
FARMÁCIA DE ALTO CUSTO E SAúDE 
MEnTAL TEM nOVO EnDEREÇO

Unidade está localizada no Pronto Socorro Municipal

A Farmácia de Alto Custo e 
Saúde Mental da Prefeitura de 
Itapevi está instalada em novo 
endereço. No início do mês de 
fevereiro, a Secretaria de Higiene 
e Saúde transferiu a unidade para 
um espaço no Pronto Socorro 
Municipal. Anteriormente, 
os usuários retiravam seus 
medicamentos no prédio do 
CAPS, no Jardim Portela. 
De acordo com a Secretaria 

de Higiene e Saúde, a mudança 
de endereço tem como objetivo 
facilitar o acesso dos usuários 
aos serviços oferecidos pela 
Farmácia, que em geral atende 
pessoas idosas ou portadores de 
dificuldades de locomoção. Além 
disso, a nova unidade é próxima 
ao centro, de fácil acesso ao 
terminal de ônibus e à estação 
de trens.
Na unidade são disponibilizados 

medicamentos psicotrópicos, que 
são retirados mediante retenção 
de receita médica. Além disso, 
são fornecidos medicamentos de 
alto custo, adquiridos junto ao 
Ministério da Saúde. O novo en-
dereço da Farmácia de Alto Custo 
é: rua José Michelotti, 300 – Jd. 
Cidade Saúde. Horário de aten-
dimento é das 8h00 às 17h00, 
de segunda à sexta-feira.
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PORTARIAS

Secretaria de Administração

Secretaria de Higiene e Saúde
Departamento de Vigilância à Saúde
O Diretor do Departamento torna 
Público: A LAVRATURA DO AUTO DE 
InFRAÇÃO:
Razão Social : Antonia Ana de Souza Bento 
– ME – Processo              nº 0395/07, Vitor 
Clavijo Camacho – Processo nº 03541/09, 
Agricio Martins de Almeida Itapevi – ME – 
Processo nº 3649/09, Nailza de Almeida 
Santos Pizzaria Ltda – ME – Processo nº 
3650/09, Drogaria e Perfumaria Central 
Itapevi Ltda – Processo nº 3960/09.
DEFERIMEnTO DE SOLICITAÇÃO DE 
PEDIDO DE PRAZO:
Razão Social : Ponto da Esfiha de Itapevi 
Ltda – ME -  Processo          nº 0445/07, 
Bar e Lanchonete Casa do Norte São José 
Itapevi Ltda   Processo nº 0471/07, Maria 
Imaculada da Silva Machado – ME Processo 
nº 0451/08, Nipo Brasil Frutas, Verduras e 
Legumes Ltda -ME Processo nº 0464/08.

InDEFERIMEnTO DE DEFESA 
REFEREnTE AUTO DE InFRAÇÃO 
/  RECURSO REFEREnTE AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PEnALIDADE: 
Razão Social : Fábio Giordano – Processo nº 
0181/08, Bar e Lanches Gran Avenida Ltda 
– ME – Processo nº 0462/08.
DEFERIMEnTO da Solicitação do 
Cadastro Estadual de Vigilância 
Sanitária - Razão Social : Nutrabrands 
Comércio, Distribuição, Importação e 
Exportação Ltda – CEVS : 352250507-463-
000003-2-9  Processo nº 0316/08.
DEFERIMEnTO da Solicitação do 
Cadastro Estadual de Vigilância 
Sanitária – Razão Social : Conceição 
Aparecida Caciabue             CEVS: 
352250507-960-000012-2-8  -  Processo nº 
35848/08.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir 
a legislação vigente e observar as boas 

 EDITAL 03/2009
O Secretário de Administração do Município 
de Itapevi, vem por meio deste, convocar os 
professores que participaram do Processo 
Seletivo 2009, conforme classificação final, para 
participarem da sessão de atribuição de classes 
na seguinte conformidade: 
- classificados  sob o nº  211 ao 235  - dia 
03/03/2009 – 9 horas
Esta convocação respeitará a quota de 20% de 
afrodescendentes e 10%  aos portadores de 
necessidades especiais.  
Endereço: Av. Prof. Dimarães Antonio Sandei, nº 
1.103 – Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP. O não 
comparecimento no dia, horário e local marcado 

caracterizará  sua desistência.
“Da Contratação” O presente contrato terá vigência 
certa e determinada, vigorando por 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado automaticamente 
a cada 30 (trinta) dias até o final do ano letivo 
em curso, salvo se a contratante ou contratado 
se manifestar por escrito contrário à prorrogação, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do 
vencimento de contrato, respeitada a legislação 
vigente.
A contratação por tempo determinado será no 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
A admissão se dará de acordo com a necessidade 
de substituições de Professores. Roberto Camal 
Rachid – Secretário de Administração.



03

Secretaria de negócios Internos 
e Jurídicos
GABInETE DO MInISTRO
EXTRATOS DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCnICA
Extrato Termo de Cooperação Técnica n.º 
195/2008, celebrado entre
A União representada pelo Ministério da 
Educação, por intermédio da
Secretaria de   Educação  a Distância, o  
Município de Itapevi-SP e  a 
Universidade Federal de Ouro Preto, 
OBJETO: Estabelecimento de compromisso 
entre o proponente de pólo de apoio 
presencial, a Instituição Federal Ensino 
Superior, responsável pela oferta de cursos, 
ambos selecionados a partir de critérios  
de avaliação  e seleção, e o Ministério 
da Educação, visando a implementação 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil-
UAB. VIGÊNCIA:  a partir da data de sua 
Assinatura, com vigência de 05(cinco)anos, 
podendo ser prorrogado, mediante termo 
aditivo, para término dos cursos ofertados 

pela IFES. DATA DAS ASSINATURAS: em 07 
de março de 2008. ASSINAM: Fernando 
Haddad, Ministro de Estado da Educação. 
Jorge Almeida Guimarães, Presidente 
da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal  de Nível Superior. João Luiz 
Martins, Reitor da Universidade Ouro 
Preto. Maria Ruth Banholzer, Prefeito do 
Município de Itapevi-SP. ( Processo nº 
23000.027007/2007-59 ).
EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, 
CONVOCA, o SR. FRANCISCO VALDERI 
FERNANDES DE LIMA, inscrito no CPF nº 
912.542.218-91, a apresentar bens para 
garantia da execução judicial nos autos do 
processo nº 271.01.1996.000154-6 (nº 
de ordem 1547/96), que tramita perante 
a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi. 
Cumpridas as formalidades legais, Itapevi, 
16 de fevereiro de 2009. Dr. Vicente Martins 
Bandeira – Secretário de Negócios Internos 
e Jurídicos

SABESP INICIA OBRAS DO COLETOR-
TRONCO DE ESGOTOS EM ITAPEVI
Empresa contratada pelo serviço inicia obras no Corredor Oeste,

que terá trecho interditado para tráfego

A Sabesp inicia na próxima 
semana as obras de implantação 
do coletor-tronco de esgotos 
em Itapevi. Orçado em R$ 87,8 
milhões, o investimento tem como 
meta garantir coleta e tratamento 
de esgotos dos domicílios de 
Itapevi, conduzindo os dejetos 
coletados diretamente à Estação 
de Tratamento São João, em 
Barueri. Dividido em quatro etapas, 
o projeto tem como meta garantir 
que até o ano 2018, seja coletado 
e tratado todo o esgoto produzido 
em Itapevi.
As obras serão iniciadas na 

segunda-feira (02/03), na praça 
Fioravante Belli (Rotatória da 
Cohab) e na avenida Feres Nacif 
Chaluppe (Corredor Oeste). Em 
reunião com técnicos do Demutran, 
os engenheiros da Enotec/Aliter 
informaram a necessidade de se 
fazer adequações no trânsito local, 
para não interferir no andamento 
das obras.

A partir da segunda-feira (2), a 
pista sentido Cohab-Centro do 
Corredor Oeste estará interditada 
para veículos de passeio. Somente 
caminhões e ônibus poderão 
trafegar na pista, que terá uma 
das faixas interditada para obras. 
O Demutran informa que os 
veículos leves vindos da rodovia 
Engenheiro Renê Benedito da Silva 
e das avenidas Pedro Paulino e 
Rubens Caramez, devem tomar 
rotas alternativas para acessar 
ao centro da cidade e à rodovia 
Castello Branco. A pista sentido 
Centro-Cohab do Corredor Oeste 
permanecerá livre para o tráfego. 
Para orientar aos motoristas, o 

Demutran disponibilizará faixas 
nas proximidades da rotatória da 
Cohab. Além disso, equipes do 
departamento permanecerão no 
local, nos horários de pico, nos 
primeiros dias, auxiliando o tráfego 
da região.

práticas referentes às atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste 
documento.
COMUnICADO DE EnVIO DE 
DOCUMEnTAÇÃO JUnTO À AnVISA:
Razão Social – Dissim Distribuidora de 
Medicamentos Ltda – Processo 
Nº 0438/08 – Referente – Solicitação 
de Autorização de funcionamento - AFE - 
(Medicamentos e Insumos Farmacêuticos). 
 Departamento de Vigilância à 
Saúde
O Diretor do Departamento torna 

Público:
Fornecimento de sequência numérica para 
confecção de 100 (cem) talões de Notificação 
de Receita para Lista B1 da Portaria 344/98. 
A numeração concedida foi 415251 à 
420250 – médico responsável –  Dra Egg 
Regina V. Wendriner – CRM nº 66402, para 
a Prefeitura do Município de Itapevi.
Fornecimento de 03 (três) talões de Notificação 
de Receita da Lista A, da Portaria 344/98. A 
numeração concedida foi a seguinte: 199581 
à 199600, 323541 à 323559 e 323561 à 
323580 – médico responsável – Dra. Egg 
Regina V. Wendriner – CRM nº 66402, para 
a Prefeitura do Município de Itapevi.      

O Centro de Iniciação Esportiva 
e Social de Itapevi (CIESI) já está 
promovendo as diversas escolinhas 
de esportes gratuitas de 2009. De 
acordo com a coordenação do CIESI, 
neste momento a população tem 
acesso a aulas de Ginástica (para 
pessoas com idades a partir de 15 
anos), Futsal (a partir de sete anos), 
Capoeira (sem limite de idade), 
Vôlei e Handebol (ambos a partir 
dos nove anos). Com exceção das 
aulas de ginásticas, realizadas no 
antigo 930°, as demais escolinhas 
acontecem no ginásio do CIEF, na 
Cohab, e para todas elas ainda há 

vagas disponíveis. 
Além disso, a Prefeitura promove 
aulas de Judô na Casa da Cultura e 
no CEMEB Professora Maria Zibina 
de Carvalho, no Alto da Colina, a 
jovens com idades a partir de sete 
anos, cujas vagas para este 
ano já foram preenchidas.
Os interessados em participar 
das atividades do CIESI devem 
se dirigir até o CIEF Cohab, 
situado à avenida Pedro 
Paulino, n° 120, Cohab 1. Mais 
informações pelo telefone: 
4773-6265.

AInDA HÁ VAGAS PARA AS ESCOLInHAS 
GRATUITAS DE ESPORTES
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CASA DA CULTURA ABRE InSCRIÇÕES 
PARA O MAPA CULTURAL PAULISTA

Artistas da cidade poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (02)

A partir desta segunda-feira 
(02), a Casa da Cultura abre 
inscrições para o Mapa Cultural 
Paulista 2009/2010. De acordo 
com o órgão, pertencente à 

Secretaria de Educação e Cultura, 
há disponibilidade de vagas nas 
seguintes expressões artísticas: 
Artes Visuais (artes plásticas, 
desenho de humor, fotografia 

e vídeo, dividido em animação, 
documentário e ficção), Música 
(Canto-coral de compositores 
paulistas, e música instrumental), 
Literatura (conto, poesia e 
crônica), Dança (clássica, 
contemporânea e outras) e Teatro 
(dividido em adulto, infantil e 
teatro de rua).
O Mapa Cultural Paulista foi 

criado em 1995 com a finalidade 
de identificar e ressaltar a 
produção cultural do interior do 
Estado de São Paulo. No ano 
passado, Itapevi chegou à final do 
concurso, com a crônica “Diário 
de um Suburbano”, de autoria do 
morador Valdir da Silva Ferreira.
O mapeamento será feito em 

quatro fases: Municipal e Regional 
em 2009; Mostra Estadual e 

Circulação em 2010, e poderá 
receber apoio e/ou patrocínio 
cultural. Poderá participar do 
Mapa Cultural Paulista qualquer 
cidadão, bem como grupos 
artísticos do Estado de São Paulo, 
desde que seus integrantes 
comprovem residência no interior 
do Estado, incluindo a Grande 
São Paulo.
Em Itapevi, as inscrições 

prosseguem até o dia 31 de 
março, das 08h às 17h, e devem 
ser efetuadas com o professor de 
teatro Hélton Lima. O regulamento 
pode ser retirado na Casa da 
Cultura, situada à rua Ezequiel 
Dias Siqueira, nº 175 – Jardim da 
Rainha. Mais informações, pelo 
telefone 4141-0403 ou pelo site 
da Abaçaí Cultura e Arte (www.
abacai.org.br)

Pela quinta vez, Itapevi receberá 
a unidade do Poupatempo 
Móvel, oferecendo à população 
a oportunidade de desfrutar de 
diversos serviços de forma rápida 
e organizada.  A carreta do 
Poupatempo estará na cidade a 
partir desta segunda-feira (02), na 
Praça 18 de Fevereiro, situada à 

avenida Rubens Caramez, Centro.
Até o dia 14, o cidadão de Itapevi 

poderá contar com emissão de R.G., 
Carteira de Trabalho, Atestado de 
Antecedentes Criminais, inscrição 
em concursos públicos, além 
de uma série de outros serviços 
eletrônicos, como consulta de 
débitos de IPVA, DPVAT, multas de 

ITAPEVI RECEBE A UnIDADE DO POUPATEMPO MÓVEL nESTA 
SEGUnDA-FEIRA

trânsito, pontos na CNH, registro 
de Boletim de Ocorrência, emissão 
de segunda via de contas, etc.
Os Postos Itinerantes da Grande 

São Paulo têm capacidade 
para realizar em média 800 
atendimentos diários. Os do interior, 
cerca de 450. Todos os serviços 
prestados nas Unidades Móveis 

seguem o padrão Poupatempo de 
atendimento, com a distribuição 
de senhas eletrônicas por ordem 
de chegada. Também há casos de 
atendimento preferencial previsto 
em lei.
O horário de funcionamento 

da unidade será de segunda à 
sexta-feira, das 09h às 17h, e aos 
sábados, das 09h às 13h.


