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NOTIFICAÇÕES DE RADARES NÃO
SERÃO CONVERTIDAS EM MULTAS

Novos radares estão instalados na Rua 11 de Agosto, Rua Chiquinha
Rodrigues e Rua Teófilo Andrade Gama.

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí
Na semana passada, o pre-

feito José Manoel Corrêa Coe-
lho (Manu) anunciou, através de
sua assessoria, que as notifica-
ções oriundas de irregularida-
des praticadas pelos motoris-
tas, e captadas através dos no-
vos radares instalados em Tatuí,
não serão convertidas em mul-
tas. As notificações referem-se
ao excesso de velocidade nas
Ruas 11 de Agosto, Chiquinha
Rodrigues e Teófilo Andrade
Gama, onde os aparelhos fixos
foram instalados.

Informa a assessoria da
Prefeitura que os primeiros 60
dias de funcionamento dos ra-
dares serviram para coletar in-
formações, que irão orientar um
amplo estudo técnico, baseado
na velocidade média nessas

vias públicas, no volume de ve-
ículos e ocorrência de aciden-
tes. A partir da análise dos da-
dos, será determinada a veloci-
dade permitida na via, que pode
variar entre 40 e 50 quilômetros
por hora.

A expectativa é concluir este
estudo nos próximos dias, para
que depois as multam possam
ser efetivamente aplicadas, in-
cluindo sanções financeiras e
perda de pontos na carteira na-
cional de habilitação (CNH). Os
números preliminares mostram
que 2.666 pessoas foram notifi-
cadas no período de análise. O
prefeito Manu lembra que res-
peitar a velocidade é respeitar a
vida humana. “Essa consciên-
cia nós queremos despertar nos
cidadãos”, conclui.

PREFEITURA LANÇA INFORMATIVO
PARA PRESTAR CONTAS À POPULAÇÃO

Prefeito Manu destaca obra da Sabesp no informativo e garante que
não faltará água em Tatuí.

A Prefeitura de Tatuí deverá
lançar nos próximos dias um
informativo, com o objetivo de
prestar contas à população so-
bre as ações e obras realiza-
das pela atual administração,
nos primeiros dois anos de
mandato do prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu).
O trabalho, desenvolvido pelo
Departamento de Comunica-
ção, utiliza o slogan: “Antes
não tinha, agora tem”. A inten-
ção, segundo Alexandre
Scalise, diretor do departamen-
to, é ressaltar as novidades do
atual governo, com foco nos
projetos, programas e obras
que a cidade passou a contar.

Como exemplos, são cita-
dos os convênios “rigorosamen-
te em dia”, as quatro creches
“inauguradas em tempo recor-
de”, “a tão sonhada” escola do
Senai e o prédio novo do Cen-
tro Municipal de Especialida-
des Médicas (CEMEM), “que
oferece à cidade estrutura e
padrão de atendimento de clí-
nica particular”. A assessoria
da Prefeitura informa ainda que
este informativo “será entregue
casa por casa do município,
pelo próprio prefeito e pelos
seus secretários municipais”.

No total, 34 itens fazem parte
do material impresso. Serão
instalados ainda totens nas
entradas da cidade, que “servi-
rão para outras campanhas de
informação e prestação de ser-
viço à população”. O prefeito
Manu, de acordo com a asses-
soria, fez questão de entregar
pessoalmente o material a cada
cidadão tatuiano.

O chefe do Poder Executi-
vo destaca que vem cumprindo
seu plano de governo e resolve
as situações pontuais e
emergenciais que o surpreen-
dem em seu mandato, como a
questão da água. O prefeito diz
que no município de Tatuí “o
abastecimento está garantido
e não irá faltar água”. E desta-
ca uma obra da Sabesp, em
parceria com a Prefeitura, no
valor de R$ 1,2 milhão, para
ampliar em 50% a captação de
água do Rio Sarapuí, um dos
mananciais que abastecem a
cidade. “Esse novo sistema foi
concluído e hoje garante a nos-
sa água e tranquilidade. Esse
é um dos muitos exemplos de
obras significativas, que figu-
ram neste informativo prepara-
do com muito carinho pela nos-
sa equipe”, conclui Manu.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS COMEMORA

JUBILEU DE PRATA
A Paróquia Nossa Senhora

das Graças, localizada na Vila
Dr. Laurindo, em Tatuí, come-
mora Jubileu de Prata. São 25
anos de atividades (1989/2014),
agregando fiéis de vários bair-
ros daquela região da cidade. As
comemorações incluem uma
novena, que teve início na quin-
ta-feira (13), e uma programa-
ção recreativa, com inauguração
do Salão Paroquial, que recebe
o nome de “Odilon Costa e Sil-
va”, ilustre e fiel pioneiro e cola-
borador nas etapas de edificação
da igreja.

A novena tem como prega-
dor o pároco Jânio Procópio da
Silva e segue até o próximo dia
21. Nesta sexta-feira (14), ela
ocorre às 19h30. No sábado
(15), a oração acontece às 18
horas, e no domingo (16), às 19
horas. Entre os dias 17 a 21, de
segunda a sexta-feira, a novena
será às 19h30.

A programação recreativa
começa no dia 22 de novembro,

Padre Jânio coordena os traba-
lhos do Jubileu de Prata.

sábado, com um Jantar Dan-
çante, a partir das 21 horas, no
Clube Renascer da 3ª Idade. Dia
29 de novembro, sábado, às 18
horas, haverá Celebração Euca-
rística e festa no Salão Paroqui-
al, com a benção de inaugura-
ção e homenagem para Odilon
Costa e Silva. Dia 30 de novem-
bro, domingo, às 19 horas, have-
rá Celebração Eucarística Sole-
ne, com presença de represen-
tantes de todas as comunida-
des paroquiais.


