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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

PREFEITO DEVERÁ
ADMINISTRAR ORÇAMENTO

DE R$ 320,7 MILHÕES
Na quarta-feira (5), a Câma-

ra Municipal realizou audiência
pública para debater o projeto da
Lei Orçamentária Anual (LOA)
do exercício de 2015. A proposi-
tura, encaminhada pelo Poder
Executivo, estima a receita e fixa
a despesa do município em R$
370.768.000,00 para o próximo
ano. Os investimentos de maior
vulto estão previstos nas áreas
de Educação (R$ 99,6 milhões),
Saúde (R$ 74 milhões) e Admi-
nistração (R$ 55,8 milhões). O
valor de R$ 320,7 milhões repre-
senta acréscimo de pouco mais
de 17% em relação ao orçamen-

to do atual exercício, de R$ 273,8
milhões.

A propositura está sob análi-
se da Comissão de Economia,
Finanças e Orçamento da Câ-
mara e poderá receber emen-
das dos vereadores, antes de
seguir para votação em plená-
rio. Após a realização desta au-
diência, prevista na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio
de 2000), o projeto será discuti-
do e votado pelos parlamenta-
res em dois turnos, antes do
recesso legislativo, em dezem-
bro.

CHUVA DE TERÇA-FEIRA

As aulas na Escola Técnica
“Salles Gomes” de Tatuí estão
suspensas até sexta-feira (7). A
medida adotada pelo Centro
Paula Souza, que controla as
Etecs, visa   garantir a segurança
dos alunos após  danos causa-
dos pela chuva da última terça-
feira (4). Também foi suspenso o
uso da escola para a aplicação
das provas do Enem, o Exame
Nacional do Ensino Médio, previs-
tas em todo o país neste sábado
(8) e  domingo (9). As provas pre-

ENEM TRANSFERE PROVA DA
“SALLES GOMES” PARA
ESCOLA CHICO PEREIRA

vistas para a Etec Salles Gomes
foram transferidas para a Escola
Estadual Chico Pereira, na Rua
Santo Antônio, 249. Faixas infor-
mativas foram colocadas na fren-
te das duas escolas para avisar
os estudantes sobre a mudança
de local. Uma equipe foi montada
para orientar os alunos e levá-los
até a sala de aula correspondente
nos dias da prova. Aproximada-
mente 600 alunos estão inscritos
para fazer a avaliação do Enem na
Escola Chico Pereira.

Até o dia 26 de novembro, o
Serviço Social da Indústria
(Sesi/SP) realiza as seletivas
do “6º Torneio SESI-SP de Ro-
bótica”, na categoria “First Lego
League”. A disputa terá seis
etapas regionais, em Osasco
e Presidente Epitácio, e deve-
rá reunir 1.020 alunos de ensi-
no fundamental do Sesi/SP. A
seletiva agendada para os dias
11 e 12 de novembro, em Pre-
sidente Epitácio, no Centro
Institucional “Carlos Cardoso
de Almeida Amorim”, terá par-
ticipação da equipe “Sesi Tatu-
robotics”, de Tatuí, composta
pelos alunos Felipe Machado
Vieira, João Lucas Santos Pe-
nha de Oliveira, Camila Dantas
Monteiro, Leonardo Bueno Al-
cântara, Pollyana de Miranda
Hélio e Gustavo Henrique Al-
cântara Idra, com a orientação
do técnico Cidiermerson Ar-
quimedes Borges de Oliveira e
do mentor Eduardo Pizorno.

O tema da edição é “World
Class”, que coloca em evidên-
cia o futuro da aprendizagem.
Os alunos terão de criar e apre-
sentar projetos de pesquisa
que apontem maneiras inova-
doras de reunir o conhecimen-
to e habilidades necessárias
para o mundo futuro. Além da
elaboração do projeto de pes-
quisa, os times participam do
“Desafio do Robô”, modalidade

ALUNOS DO SESI PARTICIPAM
DE TORNEIO DE ROBÓTICA

da competição em que os alu-
nos constroem e programam
um robô autônomo, capaz de
cumprir missões predetermi-
nadas. Durante a disputa, os
robôs deverão executar as ta-
refas programadas em até dois
minutos e meio.

As equipes são avaliadas
com base em três requisitos:
projeto de pesquisa (inovação,
apresentação e pesquisa), pro-
jeto do robô (design do robô,
programação e estratégia) e
core values (inspiração, traba-
lho em equipe e profissio-
nalismo). Das 170 equipes que
iniciam o torneio, quarenta se
classificam para a fase esta-
dual, que será disputada nos
dias 29 e 30 de novembro, em
Presidente Epitácio. Os me-
lhores times da etapa estadual
se qualificam para a etapa na-
cional do torneio, que será rea-
lizada em março de 2015, em
Brasília. As equipes com me-
lhor desempenho no cenário
nacional garantem vagas para
competições internacionais de
robótica.

Equipe “Sesi Taturobotics” participa de seletiva em Presidente
Epitácio.

A fotografia acima, retirada dos álbuns futebolísticos do a-
migo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi registrada em
maio de 1964, no Estádio do Santa Cruz, em Tatuí, e nos mos-
tra a equipe do Jaboticabal Futebol Clube. O elenco é o se-
guinte: em pé, da esquerda para a direita, aparecem o técnico
Luiz Galavotti e os jogadores Gato, Zé Milton, Jango, Hélio de
Barros, Ari e Carancho. Agachados, na mesma ordem, vemos
Lerci, Ditinho, Mirão, Roquinho e Elias. Uma bonita recorda-
ção para nosso álbum, com mais de cinquenta anos de sau-
dades! Lá se foi meio século!

Identificado  – Na edição passada, publicamos nesta se-
ção a foto da equipe do XI de Agosto nos primeiros anos da
década de 80 e não reconhecemos o senhor de boné, em pé,
do lado esquerdo da imagem. Recebemos uma ligação do lei-
tor José Ernaldo, o Nardinho, a quem agradecemos, informan-
do que a pessoa não identificada é o massagista Ari Catel. E
assim, fica completo o elenco agostino de trinta anos passa-
dos! Obrigado aos demais esportistas que também reconhe-
ceram o Ari na fotografia e nos avisaram.

No domingo (2), no Estádio
do Sindicato dos Metalúrgicos,
a equipe do Gert Sindmetal
classificou-se para disputar
mais uma decisão na edição
2014 da “Copa Rádio Notícias
de Futebol Master”. O time do
Gert garantiu vaga na finalíssima
da categoria veterana, dire-
cionada aos jogadores de 35 a
42 anos de idade, após empa-
tar sem abertura de contagem
diante do Santa Cruz.

Dono da melhor campanha
na competição, invicto e ainda
sem sofrer gols, o Gert preci-
sava somente do empate para
chegar à final. Porém, a partida
não foi fácil. Assim como havia
ocorrido na fase de classifica-
ção, o Santa Cruz “arrancou”
um empate e não tomou gols
do atual tricampeão da catego-
ria veterana, mesmo jogando
com dez atletas durante quase
todo o segundo tempo, em ra-
zão da expulsão do volante
Toinho. E faltou pouco para o
“Dragão da Colina” sair com a
vitória. Ela quase veio em uma
cabeçada do atacante Gordo,
onde a bola bateu no traves-
são. Vale destacar ainda a óti-
ma atuação do goleiro Marce-
lo.

O Gert Sindmetal prosse-
gue em busca do tetracam-
peonato e aguarda seu adver-
sário na decisão, que sairá do
jogo entre Ressaca x São Mar-
tinho, agendado para dia 16 de
novembro, no Estádio do Clu-
be de Campo.

As semifinais da “Copa
Rádio Notícias” continuam na
manhã deste domingo (9), às
9h30, no Estádio “Dr. Gualter
Nunes”, do XI de Agosto, com
a partida entre XI de Agosto x
Sexta Master, válida pela cate-

GERT NOVAMENTE NA FINAL DA COPA RÁDIO

Objetivo do Gert é conquistar o tetracampeonato na categoria veterana.

goria veteraníssima, dirigida
aos jogadores de 43 a 49 anos
de idade. O XI de Agosto, com
melhor campanha na primeira
fase, necessita do empate para
se qualificar e a Sexta Master

precisa da vitória por qualquer
resultado. O jogo tem entrada
gratuita e deverá ser transmiti-
do ao vivo pela equipe esportiva
da Rádio Notícias AM, sintoni-
zada em 1530 kHz.

No sábado (1º), na sede
campestre do Clube Venâncio
Ayres, em Itapetininga, a equi-
pe Sub-16 do XI de Agosto,
comandada pelo técnico Bull-
dog, sagrou-se vice-campeã da
“Copa TVI de Futsal”.

A finalíssima foi disputada
contra a forte equipe do Domí-
nio Futsal, de Iperó, que ven-
ceu por 5x2. O adversário dos
agostinos participa atualmen-
te da série prata do campeona-
to promovido pela Federação
Paulista.

Além do troféu de vice-cam-
peão, o XI de Agosto foi pre-
miado com o jogador Zé Igor
que, pelo segundo ano conse-
cutivo, terminou a disputa como
artilheiro da categoria.

Clube de Campo
é terceiro colocado

A equipe do Clube de Cam-
po de Tatuí, orientada pelo téc-
nico Jener de Almeida Tavares,
o Jeninho, ficou com o terceiro
lugar na categoria Sub-10 da
“Copa TVI”. Também jogando

FUTSAL DO XI DE AGOSTO É
VICE-CAMPEÃO NA COPA TVI

XI de Agosto teve o artilheiro da categoria Sub-16.

no ginásio do Clube Venâncio
Ayres, o time campestre der-
rotou o CT Marinho, de Soro-
caba, pelo placar de 6x5 na
disputa de penalidades. O jogo
terminou empatado em 2x2 no
tempo regulamentar.

CALHAS ALPHA CONQUISTA
TÍTULO DA COPA TATUÍ

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

Jogadores das Calhas Alpha festejam título no gramado.

No domingo (2), a equipe
das Calhas Alpha sagrou-se
campeã da “1ª Copa Tatuí de
Futebol”, organizada pela Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes. A competição reuniu seis
equipes que se destacaram na
disputa do “Campeonato Muni-
cipal Varzeano” desta tempo-
rada: Calhas Alpha, São João,
Aguinha, Vila Esperança, Jar-
dim Gonzaga e Vitória Santa

Rita.
Na partida decisiva, dispu-

tada no Estádio “Itatibão”, do
Clube de Campo, o time das
Calhas Alpha derrotou o A-
guinha pelo placar de 5x4 na
cobrança de penalidades. No
tempo regulamentar, o jogo
terminou empatado sem gols.
As equipes finalistas e os joga-
dores foram premiados com
troféus e medalhas.

No domingo (2), no Ginásio
Municipal “Gualberto Moreira”,
em Sorocaba, a equipe Sub-10
do Clube de Campo de Tatuí se
classificou para a finalíssima
do “34º Torneio Aberto de Fut-
sal Cruzeiro do Sul”, o tradi-
cional “Cruzeirinho”.

Na semifinal, o time do Clu-
be de Campo derrotou o Ipa-
nema Clube, de Sorocaba, pelo
placar de 4x2 na disputa de pê-
naltis. No tempo normal, a par-
tida terminou empatada por
3x3. Na decisão, que deverá
ocorrer neste fim de semana, a
garotada de Tatuí irá enfrentar
o Show de Bola, de Salto, que
venceu o São Rafael Futsal, de
São Roque, por 3x1.

CLUBE DE
CAMPO DECIDE
CRUZEIRINHO

A equipe feminina de volei-
bol adaptado da categoria “B”
da Prefeitura de Tatuí foi um
dos destaques da competição
promovida pela Liga de Volei-
bol de Sorocaba e Região. O
time sagrou-se vice-campeão
do torneio, e durante sua cam-
panha, obteve vitórias diante
de Santana do Parnaíba (2x0),
Votorantim (2x0) e Sorocaba
(2x1). Os jogos foram realiza-
dos no ginásio do Jardim Si-
mus, em Sorocaba. O vôlei a-
daptado é uma modalidade es-
portiva disputada por atletas
da “melhor idade”.

VOLEIBOL
ADAPTADO SE
DESTACA NA

LIGA REGIONAL

SANTA RITA EM CAMPO NA
COPA REGIONAL DE FUTEBOL

Neste domingo (9), às 9h15,
em Tietê, a equipe da Associa-
ção Atlética Santa Rita, repre-
sentante de Tatuí na “1ª Copa
Regional de Futebol Amador”,
realizada pela Liga Laranjalen-
se de Futebol (LLF), disputa
seu segundo jogo na 2ª fase do
certame, contra o Zambianco
Futebol Clube, daquela locali-
dade.

A equipe tatuiana precisa
de um empate para se classi-
ficar às semifinais da competi-
ção, como 1ª ou 2ª colocada do
grupo “A”. Em sua estreia na 2ª
fase, no dia 19 de outubro, a e-
quipe do Santa Rita derrotou o
Almadina, de Boituva, pelo pla-
car de 5x3. A partida ocorreu
no Estádio do Sindicato dos
Metalúrgicos de Tatuí.


