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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

† Benedito Dias  – Faleceu
dia 7 de janeiro, aos 85 anos.

† Ana de Lourdes Soares  –
Faleceu dia 7 de janeiro, aos 62
anos.

† Gentil Tavares de Almeida
– Faleceu dia 7 de janeiro, aos
66 anos.

† Maria Clarice David de
Britto – Faleceu dia 9 de janeiro,
aos 75 anos.

† Lígia Regina Sommer-
hauzer de Souza  – Faleceu dia
9 de janeiro, aos 44 anos.

† Jacira Correa da Silva  –
Faleceu dia 8 de janeiro, aos 57
anos.

† Genésia de Ávila Miranda –
Faleceu dia 10 de janeiro, aos 96
anos.

† Estanislau Nunes
Rodrigues  – Faleceu dia 10 de
janeiro, aos 58 anos.

† Jonas da Silva Teles  –

Faleceu dia 11 de janeiro, aos 90
anos.

† Maria José de Camargo  –
Faleceu dia 11 de janeiro, aos 40
anos.

† Célio Pires de Almeida  –
Faleceu dia 12 de janeiro, aos 52
anos.

† Catharina Pereira Simões
– Faleceu dia 13 de janeiro, aos
81 anos.

† Pedro Castanho de
Moraes  – Faleceu dia 13 de ja-
neiro, aos 73 anos.

† Maria Nadir de Góes Pe-
reira – Faleceu dia 13 de janei-
ro, aos 67 anos.

† Sérgio Donizetti Alves de
Souza  – Faleceu dia 13 de janei-
ro, aos 54 anos.

† Laurita Brisola de Barros –
Faleceu dia 13 de janeiro, aos 79
anos.

SAÚDE PÚBLICA

METADE DA POPULAÇÃO DE TATUÍ
FOI ATENDIDA NA REGIÃO

A Prefeitura de Tatuí infor-
ma que 52.754 pessoas utili-
zaram os serviços da frota
municipal para realizar consul-
tas médicas, exames, cirurgi-
as e outros procedimentos em
cidades da região. O cresci-
mento nas viagens é de 8% em
relação à 2012, último ano da
administração anterior.

Diz a municipalidade que
mais de trinta municípios ser-
vem como destino dos tatuianos
para serviços de saúde. As
cidades que mais recebem pa-
cientes em busca de centros
de referência são Sorocaba,
Itapetininga, Botucatu, Campi-
nas, São Paulo, Itu, Jaú e
Barretos. A Prefeitura de Tatuí,
excepcionalmente, garante
transporte gratuito até para Ilha
Solteira, que oferece tratamen-
to especializado em câmara
hiperbárica, e Curitiba, no
Paraná, para tratamento
quimioterápico do câncer.

O prefeito José Manoel
Correa Coelho (Manu) destaca
ainda a criação de dois turnos
para o transporte dos pacien-
tes, que permitiu maior fluxo
ao serviço e melhor qualidade
de atendimento à população.
“Antes todas as viagens eram
agendadas com saída para o
período da manhã e os pacien-
tes atendidos à tarde precisa-

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí
vam esperar o dia inteiro. Ago-
ra as viagens são agendadas
de acordo com os horários de
atendimento dos grupos”, ex-
plica.

O setor de transportes de
pacientes conta atualmente
com 31 veículos, sendo oito
ambulâncias, 14 vans, dois
microônibus, cinco kombis e
dois unos. A frota ainda gere o
sistema de veículos da Vigi-
lância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Programa de
Atendimento Domiciliar, As-
sistência Farmacêutica,
Zoonoses e Programa de Saú-
de da Família. Em 2014, fo-
ram destinados R$ 1,5 milhão
para custeio e manutenção da
frota. Para este ano, a previ-
são de aporte de recursos é
de R$ 1,9 milhão.

O serviço atende na Rua
Alberto dos Santos, nº 331, na
Vila Doutor Laurindo. O horário
de agendamento do transporte
de pacientes é de segunda à
sexta-feira, das 7 às 16 horas.
Os documentos necessários
são carteira de identidade (RG),
comprovante de residência e
guia médica. Os interessados
devem procurar a frota com
pelo menos vinte dias de ante-
cedência. Maiores informações
podem ser fornecidas pelo fone:
(15) 3251-7377.

NOTAS E NOTÍCIAS
PROJETO “MAIS VERÃO”

O Projeto “Mais Verão”, com diversas atividades de entre-
tenimento e lazer, irá acontecer neste ano em três clubes de
Tatuí e não sócios também podem participar. Neste domingo
(18), o evento será realizado no XI de Agosto. No dia 25 de
janeiro, será a vez do Cat-Sesi “Wilson Sampaio”, e no dia 1º
de fevereiro, as atividades ocorrem no Clube de Campo.

INTERDIÇÕES NA RODOVIA SP-127
Os motoristas que trafegam pela Rodovia Antonio Romano

Schincariol (SP-127), entre os quilômetros 129 e 136, na
ligação Tatuí/Itapetininga, devem estar atentos às interdições
de faixa neste trecho. O bloqueio será feito durante a limpeza
e capinação da grama, entre 7 e 18 horas. As interdições
acontecerão de forma alternada, entre o acostamento e a
faixa de rolamento.

SESI RECEBE
PROJETOS CULTURAIS

Nesta sexta-feira (16), termina o prazo para que produtores
de todo o Estado de São Paulo apresentem projetos de artes
cênicas e musicais junto ao Sesi, que abriu edital de chama-
mento para selecionar propostas culturais. Os aprovados
deverão se apresentar nas unidades do Sesi. O edital pode ser
conferido em www.sesisp.org.br.

VENDA DE BOLINHOS DE FRANGO
Neste sábado (17), no período noturno, haverá venda de

bolinhos de frango na Paróquia Santa Cruz. A bandeja
contendo uma dúzia custa R$ 10,00. Para a realização deste
evento, o grupo de jovens “Jeans” pede à comunidade a
doação de frangos. As entregas podem ser feitas na secreta-
ria da paróquia.

TORNEIO DE DARDOS
A 4ª etapa do “Campeonato de Dardos”, organizada pelo

TatuiDarts Club, está agendada para este sábado (17), na
Grando Sports. A competição pode ser assistida gratuita-
mente. O acesso ao espaço se dá pela Rua Rio de Janeiro,
nº 520, na Vila Santa Luzia.

“FÉRIAS NO MUSEU”
COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Estão abertas, no Museu Paulo Setúbal de Tatuí, as
inscrições para o projeto “Férias no Museu”, que ocorrerá no
período de 20 a 24 de janeiro. São aceitas crianças de 7 a 12
anos de idade. Para inscrever-se, é preciso apresentar RG da
criança e um documento do responsável, com foto. O atendi-
mento acontece de terça a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas,
e aos sábados, das 9 às 17 horas. O museu localiza-se na
Praça Manoel Guedes, nº 98.

PRÓ-ARTE RECEBE INSCRIÇÕES
Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, estarão abertas as

inscrições para participar das atividades musicais da Associ-
ação Cultural Pró-Arte de Tatuí, destinadas às crianças e
adolescentes, de 7 a 14 anos de idade. As inscrições poderão
ser efetuadas na Escola Municipal “Terezinha Vieira de Camargo
Barros”, no Jardim Manoel de Abreu, das 19 às 21h30.

FUTEBOL BENEFICENTE
Dia 1º de fevereiro, domingo, a partir das 8 horas, ocorrem

jogos beneficentes de futebol no Campo Society do Jardim
Santa Emília. O evento esportivo é coordenado pelo grupo de
jovens “Jeans”, da Paróquia Santa Cruz. A taxa de participa-
ção é de R$ 10,00 e o ingresso para assistir as partidas será
um litro de leite.

AÇÃO ENTRE AMIGOS
Dia 7 de fevereiro, às 19 horas, no Salão Paroquial da Igreja

Santa Cruz, ocorre uma “Ação Entre Amigos” em benefício do
Retiro de Carnaval, organizado pelo grupo de jovens “Jeans”.
As cartelas, que podem ser adquiridas com os membros do
grupo, custam R$ 10,00 cada. Os compradores irão concorrer
a três prêmios em dinheiro.

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO
DE CÃES E GATOS

Dias 24 e 25 de janeiro, nas
dependências do Projeto
“Ayrton Senna”, na Rua Profes-
sor Oracy Gomes, nº 559, de-
fronte ao XI de Agosto, a “Cia.
do Bicho” promove a 29ª edição
do “Mutirão de Castração”, para
esterilizar machos e fêmeas de
cães e gatos, a preços popula-
res. A castração e adoção são
métodos eficazes e corretos
para evitar a superpopulação e
o abandono de animais.

As inscrições podem ser
feitas nos dias 17 de janeiro,
das 9 às 13 horas, e 20 de
janeiro, das 11 às 15 horas, na
Praça Martinho Guedes (Pra-
ça da Santa). As pessoas inte-
ressadas devem pagar vinte
reais no ato da inscrição e o
restante no dia do mutirão. Mais
informações são obtidas pelos
fones: (15) 99826-0277 e
98118-9436 ou e-mail:
mutirão@ciadobicho.com.br.

No período de 14 a 18 de
fevereiro, o grupo de jovens
“Jeans”, da Paróquia de Santa
Cruz, promove a 6ª edição de
seu “Retiro de Carnaval”. Po-
dem participar jovens a partir de
14 anos. A taxa de inscrição é
de R$ 20,00 e um litro de leite.

GRUPO DE JOVENS INSCREVE
PARA RETIRO DE CARNAVAL

O número de vagas é limita-
do. Os interessados devem pro-
curar os jovens do grupo “Jeans”
na Paróquia de Santa Cruz ou
aos domingos, às 10 horas, na
Capela de São Roque, na Rua
11 de Agosto, esquina com a
Rua Santo Antonio.

BRINQUEDOS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL

A Prefeitura Municipal de
Tatuí comunica que todas as
unidades da Educação Infantil
receberam vários brinquedos
para seus “playgrounds”, como
escorregadores, casinhas e
gangorras. Além disso, che-
garam às unidades de ensino
novos materiais pedagógicos,

que irão auxiliar professores e
monitores no processo de alfa-
betização. As melhorias de-
vem beneficiar cerca de quatro
mil crianças, na faixa de dois e
quatro anos de idade, matricu-
ladas nas creches e pré-esco-
las. O investimento é de R$
236.215,42.

O Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT) de Tatuí
divulgou a sua primeira relação
de vagas de emprego para
2015. Entre os destaques, es-
tão trinta vagas para o cargo de

PAT OFERECE
VAGAS DE EMPREGO

armador de ferragens. Os inte-
ressados devem se dirigir ao
PAT, na Rua Adauto Pereira,
352, munidos de documentos
pessoais, como carteira de
identidade (RG), CPF e cartei-
ra de trabalho. Maiores deta-
lhes são fornecidos através do
fone: (15) 3251-4766.

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO - 3305-6674

ASSINE O JORNAL
INTEGRAÇÃO - 3305-6674


