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ANIVERSARIANTES:
17
/02
17/
18/02

19/02

-

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO
TELMA BARRA NOVA SANCHES
GLENDA V. COSTA DE OLIVEIRA
HEITOR VICENTIM BUSSOLA
PAULO SÉRGIO GRIFFO
LUCINEI DOS SANTOS LOPES
ARTHUR DA CRUZ FLORES
DANYLO DA SILVA
ADRIANO BOA
MATHEUS DUTRA DE FREITAS
MARIA DE LOURDES BOLZAN DO

AMARAL
- ALANA DOS SANTOS MIRANDA
20/02
- RODRIGO FURUHASHI
- Casamento: ANTONIO ALVES CARNEIRO E ERCÍLIA
- JORGE FERREIRA DE ÁVILA
- VANESSA REVERTE DE AVILA
21/02
- YOSHIKO SHIGUEMOTO
- ROSELAINE CRISTINA E. DE S. RODRIGUES
- BEATRIZ OKAWA CORREA YAMAMOTO
22/02
- CAMILA BUSSOLA TOVANI
23/02
- MARISTELA VITORETTI LAGOA
- FABRÍCIO PASSINI ÁVILA
- SELMA DE FÁTIMA DOS SANTOS
- MARIA ROSA CREPALDI
- ALICE VALÊNCIO MENEGUESSO

Panificadora Pão de Mel
Pães, bolos,
salgados e doces
Aceitamos
encomendas
Prazer em atender

Todas sextas-feiras
temos yakissoba

Av. Nove de Julho, 403

 3861-1234

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, n° 475 CEP. 17.880-000 - IRAPURU - SP
Email- educa_irapuru@hotmail.com Fone-(18)3861-2007

PROCESSO SELETIVO N° 001/2017
Convite para Atribuição de Classes e/ou Aulas
José Edson Moysés Filho, Secretário Municipal de Educação de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e em consonância com a legislação vigente,
CONVIDA os aprovados abaixo relacionados, para manifestar interesse em ser contratado por prazo determinado.
O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente no dia 20/02/2018, (Terça- Feira) às 9:00
horas, na EMEF “Pedro Leite Ribeiro”, localizada na Rua
Rio Branco n°367, na cidade de Irapuru-SP, onde ocorrerá
o processo de atribuição de classes e aulas vagas. O não
comparecimento na data e horário especificado será registrado em ata entendido como desistência da vaga, sendo
automaticamente oferecida ao convidado seguinte.
Cargo: Professor de Educação Básica I
POSIÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO
CANDIDATO
44 598607
Adriana Gabriel Da Silva
45 592050
Claudio A. P. De Carvalho
46 598883
Junio Silva
47 599062
Regiane M. Alves Batista
48 598356
Angelica M. Da Silva Araujo
49 598830
Andre Luiz Teixeira de Brito
50 597930
Natalia Lima De Souza
51 592059
Natalia Passarelli
52 598710
Andressa Alves Da Silva
53 598730
Denise Fabricio
Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se
houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14
anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade
- xerox da certeira de reservista (se masculino)
- xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- comprovante da última eleição
- conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz –
legível)
– antecedentes criminais
Irapuru, 16 de Fevereiro de 2018.
José Edson Moysés Filho
Secretario Municipal de Educação
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Editorial
Associação Comercial de Irapuru
Parece que desta feita, o comércio de Irapuru pode
respirar com mais vontade, diante da certeza de que novas
forças estão chegando para conduzir a categoria através
da Associação Comercial e Industrial. Falar de uma entidade como a associação, é muito importante, pois todas
as vezes que se chega numa cidade e se pronuncia o nome
da Associação Comercial, todos entendem que na realidade existe uma organização de conceito, que realmente defende os interesses da categoria para demonstrar que o
segmento é forte e trabalha sempre unido.
Em Irapuru, desde o início da Associação Comercial e Industrial de Irapuru, quando o comerciante Chafik
Barbara se empenhou junto com outros para a organização da entidade, tudo levava a crer que seria um fortalecimento capaz de atravessar décadas. Na realidade seus
primeiros tempos de vida, mostravam exatamente tudo isso
e todos sentiam que havia uma força caminhando junto aos
comerciantes. Os primeiros podem muito bem comprovar
isso, pois havia união e interesse comum dentro da categoria.
Passado os tempos, mesmo diante de barreiras, a
Associação Comercial e Industrial de Irapuru quase se rastejava por falta de força para sua locomoção. Os trabalhos eram leves e de quase nada se ouvia de propostas
para esse mesmo trabalho. Assim, poderia até mesmo dizer que andava aos trancos e barrancos. Mas nunca deixou de respirar, embora a UTI não lhe foi indicada.
Mas agora, com a nova diretoria, tem se a impressão de que o comércio e serviço de Irapuru poderá caminhar normalmente com mais vigor e mais determinação.
Seus membros, todos comerciantes com seus compromissos pessoais e profissionais, assumiram a responsabilidade
de dedicar um tempo para cuidar da entidade que é de
grande importância para a cidade.
Mas a sobrevivência de uma Associação Comercial, como no caso do Irapuru, depende do interesse dos
comerciantes de um modo geral a se envolver nesse trabalho de união. Ninguém faz nada sozinho e da mesma forma
um comerciante nunca cresce sozinho. Essa é a tônica do

desenvolvimento desse setor em qualquer parte do mundo e não apenas do Brasil, de São Paulo e de Irapuru.
Assim, deve haver o compromisso de união de todos os comerciantes, pois segundo a legislação todos são
iguais perante a lei. Numa constituição comercial, o básico
é o CNPJ que todos devem ter, independente do tamanho
e porte do estabelecimento. O importante é que cada um,
dentro do que se propõem a oferecer aos seus clientes,
possa fazer de uma forma organizada.
Agora que percebemos que a Associação Comercial e Industrial de Irapuru está se solidificando, é necessário que haja um número bem maior de associados para
que juntos possam lutar para o crescimento de todos. Como
bem se diz, que uma andorinha só não faz verão, é lógico
que isso se aplica e, muito bem no setor comercial, como
forma de se atingir o progresso.
Assim, todos os comerciantes de Irapuru devem se
associar aquela entidade, pois quanto mais se agregarem
ao pelotão, mais fácil será a vitória em qualquer luta. Existem municípios menores que Irapuru, mas que o seu comércio e serviço é unidos e como tal representam uma
força viva dentro da comunidade.
Irapuru tem tudo para chegar a ser isso, mas é importante que todos se unam, pois quem assim não faz, é
considerado um soldado afastado. A campanha de incentivo ao consumidor do final do ano, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Irapuru, abriu espaço para
todos participarem, independente de ser associado ou não.
Foi uma grande demonstração de força.
O que não pode agora, é um pequeno número de
associados trabalhando sobre a proteção de uma Associação Comercial, enquanto muitos outros estão sob o sol
quente, mas não demonstram interesse em buscar sombra
e proteção.
Cada um deve procurar crescer em união, o que
será sentido apenas pelo tempo de associado de um órgão
representativo dos interesses e anseios de todos. Essa é a
grande oportunidade para aqueles que, ainda não dentro
da Associação Comercial de Irapuru, possam se unir e
trabalhar para crescer cada vez mais.
Todos crescendo, o desenvolvimento de todos será
inevitável e, consequentemente quem mais crescerá também será o município de Irapuru.
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