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Novo trator vai integrar a Patrulha Agrícola de Casa Branca

Mudança no trânsito: Mão Inglesa permite retorno da
Rua Altino Arantes para Rua Coronel José Júlio

A Prefeitura Municipal de
Casa Branca realizou uma im-
portante mudança no trânsi-
to no Centro da cidade com a
instalação de uma “mão ingle-
sa” cujo objetivo é permitir
que o motorista que transitar
pela Rua Altino Arantes aces-
se a Rua Coronel José Júlio,
através da Rua Fioravente Cas-

siolato. Anteriormente o aces-
so era permitido somente num
sentido.

Segundo o Departamen-
to de Trânsito, a intervenção
vai desafogar o trânsito da Rua
Duque de Caxias, sentido Ban-
co do Brasil, principalmente
nos horários de grande fluxo
de veículos e pedestres.

Mais uma conquista para a
população de Casa Branca

Mão inglesa vai desafogar o trânsito na Rua Duque de Caxias

Nova ambulância será utilizada para o transporte de pacientes

Mudança no trânsito da região central

Acaba de chegar uma
ambulância zero km para
atender a população de Casa
Branca. A ambulância da mar-
ca Chevrolet, modelo Monta-

na, foi comprada pela Adminis-
tração Municipal com recursos
de um leilão realizado com veí-
culos velhos da Prefeitura.

A nova ambulância custou

R$ 82 mil e será utilizada no
transporte de pacientes den-
tro da cidade e para outras
unidades de saúde fora de
Casa Branca.

Município recebe
novo trator agrícola

A Prefeitura de Casa Bran-
ca recebeu na manhã de quar-
ta-feira (11/04), a entrega de
mais uma máquina para com-
por a Patrulha Agrícola de Casa
Branca. Trata-se de um trator
New Holland, cabinado com ar
condicionado, no qual foram
investidos R$ 113.000,00 mil, li-

berados pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, através de Emenda Par-
lamentar do Deputado Federal
Ricardo Izar, mais contraparti-
da da Prefeitura.

De acordo com a Prefeitura,
este trator representa um impor-
tante reforço no trabalho reali-

zado nas propriedades rurais de
Casa Branca e sua utilização será
priorizado aos pequenos agricul-
tores do município.

A administração municipal
destaca ainda que esta máqui-
na é fruto do esforço da do go-
verno que busca alternativas
para melhorar a atividade rural.
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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação  oficial  da
Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Municipal
de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock – MTB 26.526

Tiragem: 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita

       
• 1açougueiros (com experiência ) unissex
• 10 Sorveteiros Ambulantes (Gellu’s e Cuca Fresca) unissex
• Técnico ou Auxiliar de Enfermagem ( Vagas para home care,
atendimento domiciliar início imediato. (Necessário ter experiên-
cia com traqueotomia e Gastrostomia, e possuir COREN ATIVO.
Enviar currículo p: saudecompanyrh@gmail.com)
• 1 Manicures (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/ Mau-
ro) feminino
• 1 Depiladora (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/ Mau-
ro) feminino
• 1 Programador de CNC (com experiência) masculino
• 1 Operador de CNC (com experiência) masculino
• 1 CUIDADOR ( COM EXPERIENCIA ) feminino
• Balconista  (SEM EXPERIENCIA acima de 30) feminino
• 1 Auxiliar geral (COM PCD DE 25 A 45 ANOS ) (AREA COZINHA E
LIMPEZA) FEMININO
• 3 serviços gerais (unissex de 25 a 45 anos ) (vaga para candi-
dato de lagoa branca)
• 1 Líder de Manutenção Elétrica (acima de 18 anos, experiência
com liderança em manutenção elétrica, ensino médio/técnico com-
pleto ou superior e disponibilidade de horário) masculino
• 1 Consultor Técnico Comercial (com experiência em venda de
maquina agrícola 25 a cima) masculino
• Garçom ou garçonete (acima de 18 anos )Unissex
• 1 manicure ( com experiência)feminino
• Auxiliar de Pátio (com experiência em vistoria veicular, compu-
tação e máquina fotográfica) masculino
• Domestica (meio período de manha) Feminina
• Administrativo (meio período de manha ) feminina
• Ajudante de eletricista (acima de 18 anos) masculino
• Serralheiro (com experiência, acima de 18 anos,com habilita-
ção) masculino
• Vendedora de Celular (acima de 18 anos sem experiência) Femi-
nina
• Vendedor (acima de 18 anos com experiência) unissex
• 09/04/2018

P O R T A R I A  Nº. 6.325

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.81 ITEM VIII
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM
A LEI MUNICIPAL NO. 3.244 de 23 de setembro de 2014.

NOMEIA e dá posse aos novos membros que constituirão
o CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE CASA BRANCA,
conforme segue: -

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO

Departamento de Cultura:

Titular – Eliel Antônio Vieira - Vice-Presidente
Suplente – Maria Aparecida dos Santos Bastos Martins

Departamento de Cultura:
Titular – Eliana Inocêncio Antônio Bittencourt de Lima
Suplente – João Bernardo - Secretário

Departamento Municipal de Educação:
Titular- Eliana Zaira
Suplente- Elisabete Aparecida Soares Mechilão

Departamento Municipal de Esporte e Turismo
Titular – Marcelo Venturini Peguritti
Suplente – Sérgio Oliveira

Departamento de Promoção Social:
Titular – Murilo Antonialli Giordan
Suplente – Marco Antônio Miguel

Setor de Contabilidade:
Titular – Benedita Aparecida Gregório Salin
Suplente – Roberta Dias Gaeta Moreira

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL

Artes visuais:
Titular – Ângela Fagan
Suplente – Adriana Marta Bueno

Artes Cênicas:
Titular – Matilde de Lourdes Dias
Suplente –  Antonio Fernando Silva Monteiro

Música:
Titular – Luis Carlos Zamoneli
Suplente – Nilson Donizete dos Santos

Literatura:
Titular – Maria Aparecida Serafin
Suplente –  Amauri Silva Palma

Cultura popular:
Titular – Fabiana Maria Andrade Lopes da Cunha
Suplente – Pedro Otávio Lance Lopes da Cunha

Patrimônio Material e Imaterial
Titular – Maria Cecília Romano - Presidente
Suplente – Jonas Ribeiro Rosa

Fica revogada a Portaria no. 6.206 de 17 de outubro de 2017.

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de abril de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

 P O R T A R I A   Nº.6.323

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA
BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM VIII DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE designar os Senhores, abaixo relacionados sem pre-
juízo de suas atribuições normais, de conformidade com o
Ofício Circular da DRSXIV – São João da Boa Vista para, cons-
tituírem o COMITÊ REGIONAL DE VIGILÂNCIA E MORTALI-
DADE MATERNA E INFANTIL do Município.

 Rita de Cassia Aparecida Maroti Giroldi – Enfermeira da Saúde da Criança
Fátima Livorato  – Pediatra
João Batista da Costa– Enfermeiro
Monise B. G.L. S. Paiva – Enfermeira do ESF João e Oliveira
Gislaine Cristina Delatorre - Enfermeira ESF de Venda Branca
Marina Bortoletto Cossulin – Responsável Técnica da Santa Casa
Tamy Isabella Mofa – Enfermeira da Atenção Básica
Maria Cristina Baraldi – Responsável da Unidade Saúde da Mulher
Patrícia Fernanda Evaristo Mazziero – Enfermeira Obstetra
Adriana Carla Oleto Modesto – Assessoria da Promoção Social Municipal.

Fica revogada a Portaria no. 6.226 de 12 de dezembro de
2017.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de abril de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

 P O R T A R I A  Nº.  6.322

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM VIII
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

           RESOLVE nomear a Comissão Interna de Preven-
ção de Acidente – CIPA, de acordo com a Norma Interna
Regulamentadora – NR 5, aprovada pela Portaria no. 3.2214
de 08.06.1978 baixada pelo Ministério do Trabalho, eleição
realizada em 12 e 15 de março de 2018, nesta Prefeitura pelos
membros abaixo relacionados: -

EDSON LUIZ FLORÊNCIO – RG 20.199.142 – Presidente
MARIA DA GRAÇA CARVALHO REZENDE – RG 7.103.120-0 - Vice-Presidente
SUELY GOMES – RG 43.175.618-1 -  1º. Secretária
OSVANI ROBERTO LUZ -  RG 15.648.302   2º. Secretário
DIVINO TEIXEIRA – RG 14.824.707 – Suplente
ADRIANA PAULA ANGELINO – RG 25.182.177-8 - Suplente

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de Abril de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

C O N V O C A Ç Ã O

A Prefeitura Municipal de Casa Branca convoca  BRUNO BEN-
TO DA SILVA,  aprovado no Concurso Público Municipal de Auxiliar
Administrativo – Edital 01/2016 -   para comparecer no Setor de
Recursos Humanos, na Sede da Prefeitura Municipal de Casa Bran-
ca, sita à Praça Barão de Mogi Guaçu, 51, no prazo de 03 (três) dias
úteis a contar da data do recebimento deste expediente para ma-
nifestar-se sobre o interesse pela vaga.

O não comparecimento do convocado, dentro do prazo es-
tipulado, será considerado desistência.

Casa Branca, 03 de abril de 2018.
Recursos Humanos
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Prefeitura
utiliza SMS para

confirmar
agendamentos

na Saúde

A Saúde Municipal de Casa
Branca aderiu mais uma campa-
nha de prevenção e promoção da
qualidade de vida das crianças ca-
sabranquenses através do Minis-
tério da Saúde.

Foi iniciado no dia 10 de abril
a Campanha “Três Bichos”, direci-
onada às crianças de 5 a 14 anos,
visando erradicar a Hanseníase,
Geohelmintíases (Verminose) e
Tracoma.

As ações preventivas vão ser
executadas nas escolas munici-
pais e estaduais, devido ao seu
público-alvo, com supervisão de
enfermeira da Vigilância Epidemi-
ológica, da Prefeitura de Casa
Branca.

Durante a campanha, que vai
até o dia 30 de junho, os alunos
vão receber medicação para ver-
minose.

Saúde Municipal adere
campanha contra Hanseníase,
Geohelmintíases e Tracoma

Campanha de Doação de Sangue
em Casa Branca supera meta

esperada
Contando com comparecimento de 81 candidatos a doado-

res, a campanha de doação de sangue realizada pela Prefeitura
de Casa Branca, através do Departamento de Saúde, conseguiu
atingir a meta esperada, coletando 64 bolsas de tipos sanguíne-
os diversos.

A ação, ocorrida na quarta-feira 11 de abril, contou com a
ajuda de diversos grupos de doadores e ainda doadores indivi-
duais.

As informações são da Diretoria de Saúde, que comemora
ter superado a meta.

Campanha superou a meta Foram coletadas 64 bolsas de diversos tipos sanguíneos

A Prefeitura de Casa Banca deu início no começo do mês,
2 de abril, através do Departamento de Saúde a enviar um
SMS aos pacientes, dois dias antes da consulta agendada , para
lembrá-los das marcações. A medida tem sido para todos os
atendimentos de saúde do município e tem como objetivo
diminuir a fila de espera nos atendimentos das diversas es-
pecialidades, otimizando dessa forma o atendimento. A Dire-
toria de Saúde salienta que é importante cancelar a consulta
agendada, caso o paciente não possa ir no dia marcado. Quan-
do isso acontece, uma nova vaga é aberta a outro paciente
diminuindo o tempo de espera e agilizando os serviços.
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Termina hoje
em Casa Branca
o Circuito Sesc

de Artes
Termina hoje em Casa Branca o Circuito Sesc de

Artes com apresentação dos violeiros do grupo Quatro
Cantos que vão se apresentar na Praça do Rosário, a par-
tir das 16h.

O circuito possui 14 diferentes roteiros, envolvendo
120 cidades com 110 trabalhos, 400 artistas e 1.000 apre-
sentações em 600 horas de programação. Com realiza-
ção do Sesc, o circuito conta com o apoio do SinComér-
cio e das prefeituras municipais por onde passar.

A Prefeitura de Casa Branca deu início às obras de
Requalificação Urbanística das Praças Barão de Mogi
Guaçu, mais conhecida como Praça da Matriz e Praça
Dr. Barreto, popularmente conhecida como Praça do Ro-
sário, ambas localizadas no Centro da cidade.

Os recursos para execução das obras foram obtidos
através de um convênio firmado entre Prefeitura e Mi-
nistério do Turismo no valor de R$ 243.750,00. A Prefei-
tura oferecerá R$ 3.613,80 de contrapartida.

A primeira etapa da ação está sendo feita na Praça
da Matriz e compreende as fases de implantação de can-
teiro e correção de solos no entorno da praça que estão
sendo afetados por raízes de árvores de grande porte
plantadas há muitos anos.

O projeto de requalificação das praças centrais pre-
vê a recuperação das áreas pavimentadas com adapta-
ção dos passeios para deficientes físicos; paisagismo; ilu-
minação; sinalização; drenagem e mobiliário urbano.

Segundo a Prefeitura, as obras fazem parte do pro-
jeto de revitalização do Centro Histórico de Casa Bran-
ca, programas e medidas executados pela atual admi-
nistração com o objetivo de impulsionar o setor turísti-
co do município. Outras ações como a demarcação do Ro-
teiro Histórico Cultural já foram iniciadas também bus-
cando a revitalização do centro histórico. A promoção de
eventos culturais, de lazer, esportivos e gastronômicos
fazem parte do projeto.

A Prefeitura acredita que o investimento em turis-
mo tem efeitos positivos para fomentar a economia e
gerar empregos e renda.

Obra de revitalização das Praças da Matriz e do
Rosário tem início em Casa Branca

Praça da Matriz e do Rosário estão sendo reformadas

A revitalização vai custar

R$ 247.363,80, segundo a

 Prefeitura
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Teve início as aulas da primeira turma do
programa Time do Emprego, uma parceria en-
tre a Prefeitura de Casa Branca e a Secretaria
de Estado do Emprego e Relações do Trabalho
(SERT).

A primeira turma foi formada por 30 jovens

Time do Emprego inicia primeira turma de jovens
em busca de colocação no mercado de trabalho

maiores de 16 anos que buscam inserção ou
recolocação no mercado de trabalho. A aula inau-
gural aconteceu na tarde de terça-feira (11), na
Escola Municipal Rubião.

O programa estadual orienta o trabalhador
na busca de um emprego compatível com seus

interesses, habilidades e qualificações profissi-
onais. O diferencial do Time do Emprego é a aju-
da mútua existente entre os participantes, a troca
de experiência e a procura conjunta por uma
oportunidade.

Durante 12 encontros os facilitadores (pro-

fissionais responsáveis pela abordagem dos con-
teúdos) apresentam técnicas de direcionamen-
to ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de
habilidades, produção de currículos, dicas de
comportamento em entrevistas, entre outros
assuntos.

30 jovens integram a primeira turma do Time do Emprego Programa é uma parceria da Prefeitura e Governo do Estado

A Prefeitura de Casa Branca deu início a
mais uma etapa do Programa Casa Branca, a
Nossa Casa, que tem o objetivo da mobilizar a
população a ajudar a Prefeitura a manter a ci-
dade limpa.

Todos os dias a equipe da Frente de Traba-
lho, vinculada ao Fundo Social de Solidarieda-
de, vai realizar a limpeza e varrição também nos
bairros da cidade, em sistema de rodízio.

Segundo o Departamento de Serviços e Ma-
nutenção, para que a ação fosse possível foi fei-
ta uma programação de escala e remanejamen-
to para conseguir ampliar este trabalho, que teve
início no dia 11 de abril no Jardim Rafaela. A meta
é conseguir ampliar o serviço, que já acontece
normalmente duas vezes ao dia na região cen-
tral da cidade, sem que haja um custo extra para
os cofres municipais. Mas a Prefeitura salienta
que a cooperação da população é fundamental
para o êxito do trabalho.

A administração municipal salienta que essa
iniciativa vai reforçar os serviços realizados pelo
Programa Bairros em Ordem, que contempla
também em sistema de rodízio os bairros da ci-
dade. Até o momento 21 bairros receberam o
Programa Bairros em Ordem.

Prefeitura faz varrição em bairro e amplia
serviços do Programa Casa Branca, a Nossa Casa

Equipe da Frente de Trabalho durante serviço de limpeza e varriçãoJardim Rafaela foi o primeiro bairro contemplado
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No último sábado a Prefeitura de Casa Branca entregou os
serviços do Programa Bairros em Ordem para os moradores do
Bairro Industrial. O local recebeu um mutirão de serviços: limpe-
za das vias públicas, podas de árvores, manutenção em jardins e
praças públicas, pintura de guias e sarjetas, iluminação pública,
sinalização de trânsito, tapa-buracos e Cata-Treco.

Nesta semana o Programa está sendo finalizado no Parque
São Paulo. O próximo bairro contemplado com os serviços será o
Jardim Alvorada.

Prefeitura entrega serviços do Programa Bairros
em Ordem no Parque Industrial


