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O GAATA recebe
casais e pessoas
interessadas em

adoção, toda
penúltima sexta-feira do

mês, a partir das 19h00 no
Buffet Papo de Anjo.
Telefones de contato:

3251-8520 e 99775-7475

GOVERNO DO ESTADO ASSUMIRÁ
GESTÃO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Após quase seis meses da
criação oficial da Região Metro-
politana de Sorocaba (RMS), o
Governo do Estado fez o primei-
ro ato efetivo voltado ao novo
pólo regional. Decreto publica-
do na semana passada, no Diá-
rio Oficial do Estado, transferiu
para a Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos a gestão e
fiscalização do transporte coleti-
vo intermunicipal de passagei-
ros entre os 26 municípios da
região. Até então, o serviço era
de competência da Agência Re-
guladora dos Serviços Públicos
Delegados do Estado de São
Paulo (Artesp). A mudança, que
se efetivará até abril de 2015,
poderá causar impacto direto na
tarifação das passagens e na
operacionalização das linhas
que fazem este trecho.

A Secretaria de Transportes
Metropolitanos informou através
de sua assessoria de impren-
sa, que conforme estabelece o
decreto nº 60.865, a pasta tem
prazo de 180 dias para definir as
atribuições e organizar os servi-
ços da Empresa Metropolitana
de Transporte Urbano de São
Paulo (EMTU/SP), em relação
ao transporte metropolitano da
nova região de Sorocaba. Nes-
se período, os serviços de trans-
porte intermunicipal, que atual-
mente são de responsabilidade
da Artesp, deverão ser transferi-
dos para a EMTU/SP. “Só após
essa fase inicial, que será con-
cluída no primeiro semestre de
2015, será possível definir a
estrutura tarifária e um novo pla-
nejamento operacional das li-
nhas metropolitanas que interli-
gam os municípios da região”,
citou em nota.

Tarifa e serviços
Caberá à Secretaria de

Transportes Metropolitanos a fi-
xação das tarifas e  dos serviços
metropolitanos de transporte
coletivo regular de passageiros
por ônibus. O decreto estabele-
ce que a operação dos serviços
na Região Metropolitana poderá
ser executado pelos Operado-
res Regionais Coletivos Autôno-
mos (Orcas), que passariam a
fazer o atendimento das linhas
disponibilizadas na região, den-
tro de um modelo integrado, a
exemplo do que acontece em
outras regiões metropolitanas,
como o caso de Campinas.

Conforme estabelece a lei
estadual nº 7.450/91, que insti-
tuiu a Secretaria de Transportes
Metropolitanos, o modelo a ser
adotado na região metropolita-
na deve obedecer a um sistema
articulado e integrado entre si e
aos diversos sistemas de trans-
portes municipais, de tal forma
que permitam ao usuário se
deslocar de um ponto a outro
pelo menor tempo e maior con-
forto possível, com menor custo
tarifário. O texto estabelece ain-
da que cabe à pasta a organiza-
ção, coordenação, operação e
fiscalização do sistema metro-
politano de transportes públicos
de passageiros e de sua
infraestrutura viária. Também é
de competência da Secretaria
as concessões, permissões e
autorizações dos serviços, sua
fiscalização e a fixação das res-
pectivas tarifas.

Criação da RMS
A Região Metropolitana de

Sorocaba (RMS) foi criada pela
Lei Complementar nº 1.241,
sancionada em 8 de maio de
2014 pelo governador Geraldo
Alckmin, e congrega os municí-
pios de Alambari, Alumínio,
Araçariguama, Araçoiaba da
Serra, Boituva, Capela do Alto,
Cerquilho, Cesário Lange,
Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim,
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul,
Porto Feliz, Salto, Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sorocaba,
Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.

Os membros do Conselho
de Desenvolvimento da RMS,
cujo presidente é o prefeito de
Sorocaba, Antonio Carlos
Pannunzio (PSDB), foram
empossados no final de junho,
mas ainda faltam ser criados,
através de projeto de lei, a Agên-
cia e o Fundo de Desenvolvi-
mento Metropolitano, para o su-
porte financeiro ao planejamen-
to integrado e às ações conjun-
tas na região.

REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA

TATUÍ GANHA 61 MEDALHAS NA
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA
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Estudantes de seis escolas
de Tatuí, do 1º ao 9º anos do
Ensino Fundamental, participa-
ram com destaque da edição
2014 da “Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica” e
ganharam 61 medalhas. Dentre
as premiadas, estão quatro es-
colas da rede municipal e duas
particulares. O resultado mais
expressivo foi obtido pela Esco-
la “Professora Maria Conceição
de Oliveira Marcondes”, com 25
medalhas (três de ouro, dez de
prata e doze de bronze).

Em seguida, aparecem as
escolas “Professor Alan Alves
de Araújo”, com doze medalhas
(duas de ouro, oito de prata e
duas de bronze), Centro Educa-
cional do SESI, com dez meda-
lhas (três de ouro, duas de prata
e cinco de bronze), “Accacio Vieira
de Camargo”, com oito meda-
lhas (uma de ouro, quatro de
prata e três de bronze), “José
Galvão Sobrinho” com cinco
medalhas (uma de ouro, três de
prata e uma de bronze) e Colégio
Objetivo, com uma medalha de
prata.

A Olimpíada Brasileira de
Astronomia é organizada anual-
mente pela Sociedade Astronô-
mica Brasileira (SAB) e Agência
Espacial Brasileira (AEB), com
recursos do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, órgão vinculado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação, e desenvolvida por
uma comissão de astrônomos
profissionais e engenheiros. A
edição deste ano contou com a
participação de 772.257 estu-
dantes de todo o Brasil.

A secretária municipal de
Educação, Ângela Sartori, lem-
bra que este concurso serve de
estímulo para o aprendizado de
matemática, desenho geomé-
trico, geografia e outras discipli-

Alunos tatuianos destacam-se em competição de nível nacional.

nas relacionadas. Para Ângela,
esse tipo de competição deixa o
ensino mais interessante e
envolvente. Dia 14 de novembro,
deverá ocorrer uma solenidade
no NEBAM “Ayrton Senna”, para
premiar as escolas de maior nota
no evento.

Ganhadores de medalhas
Escola Maria Marcondes  -

Leonardo Henrique Faustino
Bueno, Júlia dos Santos Silva,
Gabriel de Sousa Brasileiro,
Maria Eduarda de Almeida Braz,
Beatriz Antunes, Cauany
Capalbo Fernandes, João
Augusto Pereira Vieira, Rafael
da Silva Domingues, Raíssa dos
Santos Luiz, Diego Pacheco Fa-
ria, Renan Adriel Reggi de Olivei-
ra, Gabriela Fernanda Toso
Martins Dias, Gabriel Biscaro
Antunes Vieira, Brenda Cardozo
Dias, Rebeca Vitória de Marins
Dias, Alex Luis Bruno, Yasmin
Victória Moraes do Amaral,
Gabriela Silva de Medeiros, Luis
Marcelo de Andrade, Miguel Ara-
újo Silva, Jhordan Ariel Silva,
Natalia Pereira Vieira, Maria Cla-
ra Momberg, Luana Camilo Go-
mes e Maria Eduarda Camargo
do Amaral.

Escola Alan Alves de Araújo
- Mayara Rayane Benato, Alex
Oliveira da Silva, Maiara Doratti

Andrade, Paula de Souza San-
tos, Danilo Oliveira dos Santos,
Sulamita Silva de Santana,
Harryson Kauê Bernardino de
Araújo, Evelyn Kauana Costa
Ramos, Felipe Campos Néris,
Raquel de Paulo Rodrigues de
Souza, Felipe Drago e Aline de
Lima Silva.

Centro Educacional do Sesi
- João Lucas de Oliveira, Caio
Gabriel Santos, Ana Beatriz
Ghiraldi Caresia, Leonardo
Gabriel Cleto da Silva, Felipe
Machado Vieira, Lucas Costa
Aguiar, Mário Augusto Camargo
de Oliveira, Bárbara Maso
Miranda, Larissa Oliveira e Deivid
Ismael Álvares Júnior.

Escola Accacio Vieira  -
Larissa Kirschner Moraes
Fogaça, Alessandro Aparecido
Cezar Júnior, Luan Almeida dos
Passos, Wilirson Queiroz Alves,
Mateus Vieira dos Santos,
Gabriel Henrique Roberto, Kayky
da Silva e Pedro Henrique Souza
Santos.

Escola José Galvão Sobri-
nho  - Andrey Gabriel Miranda,
José Pereira de Almeida Júnior,
Júlia Camargo Machado,
Samanta Jenifer da Silva Oliveira
e Maria Julia Alves Xavier Pereira.

Colégio Objetivo  - Maria Vitó-
ria Costa de Almeida.

GRUPOS POLÍTICOS DISCUTEM
 ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

 “PÓLO DE CONSTRUÇÃO CIVIL”
RECEBE INSCRIÇÕES PARA CURSOS

A assessoria da
municipalidade informa que fo-
ram abertas inscrições para o
curso de assentador de pisos e
azulejos, dentro do “Pólo Regi-
onal de Construção Civil”, im-
plantado em Tatuí pelo Fundo
Social de Solidariedade
(Fusstat), em parceria com o
Fundo Social do Estado.

As vagas são limitadas e os
interessados devem compare-
cer na Rua José Ortiz de
Camargo, 473, das 8 às 12
horas ou 13 às 17 horas, por-
tando carteira de identidade
(RG), CPF, comprovante de
endereço e documentos pes-
soais. Mais informações sobre
este e outros cursos no “Pólo
Regional” podem ser obtidas
através do fone: (15) 3259-2430.
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† Alexandre Alves da Rocha

– Faleceu dia 30 de outubro, aos
48 anos.

† Fernanda dos Santos
Scuoteguazza  – Faleceu dia 30
de outubro, aos 41 anos.

† Benedita Menck Leme  –
Faleceu dia 30 de outubro, aos
91 anos.

† Helena Rosentina de Oli-
veira  – Faleceu dia 30 de outu-
bro, aos 72 anos.

† Ana Alice Antunes Ferreira
– Faleceu dia 30 de outubro, aos
62 anos.

† Pedro Soares Bueno – Fa-

leceu dia 31 de outubro, aos 83
anos.

† Valter Leite  – Faleceu dia
1º de novembro, aos 71 anos.

† Ondina de Morais Zanelato
– Faleceu dia 1º de novembro,
aos 91 anos.

† Marilda Cresciulo  – Fale-
ceu dia 1º de novembro, aos 52
anos.

† Belmira Correa Martins –
Faleceu dia 1º de novembro, aos
92 anos.

† Adilson Francisco dos
Santos  – Faleceu dia 4 de no-
vembro, aos 51 anos.

Dia 2 de dezembro acontece
a última sessão ordinária da
Câmara Municipal de Tatuí, pre-
sidida pelo vereador Oswaldo
Laranjeira Filho (PT),  antes do
recesso parlamentar. Neste dia,
deverá ser eleita a nova compo-
sição da Mesa, que conduzirá os
trabalhos no biênio 2015/2016.
A direção da casa de leis é com-
posta pelo presidente, vice-pre-
sidente, 1º secretário e 2º secre-
tário e estes assumem suas
funções em 1º de janeiro de 2015.

Circulam informações nos

bastidores da política tatuiana
que  três grupos tentam se arti-
cular para eleger a presidência
do Poder Legislativo. No grupo
político ligado ao prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
três nomes disputam o cargo:
José Eduardo Morais Perbelini
(PRB), Wladmir Faustino
Saporito (Pros) e Fábio José
Menezes Bueno (Pros). No gru-
po do ex-prefeito Luiz Gonzaga
Vieira de Camargo (PSDB) o prin-
cipal postulante ao cargo é o
vereador Luís Donizetti Vaz

Júnior (Júnior Vaz). O Partido dos
Trabalhadores (PT) pretende
lançar na disputa o vereador
André Marques (André Norbal).

Para a eleição da composi-
ção da Mesa do Poder Legislativo
votam  os 17 vereadores. Na
atual legislatura o  presidente é
Oswaldo  Laranjeira Filho (PT),
vice-presidente José Eduardo
Morais Perbelini (PRB), 1º Se-
cretário  Carlos Rubens Avallone
Júnior (PMDB) e 2º Secretário
Valdeci Antonio de Proença
(PSB).


