
PREFEITURA INTENSIFICA PROGRAMA
DE PREVENÇÃO À DENGUE

 Com as chuvas ocorridas nos 
últimos dias, São Paulo tornou-se um es-
tado propício à proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor do vírus da 
dengue. Os resultados obtidos nos últi-
mos anos mostram que a região sudeste 
foi responsável por mais de 33% dos ca-
sos da doença no país. Por conta disso, 
a Prefeitura reforçou as ações contra a 
transmissão da dengue no município.
 Por meio da Secretaria de Hi-
giene e Saúde, a Prefeitura tem reali-
zado visitas nos bairros como Parque 
Suburbano, Amador Bueno, Jardim São 
Carlos, Vila Santa Rita, Jardim Briquet, 
Vila Dr. Cardoso, entre outros. Nesses 
locais são realizadas nebulizações e 
orientações, como não deixar água 
limpa acumulada em vasos de plantas, 
pneus, latas e garrafas vazias, fazer lim-
pezas periodicamente nos reservatórios 
de água para consumo e os manter ve-
dados com telas.
 A equipe, composta por 47 pro-
fissionais e oito veículos, está altamente 
capacitada para atender à demanda dos 
serviços. A grande dificuldade dos profis-

sionais está na resistência de alguns mo-
radores em abrir suas residências para a 
vistoria e nebulização. Vale ressaltar que 
as orientações das equipes de combate 
à dengue já são bastante conhecidas 
pela população.
 A dengue é uma doença séria, 
que merece toda a atenção da popula-
ção, podendo registrar casos de hemor-
ragia, conhecida como “dengue hemor-

rágica”, que, caso não seja detectada e 
tratada a tempo, pode levar à morte. Os 
sintomas podem variar entre febre alta 
com início súbito, fortes dores de cabeça, 
dores atrás dos olhos, perda de apetite, 
manchas no tórax e nos braços, náuse-
as, vômitos, cansaço, moleza e dores no 
corpo.
 Para trabalhar junto aos Agentes 
de Saúde da Divisão Epidemiológica, 

foram criados nos PSF’s (Programa de 
Saúde da Família) grupos de agentes 
comunitários, que ficarão responsáveis 
pelas informações prestadas às comu-
nidades e fiscalização de possíveis focos 
da doença. Além dos grupos, os enfer-
meiros atendentes nos PSF’s também 
receberam treinamento sobre o tipo de 
atendimento prestado ao paciente com 
suspeita do vírus.
  A Secretaria de Higiene e 
Saúde informa à população que, em 
casos de suspeita de dengue, o muní-
cipe deve procurar a unidade de saú-
de mais próxima. Outras informações 
sobre a doença e formas de se com-
bater os focos podem ser acessadas 
por meio do telefone da Secretaria 
de Higiene e Saúde – 4143-8499. 
A sede da Secretaria é localizada 
na Rua Isola Belli Leonardi, 08 – Vila 
Nova Itapevi.
 Além disso, a Prefeitura possui 
um telefone gratuito para denúncias de 
casos de acúmulo de água e possíveis 
pontos de proliferação do mosquito: 
0800 77 08133.
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Secretaria de Administração 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 04/2010

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS NA ÁREA DE HIGIENE E SAÚDE.

 A Prefeitura do Município de Itapevi através da Secretaria da Administração informa que estarão abertas as 
inscrições do Processo Seletivo para preenchimento dos cargos abaixo descritos. A admissão se dará de acordo com a 
necessidade do serviço na Rede Municipal de Saúde:
 •Médico Clínico Geral SU/E
 •Médico Clínico UBS
Os interessados deverão comparecer à sede da Secretaria de Higiene e Saúde, sito à Rua Padre Manfredo Schubiger, nº 95, 
Jd. Christianópolis – Itapevi – SP, de 08/03/2010 à 10/03/2010 no período das 8h00min às 14h00min, munidos de cópias 
acompanhadas dos originais (que serão devolvidos no ato da inscrição), dos documentos abaixo especificados:
 a) CPF e RG
 b) CRM
 •O candidato deve ser brasileiro, na forma do artigo 12 da Constituição Federal.
 •A não apresentação, inexatidão e/ou irregularidade dos documentos, implicará na NÃO inscrição do interessado.
 •Os documentos apresentados pelo interessado poderão ser verificados a qualquer tempo. Qualquer irregularidade apu-
rada acarretará na exoneração do inscrito.
 •A seleção dos inscritos será avaliada por uma Comissão Especial. Esta Comissão será composta por Médicos Coordena-
dores de Saúde e Administrativos.
 •O local para divulgação dos resultados será a Secretaria de Higiene e Saúde, sito à Rua Padre Manfredo Schubiger,n° 95 
Jd. Christianópolis – Itapevi – SP, e será de responsabilidade do interessado.
 •No ato da inscrição todos os candidatos deverão declarar se “Considera – se um brasileiro afrodescendente” 
para fins de concorrer a reserva de 20 % (vinte por cento) das vagas do Processo Seletivo, de acordo com a Lei Municipal 
1.798 de 05 de maio de 2006.
 •Às pessoas portadoras de deficiência são assegurados 10% (dez por cento) das vagas no presente processo seletivo, 
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras, atendendo ao disposto 
na Lei Municipal 878 de 08 de junho de 1989.
 •O contrato terá vigência certa e determinada, vigorando por 30(dias), podendo o contrato ser prorrogado automatica-
mente a cada 30(trinta) dias, salvo se a CONTRATANTE ou CONTRATADO se manifestar por escrito contrário à prorroga-
ção, com antecedência de 15(quinze) dias do vencimento do contrato, respeitada a legislação vigente.
Critério de desempate na classificação: Caso o número de candidatos seja maior que o número de vagas, o critério de 
desempate será sorteio. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 12 MESES

COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 04/2010:

 1. MARI EUGENIA GANDOLFO – SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS
 2. NÚBIA MORAIS SOUSA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 3. SERGIO JOSE MAZZARELLO LOPES – SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE

PROCESSO SELETIVO – 02/2010 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

 A Prefeitura do Município de Itapevi HOMOLOGA o Processo Seletivo 02/2010, para o cargo Agente Comuni-
tário de Saúde, conforme a classificação final dos referidos cargos, publicada em 26/02/2010 no Diário Oficial de Itapevi 
(D.O.I).
 •Do Item – “Da Validade do Processo Seletivo”:
O presente processo seletivo terá validade por 06 (seis) meses, prorrogável – se necessário – por igual período, a contar 
da data de sua homologação.
 •Do Item – “da Contratação”: 
 A contratação por tempo determinado será em regime CLT, o contrato terá vigência certa e determinada, 
vigorando por 30(dias), podendo o contrato ser prorrogado automaticamente a cada 30(trinta) dias, salvo se a CON-
TRATANTE ou CONTRATADO se manifestar por escrito contrário à prorrogação, com antecedência de 15(quinze) dias do 
vencimento do contrato, respeitada a legislação vigente. 

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração.

Itapevi, 03 de Março de 2010.

PORTARIAS
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CONVOCAÇÃO
P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos 
de Agente Administrativo I, Agente Administrativo II, Assistente Social, Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil, Lubrificador, Médico (Veterinário), Monitor, Nutricionista, Odontologo PSF, Odontologo US e 
Professor CL4 (Educação Fisica)).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos nos termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento dos cargos da Prefeitura do Muni-
cípio 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 08/03/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 03 de Março 
de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.    

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



04

PROCESSO SELETIVO 21/2009
PELC/PRONASCI

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 26023/2009 – Processo Seletivo nº 021/09 – (Provimento dos Cargos 
de Coordenador Geral, Coordenador de Núcleo, Instrutor Poliesportivo, Instrutor de Artes I, Instrutor
de Artes II, Instrutor de Dança e Instrutor de Música).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS que concluiram 
o curso de formação do PELC/PRONASCI abaixo relacionados. 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 
08/03/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 03 de Março de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Ad-
ministração.

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 05/2010

 A Prefeitura do Município de Itapevi através da Secretaria de Administração informa que estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo dos cargos abaixo descritos, para o Programa  Esportes e Lazer da Cidade – PELC/
PRONASCI. Projeto que será realizado nos bairros Jd. Paulista e Jd. Santa Rita.

 Os interessados devem se inscrever na Secretaria de Esportes e Lazer, sito à Rua: Geraldo Vasquez, 08 – Jd. 
Portela – Próximo a Caixa Econômica Federal de 08 de Março de 2010 à 12 de Março de 2010, de segunda a sexta, das 
08h00 as 17h00. 
 • O candidato deve ser brasileiro, na forma do artigo 12 da Constituição Federal.
 • A prova será realizada no dia 14/03/2010 às 09h no CEMEB Prof. Paulo Freire Av. Presidente Vargas, 300 – Vila Nova 
Itapevi. Os portões serão fechados exatamente às 09:00 hs e não será admitida a entrada de candidatos atrasados. A prova 
será constituída de questões testes de múltipla escolha com duração de até 03 (três) horas.
 • A divulgação dos resultados será disponibilizada no dia 19/03/2010, Diário Oficial do Município de Itapevi, no site da 
PMI (www.itapevi.sp.gov.br) e no Saguão da Prefeitura de Itapevi, sito  à Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Christianó-
polis – Itapevi – SP.  O acompanhamento será de responsabilidade do interessado.
 • Período para recurso: 22 e 23 de Março de 2010, mediante requerimento no Setor de Protocolo sito à Avenida Presidente 
Vargas, nº 405, Jd. Christianópolis – Itapevi – SP.
 • A publicação da homologação está prevista para o dia 26/03/2010 no Diário Oficial do Município  de Itapevi,  no site da 
PMI (www.itapevi.sp.gov.br) e Saguão da Prefeitura de Itapevi sito  à Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis 
– Itapevi – SP, e o acompanhamento de todas as publicações será de responsabilidade do interessado.
 • Do Critério de Desempate e da Classificação Final.
Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
 a)Tiver a maior idade;
 b)Sorteio.
 • No ato da inscrição todos os candidatos deverão declarar na ficha de inscrição presencial se “Considera – se um bra-
sileiro afro – descendente” para fins de concorrer a reserva de 20 % (vinte por cento) das vagas do Processo Seletivo, de 
acordo com a Lei Municipal 1.798 de 05 de maio de 2006.

 •Às pessoas portadoras de deficiência são assegurados 10% (dez por cento) das vagas no presente processo seletivo, 
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras, atendendo ao disposto 
na Lei Municipal 878 de 08 de junho de 1989. Os candidatos portadores de deficiência deverão, obrigatoriamente, apre-
sentar no ato da inscrição um  laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença –CID, o qual será avaliado pela junta médica da 
Medicina do Trabalho Municipal.
 •A contratação por tempo determinado será em regime CLT, o contrato terá vigência certa e determinada, vigorando 
por 30(dias), podendo o contrato ser prorrogado automaticamente a cada 30(trinta) dias, salvo se a CONTRATANTE ou 
CONTRATADO se manifestar por escrito contrário à prorrogação, com antecedência de 15(quinze) dias do vencimento do 
contrato, respeitada a legislação vigente. 
O presente processo seletivo terá validade por 12 (doze) meses não prorrogáveis.
O candidato deverá apresentar os documentos pessoais e o comprovante de escolaridade no ato da convocação. 
 • Segue em anexo o Conteúdo Programático a ser exigido nas provas.

COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 05/2010:
 
 1.NÚBIA MORAIS SOUSA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 2.MARI EUGENIA GANDOLFO – SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS
 3.MARIA DA GLORIA GUILHERME DA SILVA – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ITAPEVI, aos 04 de Março de 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  As provas contêm 30 questões objetivas sendo que são 20 de conhecimentos gerais e 10 questões de conhe-
cimentos específicos.

Ensino Médio

Conhecimentos Gerais: 

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Fonética, Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação Gráfica, Pontua-
ção. Flexão do substantivo e do adjetivo. Emprego da proposição e da conjunção e relações que estabelecem. Advérbio, 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal, interjeição, conjunção, crase, figuras de linguagem, análise 
sintática: termos da oração.

Matemática: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal), adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores de um número inteiro e racionais, Maximo Divisor Comum (MDC) e Míimo 
Múltiplo Comum (MMC) de um número natural. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas 
unidades de medida. Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de 
três simples e composta), juros simples. Equações do 1º grau com duas variáveis. Inequações de 1º. Grau, Resolução de 
problemas. Geometria: sólidos geométricos, polígonos e ângulos, Sistema de medidas decimais: medidas de comprimento 
(perímetro), de superfície, de capacidade de volume e massa.

Conhecimentos Específicos: 

Instrutor de música: teoria musical.

Instrutor II (oficina de artes): conhecimento em xilogravura e pintura, literatura de cordel, avaliação da aprendizagem: 
tendências atuais. lei de diretrizes e bases da educação nacional – (PCN) 9394/96 (atualizada), cores primárias e secun-
dárias, obras dos pintores: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Aleijadinho, Anita Malfati, Di Cavalcanti.

PROCESSO SELETIVO n° 03/2010
PROGRAMA CONEXÃO JOVEM

Os candidatos Inscritos deverão comparecer nos locais abaixo de acordo com a seguinte conformidade:

A prova será realizada no dia 14 de março. 
Os portões serão fechados exatamente às 08h e 30 minutos, não será admitida a entrada de candidatos atrasados. A prova 
será constituída de questões testes de múltipla escolha, com duração de até 03 (três) horas.
Os candidatos deverão comparecer 30 minutos antes do inicio das provas munidos do documento de identidade e caneta 
esferográfica azul ou preta.

COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2010:

 1.NÚBIA MORAIS SOUSA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 2.JAIRO DA CRUZ CAMARGO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 3.FERNANDO ABREU PESTANA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4.MARI EUGENIA GANDOLFO – SECRETARIA DE NEGÓCIOS INTERNOS E JURÍDICOS

ITAPEVI, AOS 05 DE Março DE 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA MUNICIPAL
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Secretaria de Finanças  

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 2 DA LEI 
FEDERAL Nº 9.452/97, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 3.068, DE 01 DE 
JULHO DE 1997, NOTIFICA OS PARTIDOS POLÍTICOS, OS SINDICATOS DE TRABALHADORES E AS EN-
TIDADES EMPRESARIAIS COM SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, QUE O BANCO DO BRASIL LIBEROU 
RECURSO AO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 2.183.782,48 (DOIS MILHÕES CENTO E OITENTA E TRÊS 
MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), O QUAL ESPECIFICAMOS 
ABAIXO.

       Maria de Fátima Paulino            Dr. Fabio dos Santos Amaral
          Chefe de Tesouraria           Secretário de Finanças

ITAPEVI SP, 02 DE MARÇO DE 2.010

Secretaria da Receita

EDITAL 03/10 – D.T.F.P.M.
 Ficam nesta data notificados os proprietários das mercadorias apreendidas neste município, em função do 
exercício da atividade de comércio irregular abaixo relacionadas, que tiverem interesse em resgatá-las, a comparecerem à 
Divisão Técnica de Fiscalização de posturas, Av. Pres. Vargas nº 405 – Jd Cristianópolis no prazo de 30 dias:
 1.Processo 1587/10, interessado TEC SAÚDE – Instituto Einstein, 444 panfletos apreendidos dia 19/01/10 conforme auto 
de apreensão 972/A;
 2.Processo 3314/10, interessado desconhecido, 1 carrinho de mão e uma faca apreendido dia 10/02/10 na Av. Rubens 
Caramez, Centro, conforme auto de apreensão 528/A;
 3.Processo 2761/10, interessado desconhecido, 29 conexões plásticas, 1 porta CD,  1 chave de roda, 1 espátula, 1 
martelo, 1 corrente, 1 triângulo, 20 formas de empadas, 1 meia para celular, 1 saco de bombril, 1 rolo de fita zebrada, 2 
disjuntores, 1 fita veda rosca, 1 carregador, 3 presilhas de ferro, 1 disco para maquita e 1 controle remoto apreendidos no 
dia 02/02/10 na Praça Carlos de Castro, Centro, conforme auto de apreensão 627/A;
 4.Processo 2292/10, interessado desconhecido, 157 panfletos do Instituto Embelleze apreendidos na 01/02/10 na Praça 
Carlos de Castro, Centro, conforme auto de apreensão 507/A;
 5.Processo 2760/10, interessado desconhecido, 2 carrinhos de mão e uma faca apreendidos no dia 04/02/2010 na alça 
de acesso da Av. Feres Nacif Chaluppe, Centro.
 Ressaltamos que a mercadoria somente será devolvida caso o proprietário comprove a propriedade do bem, 
apresentando a nota fiscal e efetuando o pagamento da multa de 500 UFM’s (R$ 590,00) em conformidade com o art. 5º 
da lei municipal nº 1.872 de 04 de abril de 2007. 
 Após 30 (trinta) dias da publicação deste, caso o interessado não tenha retirado referidas mercadorias estas 
passarão a integrar o patrimônio público sendo levadas a hasta pública conforme dispõe artigo 5° § 2° da Lei Municipal 
1872/07. 
                                                                                                               

Luis Eduardo G. Perrone
Secretário da Receita

Departamento de Vigilância à Saúde:

 O Diretor do Departamento no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto no 
§ 1º do artigo 19, e artigos 24 e 28 da Portaria CVS 01/2007, no artigo 596 do Decreto Estadual 
12.342/1978 e artigos 9º, 10 e 142 da Lei Estadual 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Pau-
lo), torna Público:

A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO:
Razão Social: Hangar One S/C Ltda (AIF nº 1551 e 1553)  Processo nº 4284/10, Patricia Teixeira Emin (AIF nº 1071) Pro-
cesso nº 4487/10, Empórios Bar Ltda – ME(AIF nº 1070) Processo nº 4486/10, Barbosa Lima Pacheco Ltda – ME (AIF nº 
1069) – Processo nº 4485/10, Elias Alves Lima – Casa de Shows-ME(AIF º 1086) – Processo nº4488/10, Regivaldo Santana 
Campos(AIF nº 1087) – Processo nº 4489, Carmosina Soares Campos Itapevi – ME(AIF nº 1088) – Processo nº 4490/10, 
Luciano Alves da Silva (AIF nº 1090) – Processo nº4491/10 , Paulo Sueoka – ME (AIF nº1530)  Processo nº 3119/10, Adel-
mo Alves de Matos(AIF nº 1564) – Processo nº 4494/10, Francisco Brunelo  (AIF nº 1563)- Processo nº4493/10, Angela 
Beghini Siqueira (AIF nº1556) – Processo nº4492/10 , Buffet para Convenções e Festas D’angelis Ltda – ME(AIF nº 1540), 

Secretaria de Higiene e Saúde 

 Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei Estadual nº 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São 
Paulo), divulgamos o nº de reclamações e denúncias recebidas por este departamento no mês de fevereiro de 2010.

Meio Ambiente = 15
Alimentos = 7
Zoonoses = 9
Produtos para Saúde = 1
Controle de Vetores = 4

ERRATA

Na edição de 12 de Fevereiro de 2010, na página 1, onde se lê:
ANO 2 . Nº 58 . ITAPEVI , 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

leia-se:
ANO 2 . Nº 59 . ITAPEVI , 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

 Na edição n.º 60, por falha na digitação, a errata presente na página 06 não apresentou a informação correta 
e deve ser desconsiderada.

Aliança Pães e Doces Ltda (AIF nº 1539), Elza Sizuio Kurimoto Montanheiro(AIF nº 1554)  Processo nº 0446/09, Elaine 
Aparecida de Carvalho (AIF nº 1555) 
Processo nº 4299/10, Sandra Regina dos Santos Itapevi (AIF nº 1419) – Processo nº 4285/10, Nosso Lar Supermercado 
Ltda (AIF nº 1541) – Processo nº 4327/10. 

 A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social : Erinalda Alves de Souza – ME (AIP nº 1519)  Processo nº 1178/10, Luciano Alves da Silva (AIP nº 1095)  
Processo nº4491/10, Regivaldo Santana Campos (AIP nº 1094)  Processo nº 4489/10, Elias Alves Lima-Casa de Shows 
– ME   (AIP nº 1093) – Processo nº 4488/10, Bruno Henrique Rozendo Caputo (AIP nº1523) - Processo nº 3066/10, 
Getúlio dos Santos Pagano Junior(AIP nº 1526) - Processo nº 1813/10, Priscilla Del Valle(AIP nº 1092) -  Processo nº 
3067/10, Silvia Maria Villas Boas de Barros (AIP nº1528) - Processo nº 3064/10, Drogasil S/A – (AIP nº 1529) – Processo 
nº 1113/10, Cristiane Denise da Silva Moralejo(AIP nº 1524) – Processo nº 3065/10, Juliana da Silva Miranda Via Oral 
Clínica Odontológica (AIP nº 1530) – Processo  nº 1812/10, Erinalva Alves de Souza  ME (AIP nº 1519) – Processo nº 
1178/10, Churrascaria do Tchê Ltda – ME (AIP nº 1516) – Processo nº 1295/10, Padaria Rainha de Itapevi (AIP nº 1520) 
– Processo nº 19622/09, Empório Lucre Mais Ltda (AIP nº 1518) – Processo nº 9016/09, Pães e Doces Disney Ltda (AIP 
nº 1514) – Processo nº 0277/10.

A LAVRATURA DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO:
Razão Social: Sandra Regina dos Santos Itapevi(TRM nº 1206) 
Processo nº 4285/10, Nosso Lar Supermercado Ltda (TRM nº 1217) – Processo nº 4327/10. 

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social: Associação Congregação de Santa Catarina (Laboratórios Clínicos) – Processo nº 25998/09 

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Intendis do Brasil Farmacêutica Ltda - Processo nº0120/05 e 0268/07, Associação Congregação de Santa 
Catarina (Hospital Geral de Itapevi) – Processo nº 0356/08.

INDEFERIMENTO DE DEFESA CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO
RECURSO CONTRA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Maria Soares da Costa Drogaria – ME (AIP nº 1131)  Processo nº 0334/07, João Rodrigues da Silva-ME(AIP 
nº 1477) – 
Processo nº 26556/09, Celso Cesario da Silva(AIF nº 1519) – Processo nº 3062/10. 

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO À ANVISA:
Razão Social: Isdin Produtos Farmacêuticos Ltda (referente Concessão de Autorização de Funcionamento – AFE - (cosméti-
cos e medicamentos) – Processos nºs 26063/09 e 26064/09.

O Diretor de Departamento de Vigilância à Saúde no uso de suas atribuições e em atendimento ao artigo 91 da Lei Estadual 
10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público:

Edital de Notificação de Risco Sanitário

Estabelecimento Interditado: Elias Alves Lima-Casa de Shows-ME 
Endereço: Rua Manoel Alves Mendes nº 212 - Itapevi
Atividade: Casa de Shows
Embasamento Legal: artigo 122 – inciso I da Lei Estadual nº 10.083/98.  

Estabelecimento Interditado: Regivaldo Santana Campos
Endereço: Rua Nelson ezequiel de Farias nº 410 - Itapevi
Atividade: Bar e Lanchonete
Embasamento Legal: artigo 122 – inciso I da Lei Estadual nº 10.083/98.

Estabelecimento Interditado:Luciano Alves da Silva
Endereço: Estrada da Cruz Grande nº 2800 - Itapevi
Atividade:Casa de Show
Embasamento Legal: artigo 122 – inciso I da Lei Estadual nº 10.083/98.

 O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto no 
parágrafo  3º do artigo 96 da Lei Estadual 10.083/98, pública abaixo a inclusão dos profissionais na equipe que compõe 
a Divisão Técnica de Vigilância Sanitária, investidos das funções fiscalizadoras e autoridade sanitária:
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DEMUTRAN INTENSIFICARÁ
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

Ações serão realizadas a partir de estudos técnicos viabilizados pelo departamento

 Estudos feitos pela Secre-
taria Municipal de Segurança e 
Departamento Municipal de Trân-
sito e Transportes (Demutran) vão 
culminar em uma vasta campa-
nha educativa e preventiva a ser 
realizada na cidade. O mapa              
traçado pelo Demutran enume-
ra os tipos e quantidades de            
infrações e acidentes de trânsito 
ocorridos durante o ano passado 
e  orientará as ações para os pró-
ximos tempos.
 De acordo com os estudos, 
os agentes efetuaram um total de 
7.612 autuações de infrações de 
trânsito. Entre as infrações cam-
peãs de autuações estão as de 
estacionamento irregular – foram 
2.303 autuações aplicadas –, de 
ausência do uso do cinto de segu-
rança – 1.258 autuações – e de 
uso de telefone celular ao volante 
– 986 aplicações.
 A obediência às normas 
e sinalizações de trânsito pode 
contribuir significativamente para 
a redução de acidentes, que tam-
bém foram alvo dos estudos, es-
tas com apoio da Secretaria de 
Higiene e Saúde, por meio de re-
latórios emitidos pelo SAMU (Ser-

viço de Atendimento Médico de 
Urgência).
 Os dados oferecidos pelo 
SAMU referem-se aos meses 
de junho a dezembro de 2009, 
apontando a ocorrência de 312 
acidentes de trânsito registra-
dos nas vias públicas de Itapevi. 
Desses acidentes, 118 ocorreram 
nas rodovias estaduais dentro do 
município – rodovias Engenheiro 
Renê Benedito da Silva (SP-274) e 
PM Nelson Tranchesi (estrada da 
Roselândia – SP-29).
  Dos acidentes registrados 

nas ruas e avenidas da cidade, 
21 ocorreram na avenida Rubens  
Caramez, 15 na avenida Pedro 
Paulino e 13 na avenida Presiden-
te Vargas. O balanço feito pelo 
Demutran também destacou que 
os motociclistas são os maiores 
protagonistas de acidentes nas 
ruas e avenidas de Itapevi.
 No período analisado pe-
los agentes públicos, 208 moto-
cicletas estiveram envolvidas em 
acidentes de trânsito, número 
acima do registrado para auto-
móveis (203). Também é alto o 

número de motociclistas vítimas 
de acidentes de trânsito (160), 
com relação a pedestres (88) e      
motoristas (52), para um total de 
337 ocorrências registradas no 
período.

SINALIZAÇÃO

 Além das ações educa-
tivas, o Demutran também vem 
recuperando a sinalização viária 
do município. Nesta semana, os 
agentes do departamento aten-
deram a avenida Presidente Var-
gas, na região central, pintando 
guias e faixas para veículos e 
motocicletas. A ação – que de-
verá ser estendida a outras vias 
– tem como objetivo garantir me-
lhor  circulação do tráfego e pre-
venir acidentes.
 Nos últimos meses, o    
Demutran ainda efetuou mu-
danças no sistema de estacio-
namento, na avenida Cesário 
de Abreu – que passou a contar 
com vagas de estacionamento 
somente no lado direito – e na 
rua Leopoldina de Camargo – 
cujo estacionamento em frente 
ao Itashopping passou a ser de 
forma paralela à via.
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DEMUTRAN INTENSIFICARÁ
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

Ações serão realizadas a partir de estudos técnicos viabilizados pelo departamento

CAMPANHA CONTRA TUBERCULOSE
SEGUE ATÉ O DIA 12

 A Prefeitura iniciou nesta 
segunda-feira (1), por meio da 
Secretaria de Higiene e Saúde, 
o programa de ação contra a tu-
berculose em todo município. A 
campanha visa orientar a popu-
lação e detectar possíveis casos 
da doença na cidade. A Divisão 
Técnica de Vigilância Epidemioló-
gica está trabalhando juntamente 
às equipes das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e do Programa 
de Saúde da Família (PSF).
 A detecção de novos ca-
sos será feita por meio de “busca 
ativa”, que será realizada pelos 
Agentes Comunitários de Saúde, 
que, nas visitas domiciliares, irão 
identificar pessoas com os sinto-
mas, realizar coleta de escarro e 

encaminhar para exames em la-
boratório. Sintomas como tosse 
há mais de duas semanas, perda 
de peso e suor noturno podem 
fazer parte do diagnóstico da   
doença.
 As Unidades Básicas de 
Saúde estão disponíveis para       
realização de exame, sem agen-
damento de consulta médica. 
 Os profissionais da recep-
ção das UBS’s estarão atentos 
aos pacientes, que, caso perce-
bam tosse persistente, encami-
nharão os mesmos para coleta 
de exame. 
 Apesar do Programa Esta-
dual de Combate à Tuberculose 
ter prazo para encerramento, a 
equipe da Vigilância Epidemio-

lógica ressalta que as UBS’s de 
Itapevi fazem coleta de escarro 
durante todo o ano. A tuberculo-

se é uma doença que tem cura, 
se tratada corretamente e desco-
berta no início dos sintomas.

SECRETARIA DE EMPREGO INFORMA QUE MORADORES JÁ 
PODEM SE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO DO IBGE

Foram disponibilizadas 145 vagas para o município referentes ao cargo de Recenseador
 A Prefeitura de Itape-
vi, por meio da Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Social, está efetuando as 
inscrições dos interessados 
ao cargo de Recenseador, do 
processo seletivo simplificado 
promovido pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). Ao todo, foram dis-
ponibilizadas 145 vagas para 
o município. A inscrição acon-
tece até o dia 04 de abril na 
Escola de Formação do Traba-
lhador.
 O processo seletivo é 
destinado a selecionar candi-
datos para contratação tem-
porária de pessoal para a rea-

lização do Censo Demográfico 
2010 e consistirá em provas 
objetivas e treinamento.
 De acordo com o IBGE, 
serão contratadas cerca de 230 
mil pessoas em todo o país. 
Os aprovados para o cargo de 
Recenseador e outras funções 
serão responsáveis por tarefas 
relacionadas ao planejamento, 
à atualização da base territo-
rial, à supervisão de campo e 
à organização e administração 
do posto de coleta.
 Visando a maior              
comodidade dos munícipes de 
Itapevi, a Prefeitura disponibi-
lizou, inclusive, toda a estrutu-
ra da Escola de Formação do   

Trabalhador, bem como profis-
sionais da Secretaria de Empre-
go e Desenvolvimento Social, 
para efetuar as inscrições dos 
interessados, visto que os ca-
dastros só podem ser realiza-
dos pela Internet.
 De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Social, o 
IBGE dará prioridade aos be-
neficiários dos programas so-
ciais, como o Bolsa Família.
 Das 145 vagas disponi-
bilizadas para Itapevi, 5% estão 
reservadas para os portado-
res de necessidades especiais, 
cumprindo o determinado pelo 
Decreto nº 5.296, de 2 de de-

zembro de 2004.
 Os interessados em par-
ticipar do processo seletivo 
simplificado podem se dirigir à 
Escola de Formação do Traba-
lhador - situada à rua Sargento 
Antônio Vieira Noia, 03, (Vila 
Nova Itapevi) -, munidos de 
toda a documentação pessoal,              
Carteira de Trabalho e nº do 
PIS. 
 O atendimento é feito de 
segunda à sexta-feira, das 09h 
às 17h. Para a função de Re-
censeador, a taxa de inscrição 
é de R$ 18. Mais informações 
podem ser obtidas pelo site ofi-
cial da Fundação CESGRANRIO 
(www.cesgranrio.org.br).
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UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA RITA
JÁ ATENDE EM NOVA SEDE

Prefeitura investe em instalações mais confortáveis para a população

 A Unidade Básica de Saú-
de da Vila Santa Rita já está aten-
dendo em nova sede, na rua Por-
tuguesa, 15. O novo prédio, que 
desde 22 de fevereiro está sendo 
utilizado pela população local, 
possui três salas para consultas, 
uma sala para aplicação de va-
cina, uma sala para medicação, 
uma farmácia, bem como sanitá-
rios e ambientes administrativos, 
incluindo recepção, administra-
ção, copa e refeitório.
 De acordo com a Secreta-
ria de Higiene e Saúde, o novo 
prédio garante mais espaço e 
mais conforto aos usuários, faci-
litando e qualificando em muito 
seu atendimento. Vale ressaltar 
que a antiga unidade passará por 
uma intensa reforma para voltar a 
ser utilizada pela população.
 A atual unidade dispõe de 
atendimento em especialidades 
como pediatria, clínica geral, gi-
necologia e obstetrícia, em con-
sultas agendadas de segunda à 
sexta-feira, das 7 às 16 horas. 
Também são oferecidos serviços 

como atualização de vacinas e  
alguns tipos de remédios receita-
dos pelos médicos. Ao todo, são 
dezessete profissionais atuando 
na unidade.
 Entre 2006 e 2009, os 
Pronto Socorros e Unidades de 
Saúde de Amador Bueno e Vila Dr. 
Cardoso foram alvos de intensas 
obras de recuperação por parte 
da administração municipal, bem 
como as UBS’s Cohab e Jardim 
da Rainha. Também receberam 
cuidados os Postos de Saúde da 
Família do Jardim Briquet e Vila 
Gióia. Já as unidades do Jardim 
Vitápolis, do Jardim Rosemary e 
do Parque Suburbano ganharam 
sedes mais amplas e o bairro de 
Ambuitá, inclusive, recebeu uma 
unidade do programa. 
 Outra intervenção realiza-
da foi a nova sede do Pronto So-
corro Municipal, que duplicou a 
capacidade de atendimento emer-
gencial à população, bem como 
oferece um ambiente maior e de 
mais conforto. Além de abrigar o 

atendimento a adultos e crianças 
em alas separadas, o novo Pron-
to Socorro também abriga as ati-
vidades do SAMU e da Farmácia 
de Alto Custo e da Saúde Mental 
de Itapevi.
 O antigo prédio do Pron-
to Socorro Municipal passou por 
reformas e ampliações e deverá, 
em breve, atender a população 
com os serviços do AME (Ambula-
tório Médico de Especialidades), 
do Governo do Estado. A Prefeitu-
ra de Itapevi cedeu as instalações 
e o Estado realizou as reformas 
e aquisição de mobiliário para 
a unidade, que oferecerá uma 
gama de exames laboratoriais à 
população de Itapevi e de outras 
cidades da região.

MAIS AÇÕES
 Além da nova sede da UBS 
Vila Santa Rita, a Prefeitura está 

implantando mais uma unidade 
da Farmácia Popular do Brasil, 
desta vez no bairro de Amador 
Bueno. De acordo com a Secre-
taria de Higiene e Saúde, o pré-
dio já está pronto para receber 
os equipamentos do Ministério da 
Saúde, para iniciar atendimento à 
população daquele bairro, o que 
deverá ocorrer em breve.
 Na Vila Dr. Cardoso, a 
Secretaria de Higiene e Saúde já 
iniciou as intervenções no Pron-
to Socorro e Unidade Básica de  
Saúde do bairro. Na unidade es-
tão sendo realizados serviços de 
troca de piso, recuperação de  re-
vestimento de paredes que apre-
sentavam infiltrações, além da 
reforma elétrica e hidráulica de 
todo o edifício. As ações devem 
ser concluídas nos próximos me-
ses, quando a unidade voltará a 
atender a população.


