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Itapetininga recebendo novos investimentos
para o desenvolvimento

de conferir sobre, a 5ª Copa Baby
que será lançada neste fim de se-
mana e contará com a partici-
pação de 197 equipes de Itape-
tininga e mais 18 municípios do
Estado de São Paulo, a progra-
mação especial para comemorar
o Dia da Luta Antimanicomial,
que acontece na próxima quarta-
feira (dia 18), o Dia de Combate
ao Abuso e a Exploração Sexual
contra crianças e adolescentes,
que terá diversas atividades no
município, e muito mais.

Não percam!

Olá .
Chegamos a mais uma

Edição do Semanário Oficial de
Itapetininga. Nesta semana, ire-
mos conhecer um pouco mais so-
bre o que é servido diariamente
na Merenda Escolar das Escolas
da Rede Municipal e Estadual de
Itapetininga. A prioridade dos
cardápios é oferecer uma alimen-
tação gostosa, variada e equilibra-
da, com quantidade e qualidade
de alimentos que contemple par-
cialmente as necessidades diárias
de cada aluno.

Foi lançado na noite

de ontem (dia 13), o Programa
Itapetininga Formando Talen-
tos. A iniciativa visa despertar e
fomentar a pesquisa e a prestação
de serviços à comunidade de Ita-
petininga, com informações de
utilidade pública.  Quatro proje-
tos iniciais serão apresentados:
Observa Itapê, Laboratório de
Inteligência de Mercado, Schurig
Itapetininga e Tecnologia Reci-
clada. Com a nova proposta de
trabalho, a Administração Mu-
nicipal confirma na prática a
teoria que o investimento em

educação da resultado e um
retorno positivo para a comuni-
dade e para os empresários que
querem investir na cidade.

Nesta edição, você
também poderá conferir dicas
sobre como fazer compras on-
line. A praticidade de adquirir um
produto sem sair de casa, com
qualidade e a preço inferior ao
disponível no mercado, tem sido
um grande chamariz na hora das
compras. Mas nem sempre as
vendas online têm um final feliz.

Além disso, você po-

Até a próxima edição
Semanário Oficial

EDITORIAL

Mutirão da Cidadania retoma seus trabalhos
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Programa Itapetininga Formando
Talentos foi lançado nesta sexta

Itapetininga, que
retomou recentemente o
título de Terra das Escolas,
não para de investir em no-
vos projetos de capacita-
ção e programas inovadores
no setor da educação. Atra-
vés de uma parceria entre a
Prefeitura Municipal de
Itapetininga e a Faculdade
de Tecnologia-FATEC-Prof.
Antônio Belizandro Barbo-
sa Rezende, que foi lançado
nessa sexta-feira (dia 13), o
Programa Itapetininga For-
mando Talentos.

A iniciativa visa
despertar e fomentar a pes-
quisa e a prestação de servi-
ços à comunidade de Itape-
tininga, com informações de
utilidade pública.  Na noite,
4 projetos iniciais foram
apresentados. Conheça um
pouco mais sobre eles:
Observa Itapê- O Portal com
dados produzidos por Insti-
tutos de Pesquisa, como
IBGE,CAGED, sobre o muni-
cípio de Itapetininga, trará
informações sobre a evolu-
ção da população, série plu-
viométrica, dados econômi-
cos, de saúde, entre outros.

O Portal será abas-
tecido continuamente e será
linkado através do site de
Programa de Transparência
da Prefeitura de Itapetinin-
ga. O prazo para implanta-
ção será de 6 meses.
Laboratório de Inteligência
de Mercado- Será desenvol-
vido por alunos do Curso do
Comércio Exterior da FATEC
e  propõe o estudo dos mais
diferentes aspectos da eco-
nomia brasileira, quer seja do
ponto de vista macro ou mi-
croeconômicos, nível nacio-
nal ou local. O Laboratório
tem vertentes científicas e
pedagógicas, buscando
integrar os três aspectos
que formam a base do co-
nhecimento, ou seja, ensino,
pesquisa, extensão. Dentre
os diversos de campos de
conhecimento: Índices de
Preços, programas sociais,
financiamento das políticas
públicas, além de temas se-
toriais. Os trabalhos devem
começar em 15 dias com pra-
zo para divulgação dos re-
sultados em 30 dias.
Schurig Itapetininga-
Desenvolvimento de pro-

grama específico para em-
parceiramento de torneio de
xadrez no sistema schurig,
elaboração de súmulas para
os Jogos Regionais, Jogos
Abertos da Juventude e Jo-
gos Abertos do Interior e
Festival Internacional de
Xadrez, com publicação em
site elaborado pelo próprio
software.
Visa calcular  ainda a pontua-
ção do Ranking Mundial,
elaborar as tabelas e criar um
site do torneio de xadrez, au-
xiliando assim a Federação
Internacional de Xadrez-
FIDE.
Tecnologia Reciclada- Ab-
sorver e destinar aparelhos
caça-níqueis da Polícia Civil
para fins educacionais e/ou
serviços à comunidade.

Após descaracte-
rização e reaproveitamento
dos móveis caça-níqueis
serão utilizados para mon-
tagem de quiosques para
terminais de consulta. Mon-
tagens de computadores
para doações às entidades
filantrópicas do municí-
pio.O primeiro evento a re-
ceber esse projeto, serão os

Jogos Regionais de Itapeti-
ninga, em julho. Através do
terminal de consulta, os
competidores, poderão se
informar sobre a programa-
ção, resultados e locais de
competição. O toten será
apresentado durante o lan-
çamento do Projeto.

Com a nova pro-
posta de trabalho, a Admi-
nistração Municipal confir-
ma na prática a teoria que o
investimento em educação
da resultado e um retorno
positivo para a comunidade
e para os empresários que
querem investir na cidade.

Vale lembrar, que o
Programa Itapetininga For-
mando Talentos,  está aber-
to para outras instituições
de ensino, que queiram
agregar conhecimento e ofe-
recer a toda população Ita-
petiningana.

O convênio que
sela a parceria entre a Fatec
e a Prefeitura de Itapetinin-
ga, será assinado amanhã as
19h no Tiro de Guerra de Ita-
petininga, localizado a Rua
Rua Dr. João Vieira de Ca-
margo n. 104, Vila Barth.



PÁGINA 4 14 DE MAIO DE 2011

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMUNICADO

Prezados Senhores,
Considerando que o município de Itapetininga possui um grande número de produtores rurais ativos, e
muito deles ainda não providenciaram a entrega de Declaração do Índice de Participação dos Municípios
– DIPAM, portanto visando melhorar o índice de participação no repasse do ICMS para Itapetininga, a
Secretaria de Administração e Finanças, através do Departamento de Receita, prorrogou o prazo para que
os produtores rurais atualizem os dados sobre atividade econômica e preencham a DIPAM;
Nesse sentido, esses produtores rurais devem apresentar os talões de notas fiscais até o próximo dia 31 de
maio, no Paço Municipal, 1000, Setor de DIPAM, das 09h às 17h, sem qualquer custo;
Caso algum proprietário ou arrendatário tenha dificuldade para comparecer na Prefeitura, um agente
municipal devidamente identificado poderá ser deslocado até o domicílio ou local indicado para o devido
preenchimento da DIPAM;
Vale destacar que a apresentação das notas fiscais para o preenchimento da DIPAM, contribui para
demonstrar a grandeza do nosso campo, colabora para o crescimento do município, e é totalmente
gratuita para o produtor. Através deste trabalho o fisco municipal em conjunto com a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, verifica se as empresas adquirentes de produtos agrícolas estão declarando
o recolhimento do imposto para o nosso município, evitando ainda que a parcela do imposto arrecadado
seja enviada a outro município.

       Vladimir Pereira Luiz Carlos Cardoso
DIPAM                                    Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE CHAMAMENTO – 037/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 16 a 20 de maio de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
NIVALDO DE ALMEIDA MOURA 18.106.992-1 65º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 11 de maio de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 038/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 16 a 20 de maio de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente de Combate às Endemias – Ref 03
Nome     R.G.
Classificação
BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES 41.448.685-7
24º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 11 de maio de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 039/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 16 a 20 de  maio de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANDREIA CRISTIANE GATI 29.736.099-1 287º
RAQUEL RIBEIRO DE LIMA 33.941.843-6 288º
ALINE CRISTINA DE MEIRA COUTINHO 34.887.161-2 289º
ELAINE CRISTINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 34.240.408 290º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 11 de maio de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 188, DE 9 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 20.636, de 9 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:

ATOS DO PODER EXECUTIVO Art. 1º Nomear Comissão Permanente de Sindicância, composta pelos seguintes funcionários:
- Priscila de Fátima Cavalcanti Bueno;
- Verônica Aparecida Soares da Silva; e
- Paulo Augusto Costa Rolim dos Santos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 260, de 2 de agosto
de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 189, DE 9 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Juliana de Cássia Molinari Simões para exercer as funções de Assessora, Ref. III, junto a
Secretaria de Promoção Social, lotada no Fundo Social de Solidariedade, a partir de 9 de maio de 2011.
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 190, DE 9 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, Célio Rolle, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado na Secretaria da Saúde, a
partir de 2 de maio de 2011.
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 191, DE 11 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 20.991, de 11 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Elaine Aparecida de Medeiros Bueno, Professora Eventual, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 11/5/2011.
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 192, DE 11 DE MAIO DE 2011.
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 a concursada, a partir de 16 de maio de 2011, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 06 – BAIRRO TUPI
MICRO ÁREA - 02
NOME R.G.
ADRIANA CRISTINA BARBOSA FERREIRA 32.295.442-3
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 193, DE 11 DE MAIO DE 2011.
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 o concursado, a partir de 16 de maio de 2011, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 17.081.300-9 62º
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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PORTARIA Nº 194, DE 11 DE MAIO DE 2011.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 20.361, de 6 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Eliana Cristina Terra Feldmann, Auxiliar de
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 10/5/2011, nos termos do artigo 135, de
Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
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 195, DE 11 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 20.790, de 10 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Janice Cristina Fogaça Correia, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 9/5/2011.
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 196, DE 11 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 20.995, de 11 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Elaine Aparecida de Medeiros Bueno,
Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação a partir de 16/5/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 103, de 24/3/2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 197, DE 11 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Jair Aparecido de Sene, para exercer as funções de Assessor IV, em comissão, lotado do
Departamento de Agricultura, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 11 de maio
de 2011.
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

LEI Nº 5.438, DE 11 DE MAIO DE 2011.
Dá o nome de JOSÉ CANDIDO MEIRA ao Ginásio de Esportes da E.M.E.F. Professora Eudoxia Ferraz
localizada no Distrito do Tupi 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. 1º - Passa a denominar-se JOSÉ CANDIDO MEIRA, o Ginásio de Esportes da Escola Municipal de
Ensino Fundamental - E.M.E.F. Professora Eudoxia Ferraz localizada à Rua Pedro Lopes de Almeida, nº
925 - Distrito do Tupi.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de maio de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.439, DE 11 DE MAIO DE 2011.
Dispõe sobre alteração da Lei 5.377, de 13 de maio de 2010, que especifica a doação de terra à empresa
Master Brinq 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. 1º O art. 1º da Lei nº 5.377, de 13 de maio de 2010, passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga, autorizada a doar à empresa MASTER – BRINQ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA – ME, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.788.585/0001-81, sediada na Rua Avelino Francisco Nunes, nº
218, Bairro do Porto, Capela do Alto – São Paulo, um imóvel de sua propriedade, parte integrante da
matrícula de nº 73.661, conforme registro no Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga/SP, situado

na Rua Hercílio Nalesso, s/nº, Vila Hungria, Itapetininga/SP, com as seguintes medidas e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado no lado ímpar da Avenida Padre João Cristiano
Peter, município de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição
junto ao vértice A1, localizado no lado ímpar da Avenida Padre João Cristiano Peter, distante 138,59
metros da esquina com a Rua Juracy Galvão; deste segue até o vértice A2, no azimute 88°23’35", em uma
distância de 6,00 metros, confrontando com a Avenida Padre João Cristiano Peter; defletindo à direita
segue até o vértice A3, no azimute 108°25’27", em uma distância de 40,28 metros; defletindo à esquerda
segue até o vértice A4 no azimute 88°41’44", em uma distância de 113,43 metros; defletindo à direita
segue até o vértice A5, no azimute 178°48’06", em uma distância de 98,45 metros, confrontando do
vértice A2 ao vértice A5, com a Área Remanescente da Matrícula n° 73.661; defletindo à direita segue até
o vértice 5, no azimute 266°39’32", em uma distância de 45,25 metros; defletindo à direita segue até o
vértice A6, no azimute 301°00’55", em uma distância de 128,41 metros, confrontando do vértice A5 ao
vértice A6, com o imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapetininga; defletindo à direita
segue até o vértice A1, início da descrição, no azimute de 354°20’43", em uma distância de 45,10 metros,
confrontando com a Área Remanescente da Matrícula n° 73.661; encerrando uma área de 12.000,00 m²”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, reiniciando-se a contagem dos prazos previstos
no art. 2º da Lei nº 5.377, de 13 de maio de 2010, a partir da data da entrada em vigor desta Lei.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de maio de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

Despacho da Diretoria – 10 de maio de 2011.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
Em cumprimento ao inciso 3º, do artigo 96 da Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, segue
a relação das autoridades sanitárias credenciadas na Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de
Zoonoses Municipal:

Credencial Nome Cargo R.G.
006 José Carlos de Jesus Agente de Fiscalização 10.913.778-4
007 Adriana Araújo Simões Coord. Controle de Zoonoses 30.012.613-x
010 Vanderlei Oliveira da Silva Agente de Fiscalização 38.002.358-1
011 Laura Gomes Pereira Meneses Filha Agente de Fiscalização 35.794.302-8

Eliane Maria Leite Alves
Diretora do Depto de Vigilância em Saúde

Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses
RETIFICAÇÂO

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 39/11, Proc.39/11, AIP de Advertência nº121, Mônica Tereza de Assumpção).

Adriana A. Simões
Coord. do Controle de Zoonoses

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2543/2010, Proc. 0388/2010, Panificadora Calebe Ltda – ME); (Prot.0972/2011, Proc. 0131/
2011, Claudio Alves de Almeida Itapetininga - ME); (Prot. 0838/2011, Proc. 0124/2011, Valdeci Lucio
Correa Itapetininga – ME); (Prot.0771/2011, Proc. 0117/2011, Jair Henrique da Cruz – MEI); (Prot.
0491/2011, Proc.0066/2011, Filomena Rodrigues de Paula - MEI); (Prot.3418/2010, Proc.0533/2010,
Claudia Furtado de Medeiros Cafeteria – ME); (Prot. 2922/2010, Proc. 0446/2010, EMEF Profª Hilda
Weiss Trench, Prefeitura Municipal de Itapetininga); (Prot.3188/2010, Proc.0499/2010, Solange Bugov
Muller Carvalho – ME); (Prot. 0672/2011, Proc.0098/2011, Pro Game Center Serviços Informática-
ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1048/2011, Proc.0344/2008, Roseli Mitiko Endo-ME); (Prot. 0392/2011, Proc. 0054/2011,
César Tatsuya Hirata – ME); (Prot.1053/2011, Proc.0184/2009, Renata Amaral dos Santos-ME);
(Prot.1077/2011, Proc.0256/2004, Valdinéia Aparecida da Silva Açougue – ME); (Prot. 1088/2011,
Proc.0163/2004, Hélio Pestilho – ME); (Prot.1089/2011, Proc.0233/2009), Eduardo Pereira da Costa-
ME); (Prot.1080/2011, Proc.0603/2002, Silva e& Delgado Ltda – ME); (Prot.1081/2011, Proc.0019/
2010, Antonia A. Soares Anselmo Mercearia); (Prot. 1082/2011, Proc.0061/2010, Minemercado
Claudicéia Ltda – ME); (Prot.1083/2011, Proc.0259/2010, Sonia Maria Messias de Albuquerque –
14491695890); (Prot.1084/2011, Proc.0391/2010, Rodrigo Camargo Discher – ME)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO –ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0902/2011, Proc. 0128/2011, Claiton Gomes-ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0075/2011, Proc.0014/2011, V.M. de Almeida Drogaria – ME); (Prot.0835/2011, Proc. 0123/
2011, Equipamento de Raio X, Luciana Helena Filomeno Orsini); (Prot.0897/2011, Proc.0126/2011,
Sérgio Ricardo Muller04658093839)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0888/2011, Proc. 0313 A/1999, Ana Luisa Lera); (Prot. 0906/2011, Proc. 0454/1989, Consultório,
Clínica Dentária Avenida S/C Ltda); (Prot. 0907/2011, Proc. 0455/1989, Equipamento de RaioX, Clínica
Dentária Avenida S/C Ltda); (Prot.0884/2011, Proc. 0650/2007, Daniela de Almeida Pimentel Correa);
(Prot.0645/2011, Proc. 0979/1992, Drogaria Rodoviária Andriolo Ltda -  ME); (Prot.0599/2011, Proc.
0509/2010, Drogacerta Rechã Ltda – ME); (Prot.0934/2011, Proc.0125/1998, Pedro Pires de Almeida
Neto); (Prot. 0752/2011, Proc.0028/2008, Agro Industrial Vista Alegre Ltda); (Prot.0749/2011,
Proc.0062/2009, William Salem Cury); (Prot.0979/2011, Proc. 0098/2010, Kleide Jane dos Santos);
(Prot. 0978/2011, Proc.0047/2005, Animal Centro Serviço Veterinários Ltda – ME); (Prot. 0996/2011,
Proc. 1072/1997, Ilson Barbosa Ribeiro Itapetininga – ME); (Prot. 0899/2011, Proc. 0247/2008, Cia
Brasileira de Distribuição); (Prot. 0980/2011, Proc.0118/2002, Luiz Tasso); (Prot. 1023/2011, Proc.0114/
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2004, Consultório, Carlo Alberto Sacco); (Prot. 1024/2011, Proc.0115/2004, Equipamento de Raio X,
Carlo Alberto Sacco); (Prot.0852/2011,Proc.0061/2009, J.A. Cepil- ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1018/2011, Proc. 0300/2010, Renata de Oliveira Dala D. G. Costa, Drogaria Droganossa Monsenhor
Soares Ltda – ME);  (Prot.0992/2011, Proc.1392/2003, Gleisi  Elen Rodrigues Oliveira, Substituta,
Drogaria Rivelli Ltda EPP)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1019/2011, Proc. 0300/2010, Thais Fernanda Sebastião, Drogaria Droganossa Monsenhor Soares
Ltda – ME)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA – NRM ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0569/2011, Proc. 0082/2011, NRM nº 356, Osvaldo Benedito Morelli); (Prot.0597/2011,
Proc.0087/2011, Distrileite Indústria de Panificação e Comércio de Leite Ltda EPP)
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
(Prot.0520/2011, Proc. 0072/2011, A Vigilância Sanitária do Município de Itapetininga notifica a Srª
Aparecida Roman, sobre o AIF nº 0976, de 02/03/2011, no qual fica ciente do prazo de 10 dias para
interposição de recurso. Esse prazo inicia-se após 05 dias desta publicação.

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº 09/2.011

Portaria nº 09/2.011
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a conduta incompatível
com a moralidade pública e improbidade administrativa, conforme Portaria nº 09, de 11 de maio de 2.011.

Itapetininga, 11 de maio de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº 10/2.011

Portaria nº 10/2.011
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a conduta incompatível
com a moralidade pública e improbidade administrativa, conforme Portaria nº 10, de 11 de maio de 2.011.

Itapetininga, 11 de maio de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 033, de 09 de Maio de 2.011.

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. 000734/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1°, Inciso III, Alínea “a”da Constituição Federal; Artigo
1º da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos
integrais, a partir de 02-05-2011, a funcionária INES GODOY DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem,
Referência 08-D, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

Conforme já ampla-
mente divulgado, a Câmara Mu-
nicipal de Itapetininga, através
do Projeto de Lei 68/2010, já
transformado em lei, proibiu, em
nosso município, o fornecimen-
to, pelos comerciantes, a título
gratuito ou oneroso, de sacolas
plásticas para o acondiciona-
mento de produtos adquiridos pe-
los consumidores.

Essa lei estabelece
uma seqüência de penalidades pa-
ra aqueles que a descumprirem,
que vão desde multa no valor de
2 UFMs passando por multa no
valor de 10 UFMs; pela interdi-
ção do estabelecimento e pela
cassação do alvará de localização
e funcionamento de atividades.

Com a nova lei, que
ensejará o início da fiscalização
após o prazo concedido para as
adaptações, deixarão de ser lan-
çados no meio ambiente de Ita-
petininga, aproximadamente 12
toneladas de sacolas plásticas por
ano. Vale ressaltar que o plástico
entope as galerias e esgotos,
contribuindo para ocorrência de
enchentes. Nas áreas rurais agride
a natureza, prejudica a flora e
termina muitas vezes sendo in-
gerido por animais da fauna, com
conseqüências fatais.

Itapetininga, com es-
sa lei, colocou-se ao lado de al-
guns outros municípios, na van-
guarda dessa proibição. Agora, o
Governo do Estado de São Paulo
acaba de assinar um protocolo
de intenções  com a Associação
Paulista de Supermercados, vi-
sando acabar com o nocivo uso
de sacolas plásticas descartáveis

Fim das sacolas plásticas- Câmara
Municipal colocou Itapetininga na

vanguarda do Estado
nos estabelecimentos comerciais
de todo o Estado.

As estatísticas estão
mostrando, segundo a imprensa,
que mensalmente são utilizadas
dois e meio bilhões de sacolinhas
plásticas, que como se sabe são
feitas à base de petróleo. Pelo
mencionado protocolo de inten-
ções, os donos de supermercados
terão 6 meses para as mudanças. 

Os próprios estudos
da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente estão concluindo que
as sacolas plásticas levam perto
de um século para se decompor
nos aterros sanitários, enquanto
que, por exemplo, uma sacola
biodegradável se desfaz em até
180 dias.

Outro grande benefí-
cio da iniciativa pioneira da
Câmara Municipal de Itapetinin-
ga, que agora vem sendo seguida
por muitos outros municípios,
além do mencionado protocolo
de intenções do Governo do Es-
tado, é incentivar o pequeno em-
preendimento, na medida em que
muitas pessoas poderão voltar a
confeccionar, manualmente, as
cestas reutilizáveis, trazendo des-
ta forma uma fonte de renda al-
ternativa para muitas famílias.

Conforme se recorda,
durante a discussão do projeto
pela Câmara Municipal de Itape-
tininga, foi destacado que a cida-
de se tornará mais limpa; será
aumentada a vida útil do nosso
aterro sanitário, não bastando
afastar simplesmente o lixo de
nossas casas ou locais de traba-
lho, mas sim garantir o seu acon-
dicionamento em condições ade-
quadas.

O lixo doméstico,
aparentemente inofensivo, re-
presenta metade de todo lixo
produzido. A maior parte desse
lixo vem acondicionada nas saco-
las plásticas distribuídas no co-
mércio e que registram essa de-
mora secular para se decompor,
dificultando, em conseqüência, a
decomposição de todo o restante
do lixo.

São com medidas prá-
ticas, objetivas e eficientes co-
mo essa, que o poder público vai
contribuindo para  a melhoria da
qualidade de vida da população.

A Câmara Municipal
de Itapetininga, atenta a tudo,
continuará dentro de seu raio de
ação a desenvolver um trabalho
que tem essa melhoria como
objetivo final.
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A Biblioteca Muni-
cipal Dr. Julio Prestes de Al-
buquerque está com as ins-
crições abertas para a Ofici-
na de Contadores de Estó-
rias. A oficina, que conta
com 20 vagas, acontecerá
no mês de julho e pretende
preparar contadores de es-
tórias para atuar junto a pro-
jetos da Biblioteca.

Para participar da
oficina não é necessário
qualquer conhecimento an-
terior, apenas ter vontade de
descobrir o mundo mágico
das estórias infantis e ter
vontade de trabalhar com
crianças.

CIDADE LEGAL:
Oficina de Contadores de Estórias

Será realizada uma
seleção entre os inscritos
para participar da oficina,
visto que o número de va-
gas é reduzido.

O conteúdo é o se-
guinte:
·Sensorialização e criativi-
dade - preparação sensorial
e criativa para utilizar esses
mecanismos no processo de
contar estórias.
·Iniciação Musical- prepara-
ção dos membros da oficina
para um conhecimento bá-
sico de música e cantigas in-
fantis com vistas a ambientar
e ilustrar estórias.
·Iniciação em manipulação

de bonecos.
·Análise e obras de literatura
infantil e importância de con-
teúdo.
·Noções práticas para con-
tar estórias.

A oficina aconte-
cerá às terças e quintas-
feiras das 19h30 às 22
horas, com início no dia 2
de julho e término no dia 30
de julho.

As inscrições es-
tão abertas na Biblioteca
Municipal Dr. Julio Prestes
de Albuquerque, que fun-
ciona de segunda a sexta,
das 8h30 às 22 horas e aos
sábados das 8h30  às 12h .

A Prefeitura de Ita-
petininga, em parceria com
a Abaçaí Cultura e Arte e a
Comissão Paulista de Fol-
clore, realizaram ontem sex-
ta-feira (dia 13), às 15 horas,
na Câmara Municipal, a 1ª
Reunião de Trabalho para
Criação do Núcleo Regional
de Folclore.

Com o objetivo de
ampliar sua representativi-
dade no Estado, dinamizan-
do suas ações, a Comissão
Paulista de Folclore vem cri-
ando Núcleos Regionais,
apostando na descen-

1ª Reunião de Trabalho para Criação do Núcleo
Regional de Folclore

tralização de suas ações.
As cidades convi-

dadas foram: Angatuba,
Guareí, Tatuí, Buri,São
Miguel Arcanjo, Pilar do Sul,
Sarapuí, Alambari, Capela
do Alto e Campina do Mon-
te Alegre, sendo Itapetinin-
ga a cidade polo da primeira
reunião.

A 1ª Reunião de
Trabalho para Criação do
Núcleo Regional de Folclore
acontece na Câmara Muni-
cipal de Itapetininga, locali-
zada a Rua Monsenhor So-
ares, nº 251- Centro.

A Secretaria de
Cultura e Turismo abre, a
partir de segunda-feira (dia
16), as inscrições para a Ofi-
cina Colaborativa de Proje-
tos Culturais. A Oficina é
uma abordagem prática do
processo de produção de
projetos culturais, que será
dividida em quatro dias, no
total de oito horas de curso,
sendo os dois primeiros

Oficina Colaborativa de Projetos Culturais abre suas inscrições no
próximo dia 16

dias voltados ao conheci-
mento teórico de conceitos
e técnicas e formatação de
projetos e os dois últimos
serão utilizados para a prá-
tica e elaboração de um pro-
jeto modelo.

Poderão participar
pessoas que estejam envol-
vidas com atividades cultu-
rais e sociais no município
de Itapetininga, que tenham

em seu principal hábito a in-
quietude, e que queiram
de alguma maneira trans-
formar o seu universo
local.

As inscrições se
encerram no dia 23 de
maio e podem ser feitas
no prédio da Secretaria da
Cultura e Turismo, à Rua
Saldanha Marinho, 107,
Centro, Itapetininga.
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CIDADE EDUCADORA
Auxiliares de Educação serão capacitadas para
Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros

O ambiente escolar
é o local onde as crianças e
adolescentes permanecem
por várias horas e praticam
diversas atividades e, mui-
tas vezes, ocorrem aciden-
tes com os alunos.

Por isso é que o
Programa da Capacitação de
Prevenção de Acidentes e
Primeiros Socorros será ofe-
recido a todos os Auxiliares
de Educação da Rede Muni-
cipal, numa parceria entre o
SAMU e Secretaria de Edu-
cação.

Nesse contexto é
fundamental que os pro-
fissionais da educação te-
nham acesso às informações
sobre os principais aciden-
tes, como evitá-los e como
proceder frente às situações

que exijam cuidados imedia-
tos, visando evitar as com-
plicações decorrentes de
medidas inadequadas e in-
centivando projetos e ações
na escola, provocando mu-
dança de comportamento
em relação à prevenção de
acidentes.

As Auxiliares de
Educação serão divididas
em três turmas, de 70 pes-
soas cada, sendo que a pri-
meira turma já receberá as
orientações neste sábado
(dia 14). A próxima turma se-
rá capacitada no dia 21 e ter-
ceira turma, no dia 28. A ca-
pacitação terá duração de
sete horas e acontecerá no
Departamento Pedagógico,
que funciona à rua José Bo-
nifácio, 739.

CIDADE PARTICIPATIVA E SOLIDÁRIA

A “Lei Maria da
Penha” será o tema da pa-
lestra promovida pela Secre-
taria da Promoção Social,
por meio da Coordenadoria
da Mulher, no Bairro do Bis-
coito Duro.

A palestra, que
acontece na próxima quinta-
feira (dia 19), às 15 horas, no
PAS (Posto de Atendimento
à Saúde) Adauto Rosa Gar-
cia, contará com a presença
da Assistente Social e Co-
ordenadora do CREAS Fa-
biana Lang de Oliveira. 

A palestra tem o
objetivo de criar mecanis-
mos para coibir a violência
doméstica e familiar contra
a mulher.

Serão apresenta-
dos dados estatísticos so-
bre este tipo de violência no
Brasil e as atitudes a serem
tomadas caso isso aconteça.

Coordenadoria da Mulher promove palestra sobre a LEI
MARIA DA PENHA no Bairro do Biscoito Duro

Conforme a Coor-
denadoria da Mulher, com a
realização deste evento, pre-
tende-se ajudar mulheres,
caso estejam sofrendo al-
gum tipo de violência, para
que busquem ajuda profissi-
onal e façam a denúncia,
além de prevenir aquelas
que não se encontram nessa
situação. 

Confira os próxi-
mos bairros visitados:
Bairro Turvo dos Rodri-
gues 
Dia 9 de junho,  às 15 horas
Local: PAS Dr. Ledwar Vieira
Morais
Palestrante: Advogado Dr.
Patricia Wey Rossettini

Bairro Gramadinho
Dia 30 de junho, às 15horas
Local: PAS Dr. Edgar Vallada
Palestranet: Advogado Dr.
Patricia Wey Rossettini
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CIDADE PARTICIPATIVA

Visando atender
aos produtores rurais ativos
que ainda não providen-cia-
ram a entrega da DIPAM
(Declaração de Índice de
Participação dos Municípi-
os), a Prefeitura de Itapeti-
ninga, através da Secretaria
de Administração e Finan-
ças, prorrogou o prazo para
que eles atualizem os dados
sobre atividade econômica
e preencham o DIPAM.

Os produtores de-
verão comparecer até 31 de
maio, munidos dos talões de
notas fiscais de vendas de
produtos agropecuários e
de compra das empresas
adquirintes para realizar a
DIPAM e atualizar os dados
sobre atividade econômica.

Com a apresenta-

Produtor Rural: o prazo para o preenchimento
do DIPAM foi prorrogado

ção dos talões e emissão
das notas fiscais e a atuali-
zação de seus cadastros, os
produtores estão colabo-
rando com o ICMS (Índice
de Participação na Arreca-
dação do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e
Prestação de Serviços) do
município.  Vale destacar
que a apresentação das no-
tas fiscais para o preenchi-
mento da DIPAM é realizada
de forma gratuita, ou seja, o
produtor rural está contri-
buindo com o seu município
sem qualquer ônus tributá-
rio junto a esta Prefeitu-
ra. Caso algum proprietário
ou arrendatário tenha difi-
culdade para comparecer à
Prefeitura, um agente muni-
cipal, devidamente identifi-

cado, poderá ser deslocado
até o local indicado, para o
devido preenchimento da
DIPAM.

Através deste tra-
balho, a fiscalização munici-
pal, em conjunto com a Se-
cretaria do Estado de São
Paulo verifica se as empre-
sas adquirintes de produtos
agrícolas estão declarando
a compra dos referidos pro-
dutos em Itapetininga, evi-
tando que a parcela do im-
posto seja destinada a outro
município.

Os talões deverão
ser apresentados no setor
de ICMS da Prefeitura Mu-
nicipal, situada na Praça dos
Três Poderes nº 1.000, no
horário das 9 às 17 horas.
Insformações 3376-9611 .

CIDADE LEGAL

Enriquecendo a
leitura da população itape-
tiningana há 63 anos, a Bi-
blioteca Municipal “Dr.
Júlio Prestes de Albuquer-
que”, disponibiliza um acer-
vo de 8.500 livros de todos
os gêneros e para todas as
faixas etárias.

Entre os títulos
disponíveis, estão livros
clássicos populares como
Reinações de Narizinho, O
Primo Basílio, Éramos seis,
A Ilha Perdida, Menino Ma-
luquinho, Dom Casmurro,
Memórias Póstumas de Brás
Cubas, Pequeno Príncipe,
As Brumas de Avalon, Diá-
rio de Anne Frank. Além
disso, no espaço encontra-
se algumas raridades como
“Família e Comunidade –
Um Estudo Sociológico de
Itapetininga”, de Oracy No-
gueira, do ano de 1942 e

Você já devolveu o livro que emprestou da Biblioteca
Municipal “Dr. Júlio Prestes de Albuquerque”?

“Clube Venâncio Ayres”
(discurso proferido pelo
orador oficial Jair Barth), es-
crito em 1943.

A fim de garantir a
preservação destas peças
raras da literatura brasileira
e local, a Secretaria de Cul-
tura e Turismo iniciou um
plano de sensibilização da
população quanto a impor-
tância de se realizar a devo-
lução de livros emprestados
e também a recuperação dos
títulos que encontram-se no
poder dos freqüentadores
da Biblioteca Municipal “Dr.
Júlio Prestes de Albuquer-
que”.

Conforme a Secre-
taria de Cultura e Turismo,
atualmente existe um grande
número de títulos em poder
dos usuários e é importante
que a população tenha em
mente, que o acervo da Bi-

blioteca Municipal é patri-
mônio público e deve ser de-
volvido para o bom funci-
onamento do espaço. Ainda
segundo a Secretaria, as
pessoas que possuem livros
da Biblioteca Municipal “Dr.
Júlio Prestes de Albuquer-
que” em suas residências e
já encontram-se  com o perí-
odo de empréstimo expira-
do, devem procurar o espa-
ço para proceder à devolu-
ção dos mesmos.

Os livros disponí-
veis na Biblioteca Municipal
foram adquiridos pela Admi-
nistração Municipal para
atender as necessidades de
toda população, devendo
ser respeitado o direito de
todos.

A Biblioteca Muni-
cipal “Dr. Júlio Prestes de Al-
buquerque”, está localizada
à Rua Campos Sales, 175 –

Centro. O horário de funci-
onamento é de segunda a

sexta, das 8 às 22horas, e aos
sábados das 9 às 12 horas.

Informações pelo
telefone: (15) 3272-3265.
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CIDADE PARTICIPATIVA e SOLIDÁRIA

Prefeitura promove Dia de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual contra

Crianças e Adolescentes
Dezoito de maio é

o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Adoles-
centes. Em Itapetininga, des-
de 2009, a Prefeitura de Itape-
tininga, por meio das Secre-
tarias de Promoção Social,
Saúde e Educação, realiza a
Rede de Enfrentamento à Vi-
olência Infanto-Juvenil, que
compreende três polos pilo-
tos formada pelos bair-
rosJardim Bela Vista, Taboã-
ozinho  e Vila Paulo Ayres.

A Rede de Enfren-
tamento à Violência Infanto-
Juvenil tem por objetivo dis-
cutir em cada um dos polos
os casos de violência contra
crianças e adolescente no
sentido de propor ações em
conjunto com as secretarias
de Promoção Social, Saúde
e Educação, estabelecendo
ferramentas que auxiliem na
prevenção, identificação e
encaminhamentos aos
órgãos de defesa e prote-
ção.

Por ocasião do Dia
Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Se-
xual contra crianças e ado-
lescentes, comemorado na
próxima quarta-feira, a
Administração Municipal,
por meio das três secretarias
envolvidas, realiza uma
série de palestras para dis-
cutir o tema. Confira a pro-
gramação
Dia 18 de Maio
Público alvo:
•Professores, coordenado-
res e diretores das escolas
(EMEIs, EMEFs e EMEIFs)
da Rede Municipal de Ensi-
no, Coordenadores das Uni-
dades de Saúde da Rede Pú-
blica e Coordenadores das
Entidades Sociais, que aten-
dam crianças e adoles-cen-
tes.

Local :
Polo “Chopin Tavares de
Lima”, UAB (Universidade
Aberta do Brasil) – Salão de
Artes, localizado à Rua Cyro
Albuquerque, 4750, Bairro
Taboãozinho.
Horário:
19 horas
Temas que serão abordados
nesta palestra:
·Divulgação da Rede de
Enfrentamento bem como as
demais Instituições de
defesa de direito CREAS,
Vigilância Epidemiológica,
Conselho Tutelar, Ministé-
rio Público e Judiciário.
Explanação sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescen-
te, com ênfase às questões
voltadas a violência, abor-
dagem da Violência Domes-
tica e Familiar.
·A identificação, prevenção
e o combate à Violência Se-
xual contra crianças e ado-
lescentes, e os artigos que
estão incursos quem comete
tais crimes, com base no Có-
digo Penal.
·Trabalhos desenvolvidos
pelas assistentes sociais e
psicólogas forenses e dis-
cussões sobre casos con-
cretos.
Dias  16, 17 e 19 de Maio
Público alvo:
Palestra dirigida aos pais de
alunos das comunidades
dos três polos da Rede de
Enfrentamento
• Dia 16 - Polo Bela Vista, na
EMEF “Professor José
Gomes da Silva Neto”
• Dia 17 – Polo Vila Paulo
Ayres, na EMEF “Professo-
ra Terezinha Anunciato E.
Soares”
• Dia 19 – Polo Taboãozinho,
na EMEIF Professora “Loi-
de Lara”
Horário:
18:30 horas

Temas que serão
abordados nesta palestra:
·Identificação dos Sinais
“auscultar” as crianças vi-
timas de violência.
·Abordar aspectos de prote-
ção e defesa das crianças e
familiares em situações de

risco com o apoio da rede e
da sociedade.

Antes do início de
cada palestra haverá uma
breve apresentação aos
convidados sobre a Rede de
Enfrentamento.
Palestrante:

A advogada Patrícia
Oliveira Wey Rossettini tem
experiência profissional na
área cível com ênfase na área
de Família, e também na área
da Infância e Juventude. Ela
é Membro da Comissão
OAB Mulher, Cooperadora

da Coordenadoria da Mulher,
palestrante em vários assuntos
voltados a Preservação da Fa-
mília, os cuidados com as cri-
anças e adolescentes, bem como
com ações relacionadas ao
combate a violência familiar e a
violência doméstica.
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CIDADE EDUCADORA

Confira as instituições gratuitas que estão
com as inscrições abertas para o

vestibular 2011
Em Itapetininga, quatros instituições gratuitas de renome estão ou irão abrir as inscrições para o processo

seletivo. Confira:

ETEC:
As ETECs (Esco-

las Técnicas Estaduais) es-
tão com as inscrições aber-
tas para o segundo semestre
de 2011. A ETEC Professor
Edson Galvão está oferecen-
do vagas no Ensino Médio,
Paisagismo, Agronegócio,
Agropecuária, Agroindús-
tria Meio Ambiente e Turis-
mo Receptivo. Além disso,
também estão sendo dispo-
nibilizado o curso de Agro-
negócios que será ministra-
do na Escola Municipal De-
oclécia de Freitas, no Dis-
trito do Gramadinho, através
de classe descentralizada e
também os cursos de Técni-
co em Enfermagem e Técni-
co em Segurança do Traba-
lho, da nova Escola Técni-
ca, que está sendo cons-
truída no Bairro da Chapadi-
nha e deve funcionar provi-
soriamente no Polo “Chopin
Tavares de Lima”. O exame
será no dia 19 de junho.

Para se inscrever
em um dos cursos técnicos
que serão oferecidos no se-
gundo semestre, o candida-
to precisa ter concluído ou
estar cursando a partir do 2º
ano do Ensino Médio regu-
lar. As inscrições, exclusi-
vamente pela internet, no da
matrícula.

As inscrições
devem ser feitas pelo site
www.vestibularifsp.com.br,
a partir do dia 23 de maio.
Os candidatos de baixa ren-
da podem solicitar a isenção
da taxa de inscrição. A prova
será realizada no dia 10 de
julho, às 13h. O manual do
candidato, contendo todas
as informações sobre o pro-

cesso seletivo, estará dispo-
nível no site
www.vestibularifsp.com.br.

O IFSP atende a
Itapetininga e toda região e
está localizado na Avenida
João Olímpio de Oliveira,
telefone 3376-9260. Central
de informações: (11) 3471-
6125 (Capital) e 0800-
7227225 (demais localida-
des). 
FATEC:

A Fatec (Faculda-
de de Tecnologia) de Itape-
tininga realiza até o dia 8 de
junho as inscrições para o
vestibular Fatec 2º Semes-
tre/2011, para os cursos gra-
tuitos de Agronegócios,
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas e Comércio Ex-
terior. 

A prova será reali-
zada no dia 3 de julho. Para
se inscrever é necessário
preencher a Ficha de Inscri-
ção no site
www.vestibularfatec.com.br
e o questionário socioeco-
nômico, imprimir o boleto e
pagar a taxa no valor de R$ 70,
em qualquer agência bancária.

O Manual do Can-
didato, coms datas, normas
e orientações para o pro-
cesso seletivo, está disponí-
vel para download gratuito
www.vestibularfatec.com.br.
Ao todo estão sendo
oferecidas 240 vagas e para
se inscrever os interessados
devem acessar o site:
www.vestibularfatec.com.br.
Informações podem ser
obtidas na FATEC, localiza-
da na Rua João Vieira de Ca-
margo, 104 – Vila Barth  ou
através do telefone (15)
3272-7916.
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CIDADE LEGAL:

No próximo sába-
do (dia 21), a partir das 13
horas, na Praça Duque de
Caxias, Catedral, a Prefeitura
de Itapetininga, através da
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, realizará a Feira da
Barganha Cultural.

Administração Municipal promove Feira da
Barganha Cultural

Na ocasião, haverá
a participação de coleciona-
dores de LPs (disco de vinil),
fitas K-7, gibis, livros, revis-
tas, além de apresentações
de musicais e DJs.

O evento visa inte-
grar os amantes destes pro-

dutos e oferecer momentos
de confraternização e cultu-
ra entre os participantes,
sendo uma ótima oportuni-
dade para que a população
possa conhecer e prestigiar
essa atividade.
Informações 3272-3401.

CIDADE EDUCADORA

Administração Municipal inicia obras da nova
EMEI Santa Rita

A iniciativa da Prefeitura de Itapetininga irá beneficiar inicialmente diretamente 228 alunos, num investimento de
R$2.1 milhões

começar a subir as paredes
do novo prédio.

A Rede Munici-
pal de Ensino hoje possui
73 escolas municipais,
que atendem a mais de 15
mil alunos e 26 unidades
estaduais, com 16 mil estu-
dantes.

Com a construção
das Creches/ EMEIs no
Centro (Santa Rita) e no
Jardim Mesquita  e também
das EMEFs da Vila Rio Bran-
co, Centro (Alfredo Maia),
a Administração Municipal
prevê um investimento de
R$ 7.800.000,00 , o que irá
gerar 1.792 novas vagas.
Também, neste ano, a Secre-
taria de Educação iniciará a
segunda fase das obras da
EMEF do Taboãozinho,
EMEF e Creche/EMEI da Vi-
la Belo Horizonte, Creche/
EMEI da Vila Florestal, Cre-
che/EMEI do Jardim Santa
Inês, Creche/EMEI do Bairro
São Camilo (Pró-infância). 

CIDADE SOLIDÁRIA

Neste domingo (dia
15) comemora-se o Dia do
Assistente Social. Em co-me-

Dia do Assistente Social é comemorado pela Prefeitura de
Itapetininga

moração a data e como for-
ma de homenagear os pro-
fissionais da área, que pres-

tam atendimento a população,
através dos serviços munici-
pais,  na manhã de on-tem, sex-

ta-feira(dia 13), a Se-cretaria de
Promoção Social promoveu
um café da manhã  para as As-

sistentes Sociais e as estagiá-
rias municipais.

Prestigiando estive-

ram presentes a Secretária de Pro-
moção Social, Eliana Fontes e
o Prefeito  Roberto Ramalho.

Com o objetivo de
fazer com que todos tenham
acesso a ensino de qualida-
de e também atender a gran-
de demanda de pessoas que
buscam vagas nas Creches/
EMEIs (Escola Municipal
de Ensino Infantil) do muni-
cípio, a Prefeitura de Itapeti-
ninga, por meio da Secretaria
de Educação, deve entregar
mais uma nova unidade ain-
da este ano, a escola Santa
Rita.

A nova unidade da
Santa Rita contará com am-
plas salas de aulas e de ativi-
dades, berçários, brinque-
doteca, biblioteca, área de
lazer, salas para diretoria,
administração, professores,
cozinha com área de serviço
e depósito, pátio, almoxarifa-
do, lavanderia, zeladoria e
refeitório. Além disso, esta
escola também está sendo
edificada com dispositivos
considerados ambiental-
mente corretos como, jane-

las contínuas em toda a ex-
tensão e as portas e visores
de vidro temperado que fa-
vorecem a entrada da luz na-
tural no prédio; telhas ter-
moacústicas, que auxiliam
para que o ambiente tenha
temperatura agradável; lâm-
padas brancas, que visam
economia de energia; pátio
com piso intertravado, que
favorece a drenagem com in-
filtração no solo; reutiliza-
ção da água da chuva para
limpeza de áreas externas,
sanitários e calçadas e cap-
tação de energia solar para
o aquecimento do banho
dos bebês. 

Conforme o proje-
to da Secretaria de Educa-
ção, a nova Creche/EMEI
Santa Rita terá capacidade
para atender 228 alunos,
num investimento de R$2.1
milhões. Ainda segundo a
Secretaria, no momento a
empresa está realizando a
demarcação do alicerce para
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Privilegiada por
possuir a terceira maior ex-
tensão territorial do Estado
de São Paulo, Itapetininga é
reconhecida nacionalmente
como uma terra produtiva
para a cultura de grama, bata-
ta, milho, feijão, cana-de-
açúcar, além da silvicultura
e da hortifruticultura.

Hoje, o município
é um importante produtor de
hortaliças e frutas de caroço
do Estado de São Paulo,
abastecendo inclusive todo
o mercado nacional. Em cul-
turas como a da atemóia, por
exemplo, Itapetininga atual-
mente é considerada o
segundo maior produtor da
fruta em todo o País.

Devido esta ex-
pansão e reconhecimento
da cultura em Itapetininga e
nas cidades da região, no
ano de 2000 foi criada a AS-
SOCIAÇÃO DOS HORTI-
FRUTICULTORES DA RE-
GIÃO DE ITAPETININGA.

De acordo com o
Presidente da Associação,
João Luiz Brandão Filho, a
sociedade, formada por 55
membros, foi criada com o
objetivo de reunir os produ-
tores, promover a troca de
informações técnicas, ofere-
cer suporte aos interessa-
dos em iniciar uma atividade

Itapetininga está entre os
principais municípios produtores

de hortifruticultura do País
e também realizar pesquisas
sobre novas culturas, auxili-
ando assim na produtivida-
de das frutas e hortaliças em
Itapetininga e nas cidades
de Paranapanema, Angatu-
ba, Itapetininga, Avaré, Ita-
peva, Guapiara, Capão Bo-
nito, São Miguel Arcanjo,
além de outros municípios
que não fazem parte da re-
gião.

O trabalho realiza-
do pela ASSOCIAÇÃO
DOS HORTIFRUTICUL-
TORES DA REGIÃO DE
ITAPETININGA é tão im-
portante, que a sociedade já
é referência em todo Estado
de São Paulo na organização
de produtores e também em
pesquisas para outras As-
sociações, como a de Jarinú,
Atibaia, Botucatu, Pilar do
Sul e também a Associação
do Sul de Minas Gerais em
Turvolândia. A organização
trabalha com o apoio de im-
portantes instituições como
o SEBRAE (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas, IBRAF (Instituto
Brasileiro de Frutas) e da
Prefeitura de Itapetininga na
promoção de feiras e sim-
pósios internacionais, como
o que será promovido no
mês de agosto no município
de Paranapanema

Além disso, em
parceria com a USP (Uni-
versidade de São Paulo)
campus Piracicaba, UFPEL
(Universidade Federal de
Pelotas),  UFRGS (Universi-
dade Federal de Rio Grande
do Sul) , UNESP (Universi-
dade de Botucatu) e também
de órgãos governamentais
como CATI (Coordenadoria
de Assistência Técnica Inte-
gral), EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária) e IAC (Instituto
Agronômico de Campinas),
a Associação trabalha em
pesquisas de novas varie-
dades de frutas como ate-
móia, ameixa, pêssego, ca-
qui, maçã, pêra, banana e
tangerina.

Conforme um dos
fundadores da associação,
Yoshihiro Sakashita, esta
união de produtores do
município e região foi muito
importante para a expansão
da cultura, visto que, através
dela, os produtores podem
aprimorar as técnicas uti-
lizadas, trocar experiências
e também promover o traba-
lho realizado para todo o
País.

A ASSOCIAÇÃO
DOS HORTIFRUTICULTORES
DA REGIÃO DE ITAPETININ-
GA fica na João Adolfo 1527.
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CIDADE SAUDÁVEL:

A Prefeitura de Ita-
petininga terá uma progra-
mação especial para come-
morar o Dia da Luta Antima-
nicomial, que acontece na
próxima quarta-feira (dia 18).

A Luta Antimani-
comial busca despertar na
sociedade reflexões sobre a
defesa dos direitos huma-
nos e também é um dia de
comemorações pelo avanço
conquistado na luta e supe-
ração do modelo manicomial
de assistência em saúde
mental. Nesta data, em todo
o País são levantadas ques-
tões acerca do tratamento
oferecido aos que sofrem de
algum transtorno mental
com a extinção dos manicô-
mios e criação de novos dis-
positivos de tratamento,
busca-se estreitar assim os
laços entre o paciente, a fa-

Semana da Luta Antimanicomial- 2011
“Liberdade é o melhor cuidado”

mília e a sociedade.
A Rede de Servi-

ços, além de buscar o bem-
estar do paciente, tem a pre-
ocupação em estabelecer
parcerias com a rede de as-
sistência social através de
benefícios como aposenta-
doria, moradia, reinserção à
sociedade e ao seio familiar.

Através do CAPS
- Centros de Atenção Psi-
cossocial, Itapetininga ofe-
rece acompanhamento clíni-
co e reinserção social dos
usuários pelo acesso ao
trabalho, lazer, exercício dos
direitos civis e fortaleci-
mento dos laços familiares
e comunitários.
O que é o CAPS

Seu objetivo é ofe-
recer atendimento à popula-
ção, realizar o acompanha-
mento clínico e a reinserção

social dos usuários pelo
acesso ao trabalho, lazer,
exercício dos direitos civis
e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários.  

Os Centros de
Atenção Psicossocial (CA-
PS), entre todos os disposi-
tivos de atenção à saúde
mental, têm valor estratégico
para a Reforma Psiquiátrica
Brasileira. Com a criação
desses centros, possibilita-
se a organização de uma
rede substitutiva ao Hospi-
tal Psiquiátrico no País. Os
CAPS são serviços de saúde
municipais, abertos, comu-
nitários que oferecem aten-
dimento diário.

O CAPS fica na
avenida Gumercindo Soares
Hungria, S/N, Bairro da Cha-
padinha, telefone (15) 3271
– 7054.

Prefeitura de Itapetininga retoma
o Mutirão da Cidadania

A Prefeitura de Ita-
petininga informa que o
Mutirão da Cidadania retor-
nará a partir hoje, sábado
(dia 14) nos bairros Vila Ro-
cha, Vila Mazzarino, Vila
Aurora, Parque D’Água, Vi-
la Grace, Vila São Pedro, Vila
Lanzatti, Vila Jutith, Vila
Halak, Vila Oliveira, Vila Ven-
dramini, Vila Leonor, Vila No-
vo Horizonte, Vila Popular,

Vila São Jorge, Jardim Vieira
de Moraes, Jardim Mesqui-
ta, Jardim Marabá, Terras de
Santo Antônio, Vila Célia,
Estância 4 Irmãos e Parque
da Lagoa.

A iniciativa da Pre-
feitura de Itapetininga, em
conjunto com a comunida-
de, tem como intuito execu-
tar serviços e benfeitorias
nos bairros da cidade, de-

senvolvendo também ações
em diversas áreas como saú-
de, promoção social, educa-
ção, esporte, cultura e lazer.

De acordo com a
Secretaria de Obras e Ser-
viços, os trabalhos estão
sendo retomados após re-
estruturação do projeto e re-
avaliação das demandas
dos bairros que devem ser
atendidos.
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FIQUE ATENTO!

PROCON orienta população sobre
compra realizada pela internet

Nos últimos anos,
as compras via internet tive-
ram um grande avanço. A
praticidade de adquirir um
produto sem sair de casa,
com qualidade e a preço in-
ferior ao disponível no mer-
cado, tem sido um grande
chamariz na hora das com-
pras.

Mas nem sempre
as vendas online têm um fi-
nal feliz. Aquilo que surgiu
para facilitar, tem sido a cau-

sa da dor de cabeça de mui-
tas pessoas. As reclama-
ções registradas nos órgãos
de defesa do consumidor
do país dispararam ano a
ano, superando o percen-
tual de expansão das ven-
das online. 

Em Itapetininga, o
PROCON, órgão que funci-
ona por meio de um convê-
nio entre a Administração
Municipal e o Governo do
Estado de São Paulo,

registrou um aumento
considerável nas queixas
sobre mau funcionamento
deste serviço em 2011, sal-
tando para 70 reclamações.

Juvenal Laroton-
da, coordenador do PRO-
CON de Itapetininga, expli-
ca que o aumento de quei-
xas deste tipo de compra é
resultado do aumento no número
de pessoas que recorrem às
compras eletrônicas sem adotar
alguns cuidados básicos.

De acordo com o
coordenador, as queixas re-
alizadas ao PROCON de Ita-
petininga são relacionadas
à qualidade do produto, pra-
zo de entrega e também a
não entrega das mercado-
rias. Algumas empresas es-
tão vendendo produtos on-
line, mas não entregam os
itens adquiridos pelo con-

sumidor, além disso, estes
fornecedores também não
estão sendo encontrados
em seus endereços oficiais,
sendo um problema para o
PROCON, que encaminha as
notificações para estas
empresas e não obtém res-
postas, por isso o consumi-
dor deve tomar muito cui-
dado ao fazer compras em

sites não recomendados por
conhecidos.

A Fundação Pro-
con-SP divulgou esta sema-
na uma lista das empresas
de comércio online que não
entregam as mercadorias
vendidas e, além disso, não
são encontradas em seus
endereços oficiais.
Confira:

O PROCON de Itapetininga está localizado à Rua José
Bonifácio, 543, Centro. O horário de atendimento é das 9 às 17
horas, de segunda a sexta-feira. Para outras informações, tel.

3275-0699 / 3271-0356 
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