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Anualmente, os aci-
dentes tiram a vida de cerca
de 6 mil crianças e deixam
hospitalizadas outras 140
mil (média diária: 16 mortes
e 380 hospitalizações). Os
acidentes de trânsito, so-
mados aos afogamentos,
sufocações, queimaduras,
quedas, intoxicações e ou-
tros, representam a principal
causa de morte de crianças
e adolescentes de 1 a 14
anos no Brasil, configuran-
do uma séria questão de
saúde pública.

Este problema pode
ser solucionado em 90%
dos casos com ações de
prevenção, mas esta mudan-
ça de cultura ainda permane-
ce como um desafio a ser
encarado pela sociedade.

O trânsito é o res-
ponsável pelo maior número
de óbitos de crianças por
acidentes no país. Segundo
os dados mais atuais do Mi-
nistério da Saúde, cerca de
2.300 crianças de até 14 anos
morrem anualmente vítimas
de acidentes de trânsito, o
que significa 40% do total
de mortes por acidentes.

Também por ano,
dados apontam que aproxi-
madamente 17.700 crianças
são hospitalizadas em de-
corrência dos acidentes de
trânsito.

Em Itapetininga, a
Secretaria de Trânsito e Ci-
dadania está desenvolven-
do desde o mês de março,
ações educativas com as
crianças para a prevenção
de acidentes. O projeto
“Educação para o trânsito
lição de vida” tem como

Ações educativas reduzem acidentes
de Trânsito

objetivo principal a preser-
vação da vida de todos os
usuários do trânsito, atra-
vés do desenvolvimento do
assunto nas escolas e nú-
cleos infantis, como tema
transversal, de forma siste-
mática e com atividades que
contribuam para a constru-
ção e a conscientização so-
bre a importância do exercí-
cio pleno da cidadania, atra-
vés de um trânsito mais hu-
manizado e seguro.

Desde o início do
ano, a Guarda Municipal já
ministrou 50 palestras para
cerca de 4.500 crianças, com
idade entre 2 a 14 anos.  O
ciclo de palestras é acompa-
nhado pelas diretoras, coor-
denadoras, professores,
além de funcionários e pais
que estavam presentes. Na
oportunidade, é destacada
a importância do bom exem-
plo familiar na formação do
caráter da criança.

Entre os temas trata-
dos estão direção perigosa,
estacionamento em local
proibido, falar ao celular diri-
gindo, bebida e direção, faixa
de pedestres, entre outros.
Os agentes fazem a entrega
de panfletos para os alunos
e também para os diretores
e professores.

Um dos objetivos do
Setor de Educação para o
Trânsito é o de despertar na
comunidade a percepção
sobre a importância da
mudança dos comportamen-
tos sociais, frente à realida-
de do trânsito, já que pode-
mos considerar o trânsito
um espaço social e coletivo,
onde o respeito às regras e

leis e à prática de atitudes
corretas e adequadas, pre-
ceitos fundamentais para vi-
venciarmos um trânsito me-
lhor.

A busca constante
desses objetivos, através de
programas, projetos e ações
educativas que oportunizem
a formação de cidadãos res-
ponsáveis e conscientes
dos seus direitos e deveres e
de cidadãos que tenham os
conhecimentos e as habi-
lidades necessárias para con-
viver num trânsito mais or-
ganizado e seguro, é uma
das principais metas das
ações desenvolvidas em
Educação para Trânsito.
Causas dos Acidentes:
6% Má Conservação das
Estradas
4% Defeitos no Veículo
90% Falhas humanas
Custo dos Acidentes
1 vítima com ferimentos leve
R$ 1.040,00
1 vítima 14 dias hospitaliza-
do R$ 36.305,00
1 vítima fatal R$ 270.165,00
Custo total de um acidente
R$ 407.000,00
Gasto anual com acidentes
R$ 30 bilhões

Cerca de 500 mil pes-
soas envolvem em aciden-
tes de trânsito, dessas mais
de 40 mil morrem.

O Projeto de Educa-
ção no Trânsito, Lição de Vi-
da, não visa atender somen-
te as escolas da rede munici-
pal, estadual e privada, mas
também toda a população.
Para  levar o ciclo de pales-
tras, entre em contato com a
Secretaria de Trânsito e Ci-
dadania, pelo 3271-0831.
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O Centro Histórico e
Cultural “Brazílio Ayres de
Aguirre”, em parceria com o
Grupo de Axé “Muvuguet-
to”, realizará o 1º Encontro
Municipal de Grupos de
Axé, em comemoração tam-
bém ao 2º aniversário do
Grupo Muvuguetto, no dia
7 de agosto, a partir das 13
hora, na Praça Marechal
Deodoro (Largo dos Amo-
res).

O Evento contará

Projeto AXÉ na Praça dos Amores
com a participação de diver-
sos grupos da cidade, como
os grupos Guerreiros, Tribo
Axé, Recrutas, Swinguera
Mói e participação dos gru-
pos Anjos do Sol (São Pau-
lo-Sp) e Estilo (Capão Boni-
to-Sp).

A Secretaria de Cul-
tura e Turismo, por meio do
Centro Cultural, através
dessa parceria visa dar
oportunidades a todos os
segmentos da cultura no

município além de divulgar
os novos talentos sempre
trabalhando em conjunto
direto com a população.

Além das apresenta-
ções de dança, o evento se-
rá abrilhantado pela partici-
pação especial do Grupo de
Pagode “Poesia Negra” no
encerramento das ativida-
des.

Informações podem
ser obtidas pelo telefone:
3272 5879 .
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A equipe de tênis de
mesa de Itapetininga, mais
uma vez se destacou, desta
vez foi nos Jogos Regionais,
na cidade de Itu.

A equipe masculina,
comandada pelo técnico
Andre Balint Duarte, com os
atletas Kerlyn Queiroz, Ce-
sar Barbosa, Fúlvio Aba,
Tiago Santos, Pedro Lima e

Tênis de Mesa de Itapetininga é ouro nos Jogos
Regionais

Matheus André foi medalha
de ouro na competição por
equipes e na de duplas. Na
classificação geral Itapeti-
ninga ficou com a primeira
colocação, seguida da cida-
de de Laranjal Paulista e a
Salto de Pirapora.

Já a equipe feminina
comandada pelo técnico
James Rocha Asen, com as

atletas Roberta Oliveira,
Amanda Aparecida Camar-
go, Maira Gusmão, Camila
Bueno, Fabiolo Bonini,
Gisele Bonini ficou com a
primeira colocação na com-
petição de equipes e nas du-
plas, na competição indivi-
dual fizeram a final as duas
atletas de Itapetininga Ro-
berta Carolina e Amanda

Aparecida, onde Roberta foi
a ganhadora. Itapetininga

foi a campeã geral também
nessa categoria seguida da

cidade de Registro e Boitu-
va.
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Nesta semana, a
equipe masculina de nata-
ção de Itapetininga con-
quistou 13 medalhas nos Jo-
gos Regionais em Itu. Na
primeira etapa da competi-
ção, na modalidade Pessoas
Portadoras de Deficiência
(PPD), o nadador Guilherme
Murozaki conquistou duas
medalhas de ouro e uma de

Equipe de natação de Itapetininga conquista
medalhas nos Jogos Regionais em Itu

prata.
Já Lucas Medeiros

Bacon foi destaque no indi-
vidual ganhando 4 meda-
lhas, sendo três de ouro,
uma de prata. O nadador
também obteve êxito con-
quistando medalhas de
bronze nas provas de reve-
zamentos 4 x 100 medley,
com Murilo Augusto, Jaci

Neto e Alex Verrua conquis-
tou medalha de bronze e no
4 x 100 Livre, com Caio San-
tiago, Murilo Augusto, Jaci
Neto.

Também foram des-
taques da equipe de nata-
ção os atletas Caio Santia-
go, que conquistou prata,
Murilo que obteve duas de
bronze, Gabriele Inácio que

faturou 2 medalhas de bron-
ze, além dos nadadores Julio
Moreira e José Gustavo, que
marcaram importantes pontos
na contagem geral da com-
petição.

Na classificação geral,
Itapetininga obteve a seguinte
posição: 4º lugar em PPD
masculino, 5º lugar no femi-
nino e 4º lugar no masculino.
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MEMORANDO nº _______/2010-03

De: Secretaria de Negócios Jurídicos – Dir. do Depto. Jurídico
Para: Setor de Imprensa
Ref.:  Solicitação de Publicação

Encaminhamos resumo das Atas das Audiências Públicas realizadas nestes dias 26 e 27 de julho, com a
solicitação para que sejam os textos publicados no próximo Semanário.
“Foi realizado no último dia 26 de julho, às 19:00 h , no Auditório Municipal Joaquim Aleixo Machado,
situado no Paço Municipal,  Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei que disciplina o TAXI
ROTATIVO no âmbito  do Município de Itapetininga, sob coordenação da Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos juntamente com a Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania. O evento contou com
a presença de dezenas de pessoas, dentre as quais muitos  taxistas, representantes da classe, jornalistas,
funcionários públicos municipais e membros da sociedade civil. A totalidade dos presentes enalteceu a
forma democrática e transparente como tem sido tratada a questão dos taxis rotativos, tendo sido
ressaltados aspectos inovadores da lei, que será pioneira na região, regularizando a situação de centenas de
trabalhadores do Município. Dentro de quinze dias a proposta legislativa, cujo texto integral está
disponibilizado no site da  Prefeitura do  Município, receberá  sugestões através do e-
mail:opiniaopublica@itapetininga.sp.gov.br.”
“Realizou-se neste  último 27 de julho, às 19:00 h , no Auditório Municipal Joaquim Aleixo Machado,
situado no Paço Municipal,  Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei que estabelece normas de
proteção do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, turístico,  literário e paisagístico de Itapetininga,
com a coordenação da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos juntamente com a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo. Houve marcante presença da sociedade civil, através das entidades ligadas à
proteção dos valores históricos culturais do Município, os quais enalteceram a iniciativa de trazer à
discussão tema relevante interesse coletivo. A norma cria o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio,
órgão que será responsável pelos processos de tombamento dos  bens materiais e imateriais do município.
Dentro de quinze dias a proposta legislativa, cujo texto integral está disponibilizado no site da  Prefeitura
do  Município, receberá  sugestões através do e-mail:opiniaopublica@itapetininga.sp.gov.br.”

Sem mais,

Atenciosamente,

Itapetininga, 22 de julho de 2010.

Paula Prado de Sousa Campos
Secretaria de Negócios Jurídicos

Diretora

MEMORANDO N° 2257/2010-01

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar a regularidade de procedimentos licitatórios para
reparo em motores de veículos da municipalidade nos últimos 06 anos, especificada em deliberação
interna,  nomeando-se, para tanto, comissão especial formada pelos servidores: CLÁUDIO BASSI, DRA.
MICHELLE ALVES DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS CARDOSO, estabelecendo o prazo de 30 (trinta)
dias para a conclusão, designando a Dra. Michelle para presidir os trabalhos, bem como determinando à
respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que se fizerem necessárias respeitando-se as
normas vigentes, publicando-se, para tanto, a presente portaria de instauração.

Itapetininga, 22 de julho de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0029/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO N° 2257/2010-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades
mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 28 de julho de 2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2258/2010-01
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos que envolveram a retífica do motor de
veículo da municipalidade conforme deliberação de desmembramento proferida nos autos de sindicância
nº 20/2010, determinando à respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que se fizerem
necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no prazo de 30 (trinta) dias,
fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 22 de julho de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0030/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO N° 2258/2010-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades
mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 28 de julho de 2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2259/2010-01
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos que envolveram a retífica do motor de
máquina da municipalidade conforme deliberação de desmembramento proferida nos autos de sindicância
nº 20/2010, determinando à respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que se fizerem
necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no prazo de 30 dias, fazendo
publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 22 de julho de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0031/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO N° 2259/2010-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades
mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 28 de julho de 2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2260/2010-01
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos que envolveram a retífica do motor de
máquina da municipalidade conforme deliberação de desmembramento proferida nos autos de sindicância
nº 20/2010, determinando à respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que se fizerem
necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no prazo de 30 dias, fazendo
publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 22 de julho de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0032/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO N° 2260/2010-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades
mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 28 de julho de 2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2227/2010-01
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere e, em especial ante a delegação do Decreto 575/2009.
RESOLVE:
Instaurar sindicância para apurar fato envolvendo fatos narrados no memorando interno nº. 19.428/
2010.

Assim, determina-se a instauração de sindicância para apurar materialidade e autoria, imprescindível para
avaliar a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar ou outra providência que se
mostrar eficaz.

 Itapetininga, 22 de Julho de 2010.

SINDICÂNCIA N° 0027/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO INTERNO N° 19.428/2010, da Secretaria Municipal de
Educação, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de
junho de 2.008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das
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responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de
Itapetininga.

Itapetininga, 22 de julho de 2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 28 de julho de 2010
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL– ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1663/2010, Proc.0227/2010, Almeida & Hungria Ltda); (1664/2010, Proc. 0228/2010, Nilza
Maria Siqueira Alves – ME); (Prot.1745/2010, Proc. 0260/2010, R S de Almeida Mercearia – ME); (Prot.
1757/2010, Proc. 0261/2010, Luciane Elesbam Arcine Santos – ME); (Prot. 1788/2010, Proc. 0264/
2010, Jorge Otavio de Souza – ME); (Prot. 1789/2010, Proc. 0265/2010, Patricia Cerqueira Ferreira –
ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTOS
(Proc. 0426/2006, Paula Cristina Gaviolli Leme – ME)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF -ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1078/2010, Proc. 0134/2010, AIF Nº 574, Aparecida Furtado de Medeiros – ME); (Prot. 1453/
2010, Proc. 204/2010, AIF Nº575, Luiz Geraldo Menke Açougue – ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP -ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1078/2010, Proc. 0134/2010, AIP Nº 370, Aparecida Furtado de Medeiros – ME); (Prot. 1453/
2010, Proc. 204/2010, AIP Nº 371, Luiz Geraldo Menke Açougue – ME)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA – NRM -ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1078/2010, Proc. 0134/2010, (Dívida Ativa), NRM Nº 438, Aparecida Furtado de Medeiros –
ME); (Prot. 1453/2010, Proc. 204/2010, NRM Nº 439, Luiz Geraldo Menke Açougue – ME)
DEFERIMENTO DE  LICENÇA INICIAL DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1725/2010, Proc. 0253/2010, Heloise Souza de Medeiros); (Prot.1726/2010, Proc.0254/2010,
Luciano Alves Machado); (Prot.1572/2010, Proc.0225/2010, Equipamento de Raio X, João Fernando de
Melo)
INDEFERIMENTO DE  LICENÇA INICIAL DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1231/2010, Proc.0162/2010, Dipom Produtos Higiênicos Ltda);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1678/2010, Proc. 0157/2002, Claudinei Antonio Protti); (Prot.1700/2010, Proc. 0298/2002,
Francisco Ravacci Netto); (Prot.1719/2010, Proc. 0155/2008, Diego Barrientos Lima); (Prot.1775/
2010, Proc.1129/1997, Claudio Barsasnti Wey); (Prot. 1790/2010, Proc.0160/2005, Maria Goretti de
Araújo Marques); (Prot. 1783/2010, Proc. 0106/2002, Gisele Cordeiro Saucedo Dominguez); (Prot.1140/
2010, Proc. 4637/1996, Rosely Larizzatti Itapetininga ME); (Prot.1161/2010, Proc. 0138/2004, Delcídio
de Sales Drogaria ME)
ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP.TÉC. – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1777/2010, Proc. 4637/1996, Mary Hellen de Morais Thibes, Rosely Larizzatti Itapetininga ME);
(Prot. 1813/2010, Proc.1240/2003, Dayane Renata dos S. P. Mendes, Dayane Renata dos S. P. Mendes
– ME)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF -ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1709/2010, Proc.0246/2010, AIF Nº 748, SOS Animais Itapetininga); (Prot. 1741/2010, 0258/
2010, AIF Nº709, Luiz Antonio Barros Albuquerque Itapetininga ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  - AIP -ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1709/2010, Proc.0246/2010, AIP Nº 0869 Advertência, SOS Animais Itapetininga); (Prot. 1741/
2010, 0258/2010, AIP Nº 0927 Advertência, Luiz Antonio Barros Albuquerque Itapetininga ME).

Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PORTARIA Nº 252, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 23.490, de 23 de julho de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Janaina Fernanda Soares Maria,
Professora de Educação Básica II – Infantil – Faixa 02, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 28/
7/2010, nos termos do artigo 137, 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
Escrituraria

PORTARIA Nº 253, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 23.499, de 23 de julho de 2010, protocolado neta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Solange Cristina Nunes da Costa, Professora de Educação Básica
II – Fundamental, Faixa 04-B, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 26/7/2010.
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 254, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, reolve:
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2010 no emprego de Professora
de Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
À partir do dia 22/07/2010
Nome RG Classificação
JOSELI DE ALBUQUERQUE SANTOS 40.580.180-4 115º
PRISCILA SANTIAGO DA SILVA ALVES CORDEIRO 41.813.198-3 195º
IVONE MEIRA DA SILVA 7.121.994-8 259º
MARIA TERESA ANDRADE DE ALMEIDA LIMA 9.067.137-5 329º
À partir do dia 26/07/2010
Nome RG Classificação
ADRIANA STEIDLE VIEIRA 29.379.079-6 70º
NADIR GOMES DE ALMEIDA LEITE 8.719.845 201º
AULUCELIA DE JESUS RODRIGUES VIEIRA 18.106.729-8 210º
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 255, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 23.486, de 23 de julho de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Marinete Domingues Lourenço Alves, Professora Eventual, lotada
na Secretaria de Educação, a partir de 23/7/2010.
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 256, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 23.561, de 26 de julho de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Cristiane de Fátima Oliveira, Professora Eventual, lotada na
Secretaria de Educação, a partir de 23/7/2010.
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 257, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório as concursadas, a partir de 26 de julho de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
CLAUDIA REGINA ORSI DA SILVA 29.379.148-X 206º
VIVIANE APARECIDA VIEIRA MAIA 27.857.328-9 208º
RENATA DOS SANTOS 29.379.119-3 209º
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 258, DE 28 DE JULHO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório as concursadas, a partir de 02 de agosto de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
SOLANGE PAULINO GOMES DA SILVA 27.001.257-6 204º
ANA PAULA APARECIDA FOGAÇA 26.679.636-9 205º
ADRIANA ANGELICA AMARAL ALMEIDA 29.649.862-2 210º
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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AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2010 - Processo nº 128/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Aquisição de
Portas e Fechaduras Para o Conjunto Habitacional Itapetininga “I”, Decorrente do Convênio Entre a
Prefeitura Municipal de Itapetininga e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional E Urbano de
Estado de São Paulo (CDHU). INICIO DA SESSÃO: Dia 01.09.2010 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010 - Processo nº 130/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por km rodado OBJETO: Contratação de
empresa para prestação de serviços através de veículos com motoristas com capacidade mínima para 46
passageiros para o transporte de alunos da rede municipal a diversas visitas culturais dentro do município
e inter-municipal. INICIO DA SESSÃO: Dia 01.09.2010 a partir das 16:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2010 - Processo nº 129/2010.
MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Técnica e Preço OBJETO: Contratação de empresa para
Execução de Serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia Para Implantação de Contorno
Ferroviário no Município de Itapetininga/SP, de acordo com as especificações contidas no Anexo VII –
Termo de Referência do edital (Convênio DNIT). INICIO DA SESSÃO: Dia 08.09.2010 a partir das
10:30 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
COMUNICADO - SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2010 - PROCESSO Nº 117/
2010 OBJETO: Contratação de empresa para serviço de levantamento faunístico, conforme descritivo
anexo VI do edital. Comunicamos a SUSPENSÃO do processo, em decorrência dos esclarecimentos
solicitados, para que o presente processo possa ser reavaliado. Itapetininga, 29 de julho de 2010. ROBERTO
RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2010. De posse dos documentos que compõem
o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 40/2010 - Processo n.° 74/2010 que objetiva
a Aquisição de Equipamentos Rodoviários Motoniveladora, Escavadeira, Basculante e Caminhões)  –
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de
23 de Junho de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto
licitado aos proponentes, conforme abaixo descritos:

EDITAL N.º 1/2010-
Processo seletivo simplificado para preenchimento das vagas remanescentes do primeiro
módulo, do segundo semestre de 2010, dos Cursos do Ensino Superior e Técnico Concomitante
ou Subseqüente

O Diretor Geral do Campus Itapetininga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo, de acordo com as disposições da legislação em vigor, FAZ SABER, por meio deste Edital, que
estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para preenchimento das vagas
remanescentes do primeiro módulo, do segundo semestre de 2010, dos Cursos Superiores e do Ensino
Técnico Concomitante ou Subseqüente, conforme tabela 1:

1.DA INSCRIÇÃO:
1.1A inscrição para o processo seletivo é GRATUITA.
1.2O período de inscrição é de 30 de julho a 4 de agosto de 2010, das 10h00 as 19h00.
1.3As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no endereço, conforme endereço na Tabela 1.
1.4Documentação necessária: Original e cópia do RG e ficha de inscrição devidamente preenchida.
1.5É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da ficha de Inscrição e não serão
admitidas alterações ou inclusões após o período de inscrição.
1.6Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste
Edital.

.2.DA REALIZAÇÂO EXAME:
2.1Data do Exame: 9 de agosto de 2010 (segunda-feira).
2.2Horário: das 19h às 22h.
2.3Local do Exame: Será divulgado no dia 5 de agosto de 2010 no campus Itapetininga (Av. João Olímpio
de Oliveira, 1561 Vila Assem – Itapetininga - SP.
2.4O candidato só poderá sair da sala após 1h (uma hora) do início do exame.
2.5Duração do exame: 3h (três horas).
2.6O candidato deverá estar no local de realização do exame com antecedência mínima de 30 minutos do
horário previsto para o início da prova, munido do Comprovante de Inscrição e da Cédula Oficial de
Identidade.
2.7Os portões do prédio onde será realizado o exame serão fechados às 9 horas. Não serão admitidos
retardatários.
3.DA AVALIAÇÃO:
3.1O exame será constituído de uma prova com 30 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada,
abrangendo os conteúdos programáticos pertinentes ao Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano)
no caso do curso técnico e conteúdos programáticos pertinentes ao Ensino Médio referente ao curso
superior, visando avaliar as competências e habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, de acordo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais.
3.2-O exame será classificatório.
3.3-O candidato que faltar à prova será eliminado do Exame de Classificação.
3.4-Para fins de classificação, somente serão considerados habilitados os candidatos que tiverem obtido
no exame, nota superior a zero.
4.DA CLASSIFICAÇÃO:
4.1A classificação se dará por curso e período, em ordem decrescente, de acordo com a nota final obtida.
4.2Se ocorrer empate na classificação final, prevalecerá, sucessivamente, para efeito de classificação:
a)Candidato de maior idade.
b)Total de acertos obtidos nas questões de Língua Portuguesa.
5.DA DIVULGAÇÃO:
5.1A classificação geral dos candidatos e a convocação para matrícula em primeira chamada serão
divulgadas no dia 11 de agosto de 2010, a partir das 14h no endereço indicado na tabela 1. Não serão
fornecidas informações por telefone.
6.DAS MATRÍCULAS:
6.1As matrículas serão efetuadas obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos.
6.2As matrículas serão efetuadas no dia 12 de agosto de 2010, das 13h00 às 19h00, no Campus Itapetininga
(Av. João Olímpio de Oliveira, 1561 – Vila Assem – Itapetininga - SP).
6.3Somente serão aceitas as matrículas dos candidatos que entregarem todos os documentos exigidos.
6.4A garantia da matrícula estará condicionada ao comparecimento do candidato, se maior de idade ou do
responsável legal, no caso o candidato seja menor de idade, ou, ainda, do seu representante legal com
procuração registrada em cartório, na data e horário estabelecido. A ausência do candidato convocado na
data e horário para matrícula será considerada como renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso.
7.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização do exame, se comunicar com
outros candidatos, usar de outros meios ilícitos, ou, ainda, praticar atos contra as demais normas contidas
neste Edital.
7.2Também será eliminado, em qualquer época, o candidato que houver realizado o Exame de Classificação
usando documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos, ou, ainda, não entregar a sua folha de
respostas ao término da prova.
7.3Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Campus ao qual o candidato se inscreveu.

Itapetininga, 29 de julho de 2010
Ragnar Orlando Hammarstrom

Diretor Geral
 IFSP - Campus Itapetininga

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial
(Registro de Preços) n.º 30/2010 - Processo n.° 062/2010, que objetiva o Fornecimento de material de
insumos para atender programa diabetes para a Secretaria Municipal de Saúde, realizado conforme Ata de
Sessão Pública, datada de 14 de junho de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio
desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU
os objetos licitados aos proponentes:
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PORTARIA/SEPREM N° 038, de 19 de Julho de 2010.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 000661/2010, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n° 4.297/99 e
Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, a partir de 31-07-2010, o funcionário
ODAIL CORREA DE LIMA, Encarregado de Distrito, Referência 08-G, lotado na Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Rural, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 039, de 26 de Julho de 2010
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000662/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-07-2010, a funcionária NORMEIDE DOS REIS FAGUNDES LUZ, Professora de Educação
Básica II, Infantil, Faixa 02-A, lotada na Secretaria Municipal Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 040, de 26 de Julho de 2010
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000663/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-07-2010, a funcionária MARIA REGINA ADUM FONSECA, Professora de Educação Básica
II, Infantil, Faixa 02-B, lotada na Secretaria Municipal Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 66/2010. De posse dos documentos
que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 66/2010 - Processo n.° 108/
2010 que objetiva a Aquisição de Equipamentos Rodoviários (motoniveladora,  escavadeira hidráulica,
roçadeira, trator e carreta)  – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizado conforme
Ata de Sessão Pública, datada de 30 de Julho de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de
Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes, conforme abaixo descritos:

PORTARIA/SEPREM Nº 041, de 26 de Julho de 2.010
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000664/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-07-2010, o funcionário JOSÉ DE ARAÚJO, Oficial de Conservação de Vias, Referência 06-
F, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 042, de 26 de Julho de 2.010
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000665/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-07-2010, a funcionária JOANA APARECIDA FERREIRA MONTI, Professora de Educação
Básica I, Infantil, Faixa 01-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

Parabéns Agricultor!
Na última quarta-

feira (dia 28) foi come-
morado o Dia do Agricul-
tor. Em Itapetininga, exis-
tem 2.700 propriedades ru-
rais, destas, 530 pertencem
a grandes produtores que
respondem por atividades
agrícolas de ponta, com o
uso de alta tecnologia na
produção. A produtivida-
de alcançada por muitos
desses produtores é igual
ou superior à média de paí-
ses desenvolvidos como
os Estados Unidos.

Devido a todo esse
potencial que o setor ofe-
rece, nos últimos anos a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Agricultura e Meio Am-
biente, tem buscado traba-
lhar para dar suporte ao
homem do campo.

Por meio da Casa
da Agricultura Municipa-
lizada, são realizadas diver-
sas ações em prol dos pro-
dutores rurais como:
·Capacitação de produto-
res: destinado aos agricul-
tores familiares;
·Patrulha Agrícola: pres-
tando serviços aos peque-
nos sistemas de produção,
a Prefeitura disponibiliza
seus maquinários e imple-
mentos para o preparo,
correção e conservação de
solos, a preços acessíveis
(cerca de 30% do valor de
mercado)
·Merenda Escolar: suporte

ao programa da merenda
escolar, em conjunto com a
Secretaria da Educação,
visando adquirir produtos
da agricultura familiar para
a Merenda Escolar;
·COOPRIR: auxílio junto às
atividades que envolvem os
produtores cooperados e
sua organização;
·Isenção de IPTU: promo-
vendo visitações junto às
propriedades rurais localiza-
das dentro do perímetro ur-
bano, de forma a atestar sua
produtividade e conferir-
lhes documento que lhes
permita pleitear a isenção do
IPTU;
·Emissão de Notas Fiscais:
em parceria com o DIPAM;
·Hortas Educativas: a
Secretaria vem buscando a
implantação junto às
entidades assistenciais do
Muni-cípio;
·Levantamento e mapea-
mento de estradas, pontes
e pontos críticos: através de
seus técnicos e estagiários,
buscando facilitar ações de
manutenção preventiva e
otimização de esforços;
·Cadastro de produtores:
cadastro com dados de
todos os produtores  e
propriedades, a fim de
atualizarmos informações
referentes ao meio rural do
Município;
·Adequação de produtores
às diferentes legislações: a
Secretaria vem elaborando
projetos de adequação dos

produtores às novas le-
gislações, principalmente
no que se refere às granjas
de aves de corte;
·Implantação de viveiros
de mudas: em parceria com
a ETEC e com o Horto
Flores-tal, a Secretaria está
para implantar viveiro com
capacidade de produção
de 10.000 mudas ao ano, a
serem destinadas para
arborização urbana e
preservação de APPs e
nascentes.
·Capacitação em agricultu-
ra orgânica: em parceria
com a ITAFORTE Biopro-
dutos, visando redução do
uso de defensivos quími-
cos e buscando uma me-
lhor qualidade junto aos
produtos obtidos;
·Aquisição de maquiná-
rios através de convênios:
a Secretaria vem buscan-
do atender às solicitações
dos convênios estabeleci-
dos pela Prefeitura com
outras entidades, no que
diz respeito à elaboração
de projetos que justificam
o uso dos equipamentos
envolvidos.
·Conservação de estradas
rurais para facilitar o
escoamento das proprie-
dades agrícolas.

A Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, parabe-
niza todos os agricultores
rurais pela data.
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Mais uma grande em-
presa escolheu Itapetininga
para sediar uma de suas ins-
talações. A mais nova loja
franqueada da rede de fast-
food de comida árabe, Ha-
bib’s, deve estar em pleno
funcionamento no aniver-
sário dos 240 anos de Itape-
tininga.

Representantes da
empresa no município esti-
veram durante esse mês de
Julho, realizando a seleção
de funcionários. Conforme
informações dos franquea-
dos, aproximadamente 2.500
pessoas encaminharam
seus currículos para recruta-
mento, pessoalmente ou por
meio do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador
(PAT). Aliás, essa parceria
entre a loja e o Pat permitiu
que fossem contratados três
supervisores, um secretaria
financeira, dois gerentes e
mais 89 pessoas para cargos
operacionais, os quais in-
cluem recepcionista, gar-
çom, cozinheiro, motorista e
auxiliar de cozinha.

No mês de Janeiro,
quando foi anunciada a

Rede de fast-food de comida árabe
gerará  95 empregos diretos em

Itapetininga
construção de uma loja fran-
queada do Habib’s no muni-
cípio, a previsão de seus re-
presentantes era que, fos-
sem gerados 30 empregos
diretos, porém com a expec-
tativa de êxito nos negó-
cios, o número de contrata-
dos chega próximo a 100.

De acordo com os
responsávéis pelo restau-
rante no município, a nova
unidade, que oferecerá ser-
viço delivery e drive-thru,
terá cerca 400 m² de área
construída e amplo esta-
cionamento para cerca de 30
veículos, o que resulta num
total de cerca de 2 mil m².
Estão sendo aplicados apro-
ximadamente R$ 1 milhão na
construção do empreendi-
mento no município.

Outras empresas
Devido ao apoio e

incentivos pela Administra-
ção Municipal, por meio da
Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento, para as
empresas que queiram se
instalar no município, nos
últimos 6 anos grandes
empreendimentos buscaram
Itapetininga para implantar

suas unidades. Entre eles
podemos destacar MGA
Imóveis, Lojas Style,Bravis
Frutas, Extra Supermerca-
dos, Magazine Luiza, Lojas
Americanas ( Unidade I e II),
Datamétrica, Decourtament
Móveis, Construtora Ma-
drid Usina de Asfalto, e
recentemente LOJAS MA-
RISA, entre outras.

Também nesse perío-
do, o município foi contem-
plado com a ampliação de in-
dústrias como MGA Indús-
tria Moveleira, Aliaga Con-
fecções, Ilda Monetti, 3M
do Brasil  e Nisshinbo do
Brasil, empresas importan-
tes para a economia do
estado e do país.

Segundo a Secreta-
ria de Trabalho e Desenvol-
vimento, além do Habib’s,
para este ano ainda estão
previstas a inauguração de
outras empresas como, Top
Fértil Fertilzantes, Master
Brinq Indústria de Brinque-
dos, Labebel Confecções e
Grupos Resinas Brasil, a
qual compreende 4 indús-
trias que devem estar fun-
cionando até o mês de

dezembro, o que aumenta-
ram, ainda mais, a oferta de
empregos diretos formais
oferecidos na cidade.

O que quer dizer?
Delivery: Serviço de entrega
a domicilio
Drive-thru: Atendimento no
carro

Fast-food: comida rápida
Franquia: Modalidade de
negócio que envolve a
permissão para a utilização
de produtos, marcas ou
serviços, mediante
condições estabelecidas em
contrato, entre franqueador
e franqueado.

Franqueador: Aquele que
concede franquia para
utilização da sua marca ou
produto registrado
Franqueado: Aquele que
obteve da empresa, dona da
marca ou produto
registrado, a permissão para
a utilização

Que tal aprender um
novo ofício, se divertir e
ainda ganhar dinheiro com
a venda das peças confec-
cionadas por você mesma?
Essa é mais uma oportuni-
dade de capacitação, que o
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) de Itapetininga
está oferecendo para todos
aqueles que queiram apren-
der uma nova atividade.

Estão sendo ofereci-

Fundo Social de Solidariedade oferece 110
vagas para seus cursos de capacitação

das 10 vagas para o Borda-
do da Vovó, 15 vagas para
Bordado em Tecido, 10 va-
gas para Bordado em Fita,
15 vagas para Bordado em
Chinelo, 10 vagas para
Patchcolagem,  10 vagas pa-
ra Móbile e 40 vagas para
Manicure. Ao todo, o FSS
está disponibilizando 110
vagas

Com o objetivo de
desenvolver a geração de

renda e incentivar novos
postos de emprego no
município, as capacitações
são gratuitas e buscam
atender os diversos setores
da economia local.

Os interessados em
participar devem procurar o
Fundo Social de Solidarie-
dade, de segunda à sexta-
feira, das 9 às 17 horas, muni-
dos de RG, CPF, compro-
vante de residência e de ren-

da de todos os moradores
da casa.

A Sede do Fundo

Social de Solidariedade está
localizada na Rua Coronel
Afonso nº609- Centro.

Outras informações
podem ser adquiridas pelo
telefone 3271-1801.
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