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MATRÍCULAS
ABERTAS

RAY-BAN JUSTIN NA CAROL
Nas Óticas Carol você en-

contra modelos exclusivos do
Ray-Ban Justin. Preços a par-
tir de 10x R$ 39,90, sem juros
no cartão de crédito. Praça da
Matriz, 55, ou Travessa dos
Pracinhas, 59, Tatuí. Fones:
3305-2181 ou 3251-2763.

TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tradicional linha de
materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena pas-

sa a funcionar em novas insta-
lações, na Rodovia Mário Ba-
tista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica moto-
res da linha leve e pesada, com
certificado de garantia. Mais
informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

Empresas/Cidade

Hugo Element de Hugo Boss
é uma fragrância dinâmica e
masculina, capta a energia cria-
tiva e inspiradora da cidade. A
fragrância perfeita para homens
que consideram a cidade sua
fonte de vida e energia. Compos-
to por notas de acordes aquáti-
cos, calone, gengibre, coentro e
madeira de cedro. Essas e ou-
tras fragrâncias importadas você
encontra em O Beko, Perfumes e
Cosméticos Importados. Rua Cel.
Aureliano de Camargo, 455.
Fone: 3251-9696

HUGO BOSS ELEMENT

TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadei-
ras pizzas italianas. Rua 13 de
Fevereiro, 565. Tatuí - Fone:
(15) 3305-3328.

Pizzas aos domingos a noite.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e re-
abre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horários:
terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

A Prefeitura de Tatuí iniciou
esta semana o cadastramento e
recadastramento dos estudan-
tes que utilizam transporte uni-
versitário. O benefício é ofereci-
do para os alunos que estudam
nas cidades da região, em cur-
sos não existentes nas faculda-
des do município, incluindo es-
tudantes de cursos técnicos. De
acordo com a municipalidade, o
auxílio chega a 60% do valor total
das passagens.

O atendimento ocorre na
empresa de ônibus responsá-
vel pelo transporte, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 12 horas
e 13 às 17 horas, na Rua Profes-
sor Alberto dos Santos, nº 680,
Vila Dr. Laurindo. Os alunos que
estudam em Boituva, Itapeti-
ninga, Itu, Piracicaba, Salto e
Tietê devem inscrever-se até esta
sexta-feira (16) e os estudantes
que viajam a Sorocaba preci-
sam cadastrar-se no período de
19 a 27 de janeiro. Para os novos
alunos, que iniciam o curso no
primeiro semestre de 2015, o
cadastro será feito exclusiva-
mente entre os dias 28 e 30
deste mês.

Os documentos necessári-
os para o cadastramento, inclu-
indo a ficha de inscrição de no-
vos alunos, podem ser encon-
trados na Internet, no site da Pre-
feitura Municipal de Tatuí (www.
tatui.sp.gov.br/servicos/trans-
porte-universitario). A novidade
deste ano, na entrega da docu-
mentação, será o comprovante
de rendimento familiar. A base
de dados servirá para elabora-
ção de um projeto de ampliação
da concessão dos subsídios,
que levará em conta o critério
sócio-econômico de cada estu-
dante. Mais informações são
obtidas pelos fones: (15) 3251-
5848 e 3251-4711.

PREFEITURA CADASTRA ALUNOS
NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Cadastramento acontece até o próximo dia 30 de janeiro.

A concessionária CCR
SPVias, administradora de di-
versas estradas da região, in-
forma que apóia a campanha
promovida pela Agência Regu-
ladora de Transportes do Esta-
do de São Paulo (Artesp), que
incentiva a utilização do cinto
de segurança pelos motoris-
tas e passageiros, inclusive no
banco traseiro dos veículos. O
lema utilizado na campanha é
este: “Cinto de segurança no
banco detrás. É obrigatório por
lei e pode salvar sua vida e a de
quem você ama”.

A SPVias está distribuindo
cem mil panfletos sobre o as-
sunto em suas praças de pedá-
gio, além de instalar faixas nas
rodovias com o intuito de orien-
tar os motoristas que trafegam
no trecho de concessão. Os
painéis eletrônicos de mensa-
gens também reforçam a impor-
tância do hábito de usar o cinto
de segurança no banco traseiro.

O gestor de atendimento da
concessionária, Luiz Fernando
De Donno, lembra que a não
utilização do cinto de segurança
pode render multa ao motorista.
“A infração por passageiro sem

CAMPANHA INCENTIVA CINTO DE
SEGURANÇA NO BANCO TRASEIRO

cinto é considerada grave pelo
Código de Trânsito Brasileiro e
tira cinco pontos na carteira de
habilitação”.

Pesquisa
Pesquisa realizada pela

Artesp em dezembro mostra
que 53% dos passageiros no
banco traseiro não utilizam o
cinto de segurança. O levanta-
mento, feito nos 6,4 mil quilô-
metros (45 rodovias) do Pro-
grama de Concessões Rodovi-
árias do Estado de São Paulo,
revela ainda que 15% dos pas-
sageiros no banco da frente
também não usam o cinto e
13% dos motoristas trafegam
sem o equipamento.

Quando considerados so-
mente os caminhões, o
percentual de passageiros do
banco dianteiro sem cinto au-
menta para 34%. Entre os
motoristas de caminhão, o uso
do cinto foi de apenas 76%
contra 91% dos motoristas de
veículos de passeio.

O levantamento foi realiza-
do entre os dias 1º e 7 de
dezembro, nos períodos da
manhã, tarde e noite. Foram
contabilizados dados de ocu-
pantes de automóveis e de
caminhões que passavam pe-
las praças de pedágio, num
total de 19.037 veículos
pesquisados.

A partir de janeiro de 2015,
não informar o valor dos tributos
ao consumidor no ato da venda
renderá multa aos estabeleci-
mentos comerciais em todo o
Brasil. É a chamada “Lei da Nota”
(nº 12.741/12). Para que micro e
pequenos empresários se
adequem a nova legislação, o
Sebrae-SP disponibiliza uma
ferramenta de cálculo de tribu-
tos totalmente grátis, além de
consultoria em todos os seus
escritórios regionais no Estado
de São Paulo.  

Criada para assegurar trans-
parência e que o consumidor
tenha acesso a carga de tributos
embutida no preço de cada pro-
duto no momento da compra, a
“Lei da Nota” passa a aplicar

SEBRAE ORIENTA SOBRE MUDANÇA NA NOTA FISCAL
sanções depois de mais de dois
anos de prazo de adequação. A
publicidade deverá ser feita na
nota ou em cartaz fixado no inte-
rior da loja. O valor das penalida-
des varia conforme o tamanho
do estabelecimento e a fiscali-
zação será feita pelo Procon-SP.

Para facilitar a vida do empre-
endedor, o Sebrae disponibiliza
uma calculadora de impostos na
Internet, no endereço eletrô-
nico: http://sebr.ae/SP/imposto-
nota. Com ela, é possível impri-
mir material já nos padrões exigi-
dos por lei. Os empresários ain-
da poderão dirigir-se a qualquer
um dos escritórios do Sebrae,
bem como retirar material
explicativo e modelos que aten-
dam a Lei do Imposto da Nota.
Uma equipe especializada esta-
rá disponível para a realização de
atendimentos, consultorias ou
palestras sobre o tema. Dúvidas
podem ser solucionadas pelo
fone: 0800-570-0800.

As novas regras
Segundo a “Lei da Nota”, todo

estabelecimento que efetuar ven-
das diretamente ao consumidor

final está obrigado a incluir na
nota fiscal, ou em um painel visí-
vel ao público, todos os impostos
pagos pela compra do produto. A
publicidade dos tributos deverá
discriminar tarifas federais, esta-
duais e municipais e será feita
individualmente para cada item
vendido. O texto foi aprovado em
8 de dezembro de 2012. Porém,
ao verificar a baixa adesão facul-
tativa, o Ministério Público (nº 649/
14), em 3 de outubro de 2014,
decidiu que a lei passaria a vigo-
rar de forma punitiva, com multas
aplicadas pelo Procon, órgão
fiscalizador.

Neste domingo (18), a Pre-
feitura Municipal de Tatuí realiza
o concurso público para o preen-
chimento de oito vagas no Insti-
tuto de Previdência Própria do
Município, o Tatuiprev. O concur-
so recebeu 500 inscrições e as
provas serão aplicadas na Es-
cola Municipal “João Florêncio”,
na Praça Paulo Setúbal, nos
períodos da manhã e tarde.

Os candidatos aos cargos
de auxiliar administrativo e tele-
fonista/recepcionista (nível mé-
dio) farão o exame às 9 horas. Já
os candidatos aos cargos de
auxiliar de serviços gerais (nível
fundamental) e analista previ-
denciário, assistente social, téc-
nico em tecnologia da informa-
ção e contador (nível superior)
farão a prova às 13h30.

O candidato deve compare-
cer ao local com uma hora de
antecedência, munido de docu-
mento original com foto – RG ou
carteira nacional de habilitação
– protocolo de inscrição (boleto
bancário devidamente quitado),
caneta esferográfica preta ou
azul, lápis e borracha. A prova
tem duração de três horas. Mai-
ores informações podem ser
obtidas pelo fone: (15) 3259-
7601.

CONCURSO DO
TATUIPREV

OCORRE NESTE
DOMINGO


