
PREFEITURA PROMOVE MOSTRA 
CULTURAL ARNALDO PALOSCHI

A Prefeitura está promovendo, 
desde quinta-feira (23), mais 
uma Mostra Cultural Arnaldo 
Paloschi, com peças teatrais, 
apresentações musicais e de 

dança com entrada franca 
para a população. A Mostra, 
em homenagem ao conhecido 
professor de teatro da Casa 
da Cultura, falecido em 2007, 

Apresentações acontecem às 19h30, no Espaço Cultural 930, Jardim Santa Rita

acontece no Espaço Cultural 930, 
situado na Rodovia Engenheiro 
René Benedito da Silva, no Jardim 
Santa Rita, sempre às 19h30.
Nessa quinta-feira, os alunos 

do curso de Teatro oferecido 
gratuitamente pela Prefeitura 
apresentaram ao público, de 
forma encenada, a história 
do teatro, sob a direção da 
professora Cidinha Arruda. 
Também foi oferecida uma 
apresentação do Grupo Técnico 
de Violão da Casa das Artes, 
sob a regência do professor Luiz 
Carlos Buffa. Nesta sexta-feira 
(24) o público assistiu à peça 
Assim Vida, dirigida por André 
Araújo e uma apresentação da 
Companhia de Dança de Itapevi, 

sob coordenação do coreógrafo 
Lau Silva. No sábado (25), 
acontece a peça teatral “Viúva, 
Porém Honesta”, uma adaptação 
do texto de Nelson Rodrigues que 
conta com a direção de Hélton 
Lima. 
Conhecido na cidade por 

sua competência profissional, 
o professor de teatro Arnaldo 
Paloschi dava aulas para 
centenas de crianças com idades 
entre sete e 14 anos. O professor 
foi responsável por diversas 
peças teatrais apresentadas no 
município, como “Caçadores 
de Fantasmas”, a comédia 
“Revolução das Mulheres” e “O 
Diabo Feminista”. 
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Secretaria de Administração
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ABANDONO DE 
CARGO 
Ao  Sr. ELEADE NASCIMENTO DA SILVA Fica V. Sª 
convocada a comparecer junto à Divisão de Recursos 
Humanos da Prefeitura do Município de Itapevi, sito à 
Av. Presidente Vargas, 405 JD Cristianópolis - Itapevi-
SP no prazo máximo de 05(cinco) dias consecutivos 

Portarias

a contar da publicação deste edital para apresentar 
justificativa no processo nº 7557/2009 quanto ao 
provável abandono de cargo, de acordo com o 
artigo 192, II, § 1° e § 3º da Lei 223/1974 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos de Itapevi). Itapevi, 24 de 
abril de 2009. Roberto Camal Rachid Secretário de 
Administração

Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano
CONVITE PARA FÓRUM FASE 2 – 
PROPOSTAS PARA O PLHIS Vimos pelo 
presente, convidar Vossa Senhoria para participar 
do: FÓRUM  HABITACIONAL FASE 2 – 
PROPOSTAS DE AÇÕES, ESTRATÉGIAS, E  
METAS PARA O PLHIS
Data: 25 de abril de 2009 - Sábado
Período: das 10:00 às 14:00 horas
Local: EMEI Bemvindo Moreira Nery, Av. Pedro 
Paulino 74 – Itapevi
A elaboração do Plano Local de Habitação de 
Interesse Social – PLHIS do Município de Itapevi 
constitui um conjunto de ações institucionais 
integradas e financiadas pelo Ministério das 
Cidades, a par da constituição do Conselho 

e Fundo Participativos Gestor da Habitação 
no nível local, é condicionante para a adesão 
desta cidade no Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social.
Este processo iniciou-se com o Debate Temático 
Preparatório: “A Importância do Plano de 
Habitação de Interesse Social para Itapevi”, 
ocorrido no dia 28/01/2009.
A etapa final se dará com a aprovação final do 
PLHIS em uma Audiência Pública.
“Sua participação é muito importante para a 
definição da Proposta de Ações, Estratégias e 
Metas, dentro do Programa que será elaborado 
para o Município.” Dra. Maria Ruth Banholzer 
Prefeita de Itapevi.

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO 
03/2009 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO P. M. Itapevi – Proc. Nº 01612/2009 
– Processo Seletivo 003/2009 – AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM – O Secretário Municipal 
de Administração CONVOCA os candidatos 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Convocados da listagem geral:

CLASSIFICADOS – Cargo de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, conforme listagens abaixo. 
Os classificados deverão comparecer junto à 
DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. 
Cristianópolis, Itapevi/SP,  no prazo de 03 (três) 
dias úteis a contar de 25/04/2009 sob pena de 
deserção. Itapevi, 24 de Abril de 2009. 

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

Secretaria de Higiene e Saúde
Departamento de Vigilância à Saúde.
O Diretor do Departamento torna Público:
A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO:
Razão Social : Luana Nascimento Pereira dos Santos 
- ME  – Processo nº 0527/06, Deslor S/A Indústria 
e Comércio  
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE:
Razão Social : Nailza de Almeida Santos Pizzaria 
Ltda - ME  – Processo nº 3650/09, Chiyomi Honda 
Kobata – ME – Processo nº 0509/08, Agrício 
Martins de Almeida Itapevi – ME – Processo nº 

3649/09, Alex da Silva Lima Gás – ME – Processo 
nº 4854/09.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO 
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO: Razão Social : Adriano José 
do Nascimento – ME  – Processo nº 0668/06. 
O (s) responsável(s) assume(m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Itapevi, 23 de abril de 2009. 
EDITAL 08/2009
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  313 ao 324 - dia 
27/04/2009 – 11 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.
* Do Item – “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 do contrato, respeitada a 
legislação vigente.
A contratação por tempo determinado será no 
regime de Consolidação das Leis do Trabalho.
A admissão se dará de acordo com a necessidade 
de substituições de Professores. Roberto Camal 
Rachid – Secretário de Administração. 

CONVOCAÇÃO P. M. Itapevi – Proc. Nº 
29227/07 – Concurso Público nº 01/07 – 
(Provimento do Cargo de ENFERMEIRO PS, 
ENFERMEIRO UBS, ODONTÓLOGO US, 
PAJEM) O Secretário Municipal de Administração 
CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS 
– ENFERMEIRO PS, o 15º da Listagem Geral; 
ENFERMEIRO UBS o  1º, 3º e 4º da Listagem 
Geral, o 1º da Listagem de Afrodescendentes e 
o 1º da Listagem Especial, ODONTÓLOGO US 
o 8º da Listagem Geral, PAJEM o 8º da Listagem 

Geral e o 4º da Listagem de Afrodescendentes 
nos termos do item “Nomeação” do Edital 
do Concurso Público para o provimento dos 
cargos da Prefeitura do Município de Itapevi. 
Os classificados deverão comparecer junto 
à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, 
Jd. Cristianópolis, Itapevi/SP, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar de 25/04/2009, 
sob pena de deserção. Itapevi, 24 de ABRIL de 
2009. Roberto Camal Rachid – Secretário de 
Administração.
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Secretaria de Finanças
CN-SIFPM / CONAM -  Prefeitura Municipal de Itapevi - RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS DO ENSINO (Art.256 da Constituicao do Estado de Sao Paulo) JANEIRO A MARCO/2009 

ITAPEVI REALIZA SEGUNDA FASE DO 
FÓRUM DE HABITAÇÃO SOCIAL

O CEMEB Bemvindo Moreira 
Nery recebe, neste sábado (25), 
mais uma rodada de discussões do 
Fórum para elaboração do Plano 
Local de Habitação de Interesse 
Social (PLHIS). Desde o início deste 
ano, sociedade civil, entidades e 
Prefeitura participam de encontros 
voltados a debates sobre o tema. O 
processo começou com um debate 
temático preparatório, intitulado “A 
importância do Plano de Habitação 
de Interesse Social para Itapevi”, 
realizado na Câmara Municipal, em 
janeiro. 
No segundo encontro, em março, 

foi apresentado um diagnóstico 
preliminar da situação municipal em 
suas mais diversas esferas, assim 
como das futuras etapas do PLHIS. 
Representantes da sociedade civil 

puderam opinar sobre as principais 
questões a ser enfocadas pelo Plano. 
Foram debatidas idéias nas áreas 
de Regularização Fundiária e Direito 
à Moradia; Gestão e Participação 
Social; e Infra-estrutura Urbana 
Habitacional.
No fórum deste sábado serão 

discutidas propostas de ações, 
estratégias e metas, com base 
nas reuniões anteriores. Sob 
responsabilidade da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e da 
empresa contratada URBIS Oficina 
de Estudo e Projetos da Cidade, 
o Plano é uma etapa essencial de 
implantação da Política Nacional 
de Habitação e tem como objetivo 
orientar o planejamento das ações 
públicas e privadas, direcionando os 
recursos existentes para a solução 

das necessidades habitacionais do 
país. O Fórum será realizado das 10 
às 14 horas. O CEMEB Bemvindo 

Moreira Nery está situado à Avenida 
Pedro Paulino, 74 – Cohab, estando 
aberto à população.

Sociedade civil, entidades e Prefeitura discutem propostas de ações, estratégias e metas
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VACINAÇÃO CONTRA GRIPE PARA 
IDOSOS SERÁ NESTE SÁBADO

Os moradores de Itapevi que têm 
60 anos ou mais, podem participar 
neste sábado (25), da Campanha 
Nacional de Vacinação Contra 

a Gripe. A campanha, movida 
anualmente pelo Ministério da 
Saúde, também será realizada na 
cidade de Itapevi, por meio da 
Secretaria Municipal de Higiene e 
Saúde. 
Durante o dia, serão 

disponibilizadas vacinas nas 
unidades de saúde e postos de 
saúde da família da cidade, 
no Itashopping e no Centro de 
Convivência do Idoso de Itapevi, 
que serão aplicadas gratuitamente 
pelos funcionários do setor. 
Quem não tiver oportunidade de 
ser imunizado no sábado, pode 

procurar uma unidade de saúde 
do município até o dia 8 de maio 
e tomar sua dose da vacina contra 
a gripe.
GRIPE Também conhecida como 

influenza, a gripe é uma infecção do 
sistema respiratório cuja principal 
complicação são as pneumonias, 
que são responsáveis por um 
grande número de internações 
hospitalares no País. A doença 
inicia-se com febre alta, em geral 
acima de 38ºC, seguida de dor 
muscular, dor de garganta, dor de 
cabeça e tosse seca.
Diferentemente do que muitas 

pessoas acreditam, a vacina 
não provoca gripe. Se a pessoa 
apresentar sintomas de gripe após 
se vacinar, é porque já estava com 
o vírus ou porque adquiriu outros 
vírus de gripe diferente dos que 
compõem a vacina. 
O Ministério informa que a 

vacina raramente provoca reações 
e, nesses casos, os sintomas 
desaparecem em até dois dias. 
No entanto, há uma ressalva: se 
o paciente tiver alergia a ovo ou 
proteína de galinha, antes de tomar 
a vacina, deve procurar orientação 
médica.

Pessoas acima de 60 anos podem ser imunizadas também até 8 de maio

A população poderá acompanhar, 
neste sábado (25), a abertura do 
Campeonato Paulista de Futebol, 
categorias sub 15 e sub 17, no 
Estádio Municipal André Nunes 
Júnior. Ao todo, 64 equipes de 
diversos municípios participarão 
do torneio. Representando a 
cidade, jogará o time Associação 
Atlética Montana Itapevi, que 
enfrentará nas duas categorias o 

SÁBADO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL

Clube Atlético Embu Guaçu, às 
09h (sub 15) e às 10h45 (sub 17). 
A entrada é franca.
O A.A. Montana Itapevi disputará 

o torneio no grupo 5, também 
composto pelas equipes: Clube 
Atlético Paulistano (São Roque), 
Clube Atlético Taboão da Serra, 
Desportivo Brasil Participações 
Ltda (Porto Feliz), Clube Atlético 
Embu Guaçu, Grêmio Recreativo 

Barueri, Osasco Futebol Clube e 
São Paulo Futebol Clube (Cotia). A 
competição vai de 25 de abril a 12 
de dezembro e será realizada em 
seis fases. Os times estão divididos 
em oito grupos de oito, seguindo 
um critério de regionalização.   
Para receber as partidas do 

Campeonato Paulista de Futebol, 
o Estádio passou por uma ampla 
reforma nas últimas semanas, 

custeadas pelo próprio time do 
Montana. O campo recebeu 
manutenção do gramado e suas 
instalações, como vestiários, banco 
de reservas e arquibancada, foram 
totalmente pintadas. As obras 
de reforma foram concluídas no 
início deste mês e há cerca de 15 
dias, após vistoria da Federação 
Paulista de Futebol, o Estádio foi 
liberado para o torneio.

A partir das 09h, acontece a abertura do Campeonato Paulista, com entrada franca


