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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

O Encontro de Edu-
cadores de Itapetininga e
Região, realizado dos dias 17
a 19, reuniu cerca de 4.000
pessoas entre professores,
gestores, coordenadores
pedagógicos, funcionários
ligados à área de educação,
pais, alunos e interessados
no tema.

A atividade aconte-
ceu na sede social do clube
Venâncio Ayres e teve por
objetivo promover um espa-
ço de debates e troca de ex-
periências entre profissio-
nais da área.

Durante os três dias
de evento, foram realizadas
sete palestras, Entre os
assuntos abordados nas
exposições estão temas

Encontro de Educadores de Itapetininga
e Região reuniu 4 mil pessoas

como a linguagem do corpo,
a língua portuguesa, a
matemática, educar, família e
a escola, aprendizagem co-
operativa, compreender e
ensinar, entre outros.

No último dia do en-
contro, a população pode
conferir a apresentação cul-
tural do grupo Serenata Bra-
sileira, da Orquestra de Viola
“Ted Vieira” e a apresen-
tação do Projeto “ xadrez na
Escola”.

O Encontro de Edu-
cadores de Itapetininga e
Região foi realizado pela
Prefeitura de Itapetininga e
organizado pela Secretaria de
Educação, por intermédio
do Departamento Técnico
Pedagógico.

A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da
Secretaria de Trân-

sito e Cidadania, informa que
fará mudanças no trânsito
da área central da cidade. A
partir da próxima segunda-
feira (23), a Rua Saldanha
Marinho passa a ter sentido
único (sentido bairro cen-
tro) entre as ruas Cesário
Mota e Dom Joaquim,
enquanto a rua Monsenhor
Soares terá sentido único
(sentido centro bairro) entre
as ruas Dom Joaquim e
Cesário Mota, incluindo a
liberação do trânsito em
frente a Catedral, que havia
sido interrompido em caráter
experimental.

As alterações fazem
parte de mais uma etapa do

Mudanças de trânsito começam nesta segunda-feira
Plano Viária Urbano de Ita-
petininga – Etapa 1. Para-
lelamente está sendo im-
plantada a Etapa 2,  que re-
fere-se aos Projetos Básicos
de Pontos Críticos de Trân-
sito. Os projetos foram ela-
borados a partir de estudos
técnicos, realizados com o
objetivo de melhorar o fluxo
de veículos em pontos de
congestionamento, diminuir
as áreas problemáticas e me-
lhorar a segurança de mo-
toristas e pedestres, evi-
tando acidentes. As mudan-
ças na área central da cida-
de, além de maior fluidez de
veículos, permitirão o
aumento de vagas para esta-
cionamento.

Nos últimos três
anos e meio Itapetininga

teve um aumento de 22.950
veículos, numa média de
546 novos veículos a cada

mês. Enquanto a média
nacional é de 1 veiculo para
cada 7 pessoas, em Itape-

tininga esta média é de 1 vei-
culo para cada 2,2 pessoas.
Este contexto vem aumentar

ainda mais as exigências de
melhoria no trânsito da
cidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAL

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo
nº 137/2009. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor Preço
Unitário OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços através de veículo (s) tipo ônibus,
com capacidade mínima de 46 lugares, para transportar professores e atletas de equipes representativa em
viagens municipais e intermunicipais. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.12.2009 a partir das 10:00 horas.
O EDITAL estará disponível a partir do dia 23/11/2009 no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N. º. 11/2009 - PROCESSO N. º
126/2009 OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados de coleta, transporte, tratamento e
destino final de resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e e, conforme especificações constantes no
anexo I do edital. A empresa Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda impugnou o edital do
certame licitatório em epígrafe através do protocolo nº 33.763, datado de 18/11/2009. Comunicamos a
suspensão do presente edital, para a análise e julgamento da presente impugnação. O comunicado estará
disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br e será encaminhado para todos os que retiraram e enviaram
o comprovante de retirada do edital. Após o julgamento da impugnação será o edital republicado com as
eventuais adequações que se fizerem necessárias. Em caso de dúvidas entrar em contato através do
telefone (15) 3376-9552. Itapetininga, 19 de novembro de 2009. ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal.

COMISSÃO PERMANENTE
1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 384  de  12 de  agosto de 2009,  nomeando a Comissão  Permanente
de  Sindicância e conforme Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII,
Artigo 241 e seus §§,  serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com   referência aos fatos relatados no
MEMORANDO SMS/DAS/126/2009, datado de 21/08/2009.
Itapetininga, 18 de novembro de 2009
APARECIDA TELES RODRIGUES
                  PRESIDENTE

1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 384  de  12 de  agosto de 2009,  nomeando a Comissão  Permanente
de  Sindicância e conforme Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII,
Artigo 241 e seus §§,  serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com   referência aos fatos relatados no
MEMORANDO PMI/SMS, nº. 578/2009, datado de 10/11/2009.
Itapetininga, 17 de novembro de 2009
APARECIDA TELES RODRIGUES
                PRESIDENTE

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária Maria Angélica de Souza Antunes, Auxiliar
de Educação, Referência 07, lotada na Secretaria de Educação, que tendo sido verificado o seu não
comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo de 10
(dez) dias, a contar da publicação, convocada a se apresentar no Setor de Pessoal, findo prazo, será
demitida por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 11 de novembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.340, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre “regulamentação do ofício de prestação de serviços por motociclistas profissionais” no
município de Itapetininga e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1° Esta lei institui e regulamenta, no âmbito do município de Itapetininga, a atividade de prestação de
serviços de transporte não vedados em lei por motociclistas profissionais, que passa ter a denominação de
MOTO-SERVIÇO.
Parágrafo único. Entende-se, para fins desta lei, como serviços não vedados em lei, aqueles prestados

através do transporte mediante uso de motocicletas, conduzidas por motociclistas habilitados, sem anotação
na Carteira de Habilitação de qualquer expressão que vede atividade remunerada, e que não encontrem
óbice nas regras do Código de Trânsito Brasileiro, tais como “motoboy” e “mototaxista”, entre outros.
Art. 2° A prestação dessa modalidade de serviços será exercida por agências prestadoras através de
motociclistas vinculados ou profissionais autônomos devidamente autorizados pelo município através de
Alvarás de funcionamento, cartões individuais e certificados de regularidade, assim como por aqueles
regularmente contratados por vínculo empregatícios às empresas regularmente constituídas para prestação
de serviços de entrega exclusivamente à contratante.
§ 1º Seja qual for a condição do prestador, a atividade deverá obrigatoriamente contar com inscrição
própria junto à municipalidade, através da expedição de alvará de funcionamento nos casos de Agências,
cartão individual aos motociclistas profissionais que deverão ser cadastrados e certificados de regularidade
nos demais casos, a serem expedidos pelos órgãos competentes deste município, cumpridas as exigências
legais tanto na esfera local, como Estadual e Federal.
§ 2º Consideram-se Agências, para efeitos desta lei, toda e qualquer unidade autônoma constituída como
pessoa jurídica, que tenha como objeto a prestação de serviços de transporte de bens e passageiros por
motociclistas profissionais a ela vinculados através de cartão individual expedido aos profissionais que
integrarão cada umas das Agências.
§ 3º Nenhuma agência poderá se instalar a distância inferior de 1.000 metros de outra já cadastrada no
município, salvo se houver interesse público justificado, ou apresentar a candidata, além dos documentos
exigidos no artigo 3° desta Lei, mais os seguintes documentos:
I – Anuência das demais Agências que se encontrarem à distância inferior a 1.000 metros do local onde se
pretenda instalar a nova Agência;
II – Atestado de viabilidade viária expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania;
§ 4º Para atender o interesse público, o município, através de estudos prévios, poderá, a seu critério,
independentemente de distância entre Agências, liberar pontos estratégicos para instalação de novas
agências, neste caso, mediante licitação pública.
§ 5º Nos casos em que as Agências já portadoras de alvará de funcionamento vierem a mudar de endereço,
haverá tolerância de até metade da distância entre outras, caso em que será procedida a medição pelo
órgão competente estabelecido em Decreto regulamentador, que emitirá novo CERTIFICADO DE
REGULARIDADE.
§ 6º Não será concedido alvará para Agências que tenham vinculado número superior a 20 (vinte)
profissionais em cada unidade, tampouco a vinculação de um mesmo motociclista profissional a mais de
uma Agência.
§ 7º As permissões para prestadores de serviços sob o caráter de autônomos ou sediados em bases, não
poderão ultrapassar o limite de 01 (um) prestador para cada 500 (quinhentos) habitantes.
Art. 3° Os interessados deverão requerer perante à municipalidade a expedição de Alvarás e/ou cartões
individuais e respectivos certificados de regularidade, cujos procedimentos serão regulamentados por
Decreto do Poder Executivo.
Art. 4° O alvará de funcionamento terá prazo de validade de 01 (um) ano, devendo o interessado requerer
sua renovação com 60 (sessenta) dias da data de vencimento.
Art. 5° Os cartões individuais dos motociclistas profissionais cadastrados no município serão renovados
anualmente, até a data que coincidir com a de vencimento dos respectivos Alvarás e Certificados de
Regularidade, e representam o credenciamento do prestador de serviço no âmbito do município, devendo
o autônomo, Agência ou Empregadora comunicar quaisquer alterações havidas nas condições individuais
dos cadastrados, sob pena de se configurar falta grave sujeitando o infrator às penas previstas nesta lei.
Art. 6° Os Certificados de Regularidade são documentos que atestam a condição de higiene, segurança e
enquadramento nos padrões de posturas dos prestadores de serviços, hábil a determinar a expedição dos
cartões individuais.
Art. 7° Toda e qualquer alteração havida nas condições das Agências Prestadoras, Empregadoras ou dos
autônomos, demandarão pleito de atualização, modificação ou simples anotação nos registros, que poderão
ensejar expedição de novos Alvarás, Cartões Individuais e/ou Certificados de Regularidade ou ainda o
cancelamento destes.Art. 8° A desobediência aos comandos desta lei ou do decreto que a regulamentar
constitui infração administrativa e sujeitará os infratores às sanções que variarão de simples advertência
à cassação de Alvarás, Cartões Individuais e Certificados de Regularidade.
Art. 9° Constitui infração administrativa:
I – Funcionamento de agência sem os respectivos ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E CERTIFICADO
DE REGULARIDADE;
II – Atuação de motociclistas sem o respectivo cartão individual de cadastro, ou se este não estiver dentro
do prazo de validade;
III – Falta de uso ou uso incompleto do uniforme padrão ou daquele cadastrado pelas empresas no caso de
vínculo empregatício para prestação exclusiva;
IV – Falta de número do cartão individual, agência ou controle, do motociclista cadastrado no uniforme,
motocicleta e capacetes;
V – Falta de cumprimento de determinação constante de notificação expedida pelo órgão fiscalizador;
VI – Utilização de veículo diverso daquele cadastrado pela municipalidade;
VII – Ausência do adesivo de identificação nas motocicletas quando vinculadas às Agências ou aos
autônomos;
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VIII – Adulteração de números, sinais ou características dos uniformes, veículos ou equipamentos
obrigatórios;
Art. 10. Para efeito de aplicação de sanção, estarão os infratores sujeitos às seguintes penalidades:
I – Advertência - aplicável exclusivamente nos casos em que se verificar irregularidades sanáveis de
natureza leve, que não comprometam a segurança dos profissionais ou do público em geral, não previstos
no artigo precedente;
II – Multa – aplicável em todos os casos previstos no artigo 9°, sem prejuízo da cumulação com sanção
mais grave;
III – Suspensão de alvarás cartões individuais ou certificados de regularidade – aplicável nos casos de
reincidência, caso já não se tenha antes aplicada a mesma sanção e pelo mesmo motivo, assim como nos
casos em que houver risco para a segurança dos profissionais cadastrados ou de terceiros;
IV – Cassação de alvarás, Cartões individuais ou certificados de regularidade e interdição do local de
funcionamento – aplicável em quaisquer dos casos enumerados no artigo 9° ou em casos cuja gravidade o
determinar, sempre mediante processo administrativo.
§ 1º Constitui motivo para a instauração imediata de processo administrativo, quando do conhecimento
da autoridade municipal acerca de prática de atos delituosos por motociclistas cadastrados, ensejando,
inclusive e quando houver justo receio de risco à população, a suspensão dos respectivos alvarás de
funcionamento e certificados de regularidade, até final do processo;
§ 2º Em caso de condenação criminal irrecorrível de motociclistas cadastrados, instaurar-se-á o processo
administrativo, independentemente de se tratar de pena criminal não privativa de liberdade, sempre
visando aferir a gravidade do delito, mormente se relacionado com os crimes contra o patrimônio, os
costumes e de trânsito.
§ 3º A administração pública municipal terá autonomia para aplicação das sanções previstas nesta lei,
independentemente de ocorrência de absolvição de motociclistas em processos criminais que derem
origem ao processo administrativo, exceto se comprovada a inexistência de fato assim decidido em
sentença criminal irrecorrível.
Art. 11. A competência administrativa para fins desta lei será estabelecida através de Decreto do Executivo:
Art. 12. As taxas para a prestação dos atos que se fizerem necessários ao cumprimento da presente lei
obedecerão o previsto no ANEXO I, devendo os recolhimentos acompanharem os pleitos, através de
guias emitidas pela municipalidade.
Art. 13. O decreto que regulamentará esta lei disporá especialmente sobre a fiscalização, autuação por
infrações ou irregularidades, Processo Administrativo, e demais atos pertinentes no âmbito sancionatório,
uso de pontos públicos por parte dos moto-taxistas, além de outros assuntos relacionados à aplicação
desta Lei.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis nº 4.209, de 25 de Setembro de 1998
e nº 4.269, de 25 de Maio de 1999.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de novembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

DECRETO Nº 587, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre transposição de dotação no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, com base no art. 8º, V, da Lei nº 5.299, de 16 de dezembro de 2008; e
Considerando o requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o nº 33.892, de novembro de
2009.
DECRETA:

Art. 1º O Departamento de Finanças da Municipalidade, efetuará transposição de dotação do orçamento
vigente, no valor de R$ 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais).
Da Fonte Convênios Federais
02.03.06 – Merenda Escolar
123060006.2014 – 3390.39  – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$   10.900.00
Para Fonte Tesouro
02.03.06 – Merenda Escolar
123060006.2014 -3390.39  – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$   10.900.00
Total das Transposições R$   10.900.00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de novembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 588, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições legais, de acordo com a Lei nº 5.299, de 16 de dezembro de 2008, e
Considerando o constante no requerimento nº 33.596, de 17 de novembro de 2009;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no departamento financeiro da Câmara Municipal de Itapetininga, um crédito adicional,
no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), suplementar as rubricas:

Art. 2º O recurso para cobertura do crédito adicional suplementar, referido no artigo anterior, será a
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária da Câmara Municipal de Itapetininga, na seguinte
conformidade:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de novembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 589, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre o valor da UFM para o exercício de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais e,
Considerando que o reajuste dos valores expressos em reais (R$), de acordo com o artigo 448, da Lei
Complementar nº. 13, de 29 de dezembro de 2003, deverá ser feito pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo);
Considerando a variação desse índice no período de novembro de 2008 a outubro de 2009, é de 4,16%; e;
Considerando o que consta do protocolado nº 33.610, de 17 de novembro de 2009;
DECRETA:
Art. 1º O valor de cada UFM (Unidade Fiscal do Município), a partir de 1º de janeiro de 2010, será de R$
57,59 (cinqüenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos).
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de novembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 590, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.
Da nova redação ao artigo 5º. do Decreto 474, de 19 de dezembro de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o artigo 1º do Decreto nº. 566, de 1º de setembro de 2009, que fixa o valor da tarifa do
transporte coletivo no Município;
Considerando a solicitação constante no protocolo nº 28.222 de 17 de setembro de 2009,
DECRETA:
Art. 1º O artigo 5º do Decreto nº.  474, de 19 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber um
auxílio bolsa no valor de R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais) mensais, devendo o estudante, em
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, fazendo jus a concessão de auxílio-transporte
para o estágio não obrigatório, no valor de R$ 3,00 (Três Reais) por dia útil, exceto onde a Concedente
fornecer meio de transporte”.
Artº 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de novembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 460, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 33.036, de 11 de novembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, o funcionário Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Escriturário, Ref. 07-C,
lotado na Secretaria da Administração, a partir de 16/11/2009, nos termos do artigo 135, da Lei
Complementar nº 26, de 27/6/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 461, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 33.408, de 16 de novembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Viviane de Oliveira Assis Soares, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação,a partir de 16/11/2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
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A Prefeitura de Itape-
tininga começou a colocar
os enfeites e iluminações
natalinas em diversas ruas
do município. A novidade
para este ano, é a fabricação
dos enfeites. Todos os pór-
ticos foram confeccionados
pelo CEPROM e conta com
a parceria da Associação
Comercial e do Banco do
Brasil.

A ação tem por obje-
tivo embelezar a cidade, nas
festividades de fim de ano,
bem como incentivar o co-
mércio e o turismo local. A
atividade é coordenada pe-
las Secretarias de Desen-

Prefeitura começa a preparar a cidade
para as festividades de fim de ano

volvimento e Trabalho e
Obras. Entre as ruas que
receberão os enfeites de Na-
tal estão: Campo Salles, Cal-
çadão José Bonifácio, Julio
Prestes, Barbosa Franco,
Saldanha Marinho, Silva
Jardim, Virgílio de Rezende,
Francisco Válio, Sarutaya e
Avenida Waldomiro de Car-
valho, na Vila Rio Branco.

Outra novidade para
2009 será a Árvore de Natal
de 9m de altura, que ficará
na Peixoto Gomide, entrada
com a Campo Salles. No
total, serão colocados 300
enfeites em toda a área
urbana

A partir de agora, a
coleta seletiva e de óleo, re-
alizada pela Prefeitura de Ita-
petininga, em parceria com
a Cooperativa de Recicla-
gem de Itapetininga- Coo-
perita terá um novo método
de arrecadação.

Como forma de ga-
nhar mais agilidade e au-
mentar a coleta em 30%, o
recolhimento que antiga-
mente era feito com os coo-
perados batendo de casa em
casa, será realizado através
de um caminhão que anun-
ciará por meio de uma vinhe-
ta a presença da Cooperita
nas ruas dos bairros.Os
cooperados também conta-
rão com novos carrinhos,

Mudanças no sistema de trabalho devem ampliar a
arrecadação da Cooperita

que substituírão os sacos
de lona.

A idéia da iniciativa,
é que com a vinheta, os mo-
radores possam levar até a
frente da sua casa, os reci-
cláveis e o óleo de cozinha
usado, facilitando assim, o
trabalho dos cooperados no
recolhimento dos materiais.

Além da nova arreca-
dação, outras novidades
auxiliarão nos trabalhos. Se-
rão distribuídos permanen-
temente panfletos explica-
tivos sobre a importância da
reciclagem do óleo de cozi-
nha e os membros da coo-
perativa passaram a traba-
lhar com uma nova camiseta
(verde com o nome da Coo-

perita estampado).
Entre as variadas ações

do homem degradantes ao
meio ambiente, o óleo de fritu-
ra é uma delas. A ação contri-
bui para a proliferação de
ratos, baratas, bactérias e
doenças.

Quando o óleo é lan-
çado no rio, prejudica a oxi-
genação da água ocasio-
nando mortalidade de pei-
xes. Para cada litro de óleo
de cozinha, um milhão de
litros de água é poluído.

O Programa Recóleo
consiste em arrecadar óleo de
cozinha usado nas casas, co-
mércios e indústrias. O ma-
terial é reutilizado na fabrica-
ção de ração animal.
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