer a atribuição de classes munidos
do documento de identidade (RG) e do comprovante de habilitação
profissional (original e cópia).
Os candidatos que tiverem classes atribuídas deverão comparecer
no prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, ou seja, nos dias
05/10/2012 e 08/10/2012, no Departamento de Recursos Humanos (CMTECE), no horário das 09h00 às12h00 e das 13h00 às
16h00 para entrega e apresentação dos documentos relacionados
abaixo, caso contrário perderão o direito a contratação.
• 2 fotos 3x4
• Carteira Profissional (Cópia foto e verso)
• RG (Cópia)
• CPF (Cópia)
• Comprovante de habilitação profissional
• Regularização do CPF (www.receita.fazenda.gov.br)
• Título Eleitoral (Cópia)
• 2 últimos comprovantes de votação (Cópia)
• Certificado Militar (Cópia)
• Certidão de Casamento (Cópia)
• Pesquisa do PIS/PASEP (PIS – Caixa Econ./ PASEP – BB)
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secretaria de administração
Extrato do Termo Aditivo
Contrato de Locação
Proc nº 7038/1/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Contratado: Assunta Dal Alba Fornaciari
Objeto: Locação de imovel destinado a instalação da Creche
Municipal, sito a Estrada Gentil Perez nº 3005, Pq Umuarama,
neste Municipio.
Valor Global: R$9.589,56 ( nove mil quinhentos e oitenta e nove
reais e cinquenta e seis centavos).
Prazo: 12 (doze) meses iniciando em 05/09/12.
Ficam ratificadas demais clausulas e condições estipuladas no
contrato original não especificadas por este Termo Aditivo
JOÃO NUNES DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE
Extrato do Termo Aditivo
Contrato de Locação
Processo nº 7767/1/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Contratado: Luiz Carlos Macelli
Objeto: Locação de imovel destinado a instalação do Projeto Conviver e Aprender, situado a Rua Profª Dalva Dati Ruivo nº 315,
Estancia Balneária de Itanhaém, neste Municipio.
Valor Global do Contrato: R$ 80.054,40 (oitenta mil e cinquenta
e quatro reais e quarenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses iniciando em 01/10/2012.
Ficam ratificadas demais clausulas e condições estipuladas no
contrato original não especificadas por este Termo Aditivo.
JOÃO NUNES DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE

Departamento de Vigilância à Saúde
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 005/2012
O Diretor do Departamento de Saúde tendo constatado que, até
a presente data, a pessoa abaixo relacionada, proprietário de
imóvel localizado neste Município, não foi localizado em seu
domicílio tributário constante do Cadastro Imobiliário Oficial,
expede este Edital de Notificação, para cientificá-las, na forma
da lei, da obrigação constituída no IV Inciso, Parágrafo Único,
do Artigo 358º do Decreto Estadual nº12. 342, de 27 de setembro de 1978, Lei Municipal nº3364, de 1º de novembro de
2.007, Artigo 23º da Lei Municipal nº1. 755 de 03 de julho de
1.991, estabelecendo que deverá manter o respectivo imóvel em
condições higiênicas a fim de não criar condições para a proliferação do mosquito transmissor do dengue e/ou da obrigação
constituída no Artigo 15º da Lei Estadual nº10.083, de 23 de
setembro 1998, Decreto Municipal nº1815, de 8 de setembro
de 1997 e Artigo 97º da Lei Municipal nº1.755 de 03 de julho
de 1.991, estabelecendo que deverá manter o respectivo imóvel
em condições higiênicas satisfatórias e proibindo a instalação
de canil/gatil no perímetro urbano no prazo de 10 dias, conforme
constatação em processo.
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serviços públicos
UFM 2011: R$ 2,32 • UFM 2012: R$ 2,42

serviços públicos
BIBLIOTECA municipal
POETA PAULO BONFIM
........................................
Câmara Municipal..........
........................................
INCRA..............................

Tel.: 3426-1477
Tel.: 3421-4450
Fax: 3421-4455
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

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

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

boletim oficial de Itanhaém

• Certidão de Nascimento – Filhos (Cópia)
• Certidão de Vacinação até 5 anos de idade – Filhos (Cópia)
• Comprovante de Residência (Cópia)
• 2 FOTOS 3X4
• Comprovante de Escolaridade (Cópia)
• Conta SANTANDER (Cópia do extrato)
• Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br ou Delegacia)
• Declaração de Bens
Itanhaém, em 2 de outubro de 2012.
LUCI CRISTINA Z. B. F. CHARIF
Diretora do Departamento de Ensino

OBS: considerando-se efetivada esta notificação após 05 (cinco)
dias da publicação.
O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição
das penalidades previstas no Artigo 568º do Decreto Estadual
nº12. 342, de 27 de setembro de 1978 e/ou Lei Estadual Artigo
112º da Lei Estadual nº10. 083, de 23 de setembro 1998.
1-Sidnei Silva dos Santos, responsável pelo imóvel situado na
R. José Honório dos Santos n°177, Bairro: Balneário São João,
Itanhaém, Inscrição Municipal 061.012.014.0000.012976,
foi autuado através do Auto de Notificação n°12530, Auto
de Infração n°1324 Auto de Imposição de Penalidade n°909,
Auto de Infração n°1784 e Auto de Imposição de Penalidades
n°934, por manter piscina continua sem tratamento acumulo
de água, conforme constatado no processo administrativo nº.
8197/1/2009
2-Carmine Vacchiado, responsável pelo imóvel situado na Rua
Sorocabana n°1073, Bairro: Cidade Anchieta, Itanhaém, Inscrição Municipal 041.005.008.0000.039986, foi autuado através
do Auto de Notificação n°10763, Auto de Infração n°1793 e
Auto de Imposição de Penalidade n°936, por manter piscina
continua sem tratamento acumulo de água, conforme constatado
no processo administrativo nº. 7842/08
3 – Antonio Jose dos Santos, responsável pelo imóvel situado a
Rua Amazonas N°864, Bairro: Cibratel II Itanhaém, Inscrição
Municipal nº. 138.145.013.0000.121596, foi autuado através
do Auto de Notificação Serie A N°14015, Auto de Infração
n°1753, Auto de Imposição de Penalidades n°914, Auto de
Infração n°1796, por manter piscina sem limpeza e tratamento
adequado, conforme constatado no processo administrativo nº
3.922/2011.
4-Julio Filippini, responsável pelo imóvel situado na Rua do
escudo-21, Bairro: Jardim Coronel, Itanhaém, Inscrição Municipal041. 007.023.0000.091776, foi autuado através do Auto
de Notificação n°13010, Auto de Infração n ° 1766 e Auto de
Imposição de Penalidade n°932, por manter piscina continua sem
tratamento acumulo de água, conforme constatado no processo
administrativo nº772/2010
5- José Pedro de Oliveira, responsável pelo imóvel situado a Av.:
Nelson de Barros N°285, Bairro: Balneário Tupy Itanhaém,
Inscrição Municipal nº.061.012.014.0000.012976, foi autuado
através do Auto de Notificação Serie A N°12530, Auto de Infração n°1324, Auto de Imposição de Penalidades n°909, Auto de
Infração n°1784, por manter piscina sem limpeza e tratamento
adequado, conforme constatado no processo administrativo nº
8197/2009
6- Douglas da Silva Coelho, responsável pelo imóvel situado a
Av.: Sebastião Olegário Pinto N° 06, Bairro: Parque Augustos
Itanhaém, Inscrição Municipal nº.178.010.013.0000.105987,
foi autuado através do Auto de Notificação Serie A N°13744,
Auto de Infração n°458, Auto de Imposição de Penalidades
n°904, Auto de Infração n°1771, por manter caixa d’ água sem
limpeza e tratamento adequado, conforme constatado no processo
administrativo nº 8401/2010.
7-Almicar José dos Santos Pires, responsável pelo imóvel situado
na Rua: Rio Grande do Norte-926, Bairro: Jardim Cibratel,
Itanhaém, Inscrição Municipal 138.127.018.0000.121566, foi
autuado através do Auto de Notificação Série A N°12589, Auto
de Infração N° 1541e Auto de Imposição de Penalidade N°925
e Auto de Inflação N° 2153, por manter piscina sem limpeza e
tratamento adequado, conforme constatado no processo administrativo nº4840/2010.
8 – Sidnei José Pereira, responsável pelo imóvel situado a Av.:
Emilia Alves Muller N°2181, Bairro: Balneário Jóia do Atlântico
Itanhaém, Inscrição Municipal Nº. 080.024.002.0001.048673,
foi autuado através do Auto de Notificação Serie A N°13702,
Auto de Infração N°1767, Auto de Imposição de Penalidades
N°923, Auto de Infração N°2155, por manter piscina sem limpeza e tratamento adequado, conforme constatado no processo
administrativo nº 5.209/2011
9- Carlo Borgiotti, responsável pelo imóvel situado a Alameda
Aclimação N°768, Balneário Aclimação, Itanhaém, Inscrição
Municipal nº.051.008.015.0000.023496, foi autuado através do
Auto de Notificação Serie A N°12526, Auto de Infração N°1327,
Auto de Imposição de Penalidades N°916, 2º Auto de Infração
N°1791 e 2º Auto de Imposição de Penalidade nº940, por manter
piscina sem limpeza e tratamento adequado, conforme constatado
no processo administrativo nº 3988/2009.
10- Edílson José da Silva, responsável pelo imóvel situado a
Rua: Sebastião Ferreira de Azevedo N°1398, Bairro: Jardim
Oásis, Itanhaém, Inscrição Municipal Nº, foi autuado através
do Auto de Notificação Serie A N°14220, Auto de Infração
N°1755, Auto de Imposição de Penalidades N°920 e 2º Auto de
Infração N°2152 por manter recipientes com acumulo de água
sem limpeza e tratamento adequado, conforme constatado no
processo administrativo nº 882/2011.
Itanhaém, 28 de setembro de 2012.
Claudio de Oliveira Camargo
Diretor Depto. Vigilância à Saúde”

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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Prefeitura desapropria terrenos para
a ampliação do Hospital Regional

boletim oficial de Itanhaém

PREPARAÇÃO >> Os trabalhos
de limpeza do terreno já foram
iniciados em toda a área que
abrigava o antigo terminal da
Breda Transportes

14

Foi concluída no dia 11 de setembro a desapropriação do
terreno onde será construído o novo prédio do Hospital Regional de Itanhaém (HRI). O Consórcio Intermunicipal de Saúde
(CONSAÚDE), órgão administrador do hospital, prevê que as
obras sejam iniciadas já em outubro.
Um Projeto de Lei será enviado à Câmara Municipal para
que seja aprovada a doação dos terrenos para o Estado. O Governo Estadual ficará responsável pela abertura de licitação
para saber qual empresa construirá o novo prédio de seis andares que contará também com um heliponto. O valor estipulado até o momento é de R$ 52 milhões para as obras e para
equipar a unidade.

Com a ampliação do hospital regional, a capacidade de
atendimento será quase triplicada, passando de 94 para 240
leitos. As alas que se beneficiarão com essas obras serão a UTI
Neonatal, UTI Pediátrica e a UTI Adulto. A unidade também
ganhará sete novas especialidades, entre elas cardiologia, neurocirurgia, nefrologia, urologia, neurologia clínica, cirurgia
vascular e nutrologia.
A Prefeitura de Itanhaém havia ficado responsável pela desapropriação amigável dos locais onde atualmente estão situadas a unidade do Centro de Infectologia de Itanhaém (CINI),
a antiga rodoviária e a rua entre o atual prédio do hospital e
os demais terrenos.
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Associação de Dança de Itanhaém (ADI)
>> A associação atende cerca de 200 crianças e adolescentes, além dos
participantes do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem).
Para mais informações sobre as aulas, basta comparecer na Avenida Harry
Forssell, 300, loja 2, no Belas Artes. O telefone para contato é (13) 3426-8093.

boletim oficial de Itanhaém

A dança ajuda a formar novos
talentos em Itanhaém

É possível proporcionar aprendizado por meio da dança? A Associação de Dança de Itanhaém (ADI) prova que sim, dando a dezenas de jovens a oportunidade de praticar uma atividade diferente
e divertida. O local disponibiliza aulas gratuitas de dança de rua,
break dance, balé e lambaeróbica.
A associação atende cerca de 200 crianças e adolescentes, além
dos participantes do Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(Projovem). A entidade, comandada por Fernando Ferreira Curcio e Renan de Souza Lima, começou como um grupo de dança
em 2001, o ‘Action Dance’, e foi oficializada como associação em
2010, quando levou adiante o projeto ‘Dança Em Ação’ e se tornou
‘Action Break’.
Desde então, foram conquistados diversos prêmios em campe-
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onatos de dança e a equipe teve chances de representar a Cidade
até em outros países, como Estados Unidos e Argentina. A mais
recente conquista foi a participação no evento de dança ‘Arts Festival 2012’, que será realizado entre os dias 15 e 19 de outubro na
Alemanha. O grupo fará workshops com os jovens do País.
Para Fernando Curcio, a associação exerce um papel importante
na vida dos jovens. “Às vezes, alguns deles chegam meio cabisbaixos e eles se abrem com a gente, falam sobre seus problemas, e é
muito gratificante quando podemos ajudar alguém”.
A estudante Beatriz de Lara, de 17 anos, é aluna das aulas de
dança de rua e se interessou pelo grupo quando passou em frente da
entidade a caminho da escola. “Aqui é ótimo, porque é melhor do
que ficar em casa ou na rua fazendo nada”.
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HABITAÇÃO >> A iniciativa faz parte do Programa Minha Casa,
Minha Vida, por meio de uma parceria com a Caixa Econômica Federal
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Prefeitura entrega mais 376
casas populares no Guapurá
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“Esta cidade é abençoada, só tenho a agradecer as pessoas daqui
por tudo que tem feito por mim”. Foram essas as palavras emocionadas da faxineira Márcia Gomes Richieri, 50 anos, ao abrir pela
primeira vez sua nova moradia, no Condomínio do Crisântemos, no
Conjunto Residencial do Guapurá.
Márcia morava no Grandesp e há sete anos vivia de aluguel. Ela
foi umas das 376 pessoas contempladas com mais uma entrega no
Conjunto Residencial Guapurá, que aconteceu neste sábado (29).
“Já vou trazer minha mudança amanhã mesmo. Minha situação estava muito difícil. Estou muito emocionada”, contou.
A iniciativa faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida,
e foram construídas por meio de uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Itanhaém. Nesta última etapa de
obras, foram entregues o Conjunto Residencial das Flores: Girassóis, Hibiscos, Crisântemos e Margaridas.
“Estou muito feliz e emocionado porque esta é minha última
entrega depois de quase oito anos de governo. O Guapurá agora é
um novo bairro de Itanhaém, com 1.328 famílias, e que vai receber
muitos investimentos, como a creche que estamos terminando de
construir. Essas casas são de vocês. É uma conquista de vocês”,
afirmou o prefeito de Itanhaém, João Carlos Forssell.
As residências possuem dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, numa área de 44 m². O empreendimento conta ain-

da com vaga de garagem, quiosques com churrasqueira, área verde
preservada e playground para as crianças.
A secretária de Habitação e Desenvolvimento Social de Itanhaém, Mara Saches Figueiredo, destacou o trabalho realizado pela
Administração Municipal para a construção das novas moradias.
“Foi um trabalho muito grande para que vocês pudessem ter realizado o sonho da casa própria, por isso tenho que agradecer muito
a toda a minha equipe pela dedicação. E qualquer problema que
possa acontecer pode procurar a Secretaria de Habitação porque
essas casas são de vocês por direito”.
O superintendente regional da Caixa, José Paulo Gomes de Amorim, anunciou que a Caixa Econômica Federal irá vai abrir uma
linha de financiamento especial para os moradores do Conjunto
Guapurá, onde os novos moradores poderão financiar o mobiliário
com o banco.

>> GUAPURÁ

Itanhaém foi a primeira a assinar o contrato do Programa Minha Casa, Minha Vida, entre as cidades da
Região Metropolitana da Baixada Santista. Ao todo,
foram serão entregues 1.328 apartamentos no novo
bairro de Itanhaém.
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