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Esta fotografia, retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi clicada
na primeira metade dos anos 80, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, do XI de Agosto, e mostra a equipe
do “Tremendão Futebol Clube”, formada, na época, por funcionários dos Bancos Itaú e Banespa e
da Prefeitura Municipal. A imagem foi registrada momentos antes de um amistoso. Confira a esca-
lação: em pé, da esquerda para a direita, vemos João Bauru, Diney, Bolinha, Cláudio Sales (ou Co-
ruja), Genésio, Dimas e Geraldo Delaroli. Agachados, na mesma ordem, aparecem Ditinho, Moacir,
Nata, Schorr, Abuchaim e Frajola. Mais uma recordação para nosso álbum, com aproximadamente
trinta anos de saudades!!! E o tempo passa...

No sábado (11), em Itapeti-
ninga, a Equipe “Pé Vermeio” de
Atletismo de Tatuí, dirigida pelo
técnico Eronides dos Santos,
com apoio da Secretaria Munici-
pal de Esportes, participou com
amplo destaque da “6ª Corrida
Dr. Edson Mororó Moura”. A pro-
va teve percurso de dez quilôme-
tros e contou com a participação
de 180 atletas de diversas cida-
des da região.

A equipe de Tatuí ocupou o
pódio, com as quatro primeiras

TATUIANOS OCUPAM PÓDIO EM CORRIDA DE ITAPETININGA
Foto: Eronides dos Santos

Integrantes da Equipe “Pé Vermeio” exibem seus troféus.

posições da categoria geral
masculina. Carlos Ribeiro No-
vato, o Bob, que venceu a catego-
ria veterana da “Corrida Rural”,
disputada dia 31 de dezembro,
no Bairro dos Mirandas, termi-
nou a disputa em 1º lugar. Os ou-
tros atletas da “Pé Vermeio” que
também conquistaram troféus
foram Francisco Valdemir Perei-
ra Azevedo, o Ceará, vice-cam-
peão, Felipe Augusto Ribeiro da
Silva, 3º colocado, e Cleverson
Stank, 4º lugar na prova.

Durante as competições dis-
putadas na temporada de 2014,
a equipe paralímpica de Tatuí
trouxe 34 medalhas para a cida-
de, sendo 19 de ouro, oito de pra-
ta e sete de bronze. A informação
é do técnico Eronides dos San-
tos, e de seu auxiliar, David As-
sumpção. A equipe recebe apoio
da Secretaria de Esportes, Ro-
tary Club e empresas Guardian
e Fadel Transportes.

Hugo Danrley Costa dos San-
tos, que compete pela categoria
T-20, conquistou 13 medalhas

Em 2014:

EQUIPE PARALÍMPICA DE TATUÍ
CONQUISTA 34 MEDALHAS

no decorrer do ano, sendo oito
de ouro, duas de prata e três de
bronze. Renato Fernandes de
Medeiros, que compete pela T-
46, ganhou 12 medalhas, sendo
cinco de ouro, quatro de prata e
três de bronze. O atleta Paulo
Jorge Fernandes de Freitas, por
sua vez, conquistou cinco meda-
lhas, sendo três de ouro, uma de
prata e uma de bronze. Por fim,
Rivelino Rui Brescio, competi-
dor pela categoria F-56, trouxe
mais quatro medalhas, sendo
três de ouro e uma de prata.

Neste sábado
(18), no Pesqueiro
Ellun, situado na Via
Vicente Manoel de
Oliveira, nº 1.035, no
Bairro Santuário, em
Tatuí, ocorre a 3ª e-
dição do Campeo-
nato de Pesca “Ce-
sário Vieira de Ca-
margo”, que presta
homenagem ao fa-
lecido Cesário da
Farmácia, exímio
pescador.

A competição começa às 14
horas, com organização da Rá-
dio Notícias AM, e deverá reunir
pelo menos cinquenta pesca-
dores. Haverá premiação em
sete categorias: “primeiro peixe
fisgado”, “maior quantidade de
peixes”, “peixe mais pesado”,
“pescador mais jovem”, “pesca-
dor mais idoso”, “maior peixe” e
“menor peixe”. Além de troféus,
serão entregues molinetes, cai-
xas de pesca, carretilhas e brin-

CAMPEONATO DE PESCA
ACONTECE NESTE SÁBADO

Competição homenageia o saudoso “Cesário
da Farmácia”.

des aos participantes.
Inscrições ainda

estão abertas
A organização do campeo-

nato informa que as inscrições
poderão ser realizadas no pró-
prio local da competição, mo-
mentos antes do início, e ainda
há vagas disponíveis. A taxa de
inscrição é de R$ 25,00 por pes-
cador. Maiores informações são
obtidas através dos fones: (15)
3251-3840 e 3259-3068.

No domingo (11), começou
em Tatuí o “9º Campeonato de
Futebol José de Campos”, que
presta homenagem ao saudo-
so “Zé Leiteiro”. Esta competi-
ção, idealizada por Cesário Mota
Filho, o Tatu, é organizada pela
Secretaria Municipal de Espor-
tes e disputada na categoria ve-
teraníssima, para atletas acima
de 50 anos de idade.

Neste ano, participam do
campeonato oito equipes: São
Martinho “A”, São Martinho “B”, XI
de Agosto, Sexta Master, Nova
União, Jardins F.C., TG Engov e
Frente Negra. O certame obede-
ce ao sistema de dupla elimina-

SECRETARIA INICIA CAMPEONATO
NO CAMPO DO ÁZ DE OURO

São Martinho é o atual campeão desta disputa futebolística.

tória, ou seja, o time que perder
duas vezes, está desclassifica-
do. As partidas são realizadas
aos domingos, a partir das 9 ho-
ras, no campo de futebol do Áz de
Ouro, com rodadas simples ou
duplas. Na primeira rodada, dia
11, o São Martinho “A”, atual cam-
peão, derrotou o Jardins F.C. pe-
lo placar de 3x0.

O Campeonato “José de
Campos” continua neste domin-
go (18), com rodada dupla. Às 9
horas, enfrentam-se Nova União
x São Martinho “B”, e às 10 horas,
jogam XI de Agosto x Frente Ne-
gra. Todas as partidas são aber-
tas ao público.

Em dezembro, o Esporte Clu-
be São Martinho encerrou a 19ª
edição do “Campeonato de Fu-
tebol de Verão”, promovido no
Estádio “J.R. do Amaral Lincoln”.
A competição foi disputada por
16 times e a decisão reuniu HS
Poços Artesianos e FBA. A equi-

CAMPEONATO DE VERÃO
Foto: Facebook/E.C. São Martinho

HS Poços Artesianos comemora título no futebol de verão.

pe da HS conquistou o título in-
victo após vencer a FBA na dis-
puta de penalidades máximas.
No tempo regulamentar, o jogo
terminou empatado pelo placar
de 3x3. Depois da partida, a dire-
ção do São Martinho premiou os
finalistas e os destaques do cer-
tame.

SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS
A Central de Rádio de Tatuí

deverá promover, a partir de fe-
vereiro, a “Supercopa Rádio No-
tícias de Futebol Master”, dirigida
aos jogadores acima de 55 anos
de idade, nascidos em 1960 ou
em anos anteriores.

Quatro equipes já confirma-
ram participação: XI de Agosto,

Clube de Campo, São Martinho
e Gepav. A intenção é que os
times joguem entre si, em dois
turnos, e os dois melhores dis-
putem a final. As partidas deve-
rão ser programados para as
noites de sexta-feira e manhãs
de domingo, com entrada franca
ao público.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUÍ

 CONCURSO PÚBLICO - TATUÍPREV 001/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUÍ, em vista do que consta no
Edital do Concurso Público TATUÍPREV 001/2014, torna pública a data, local e horário para a
realização da Prova Escrita de cada cargo, ficando convocados todos os candidatos regularmente
inscritos no referido Concurso Público.

OBSERVAÇÕES:
• O candidato deverá localizar o seu cargo no quadro de alocação abaixo para identificar a data,

o local e o horário de sua Prova Escrita.
• Para consultar pela INTERNET a confirmação da efetivação das inscrições (boletos devidamen-

te quitados dentro do prazo de vencimento), bem como a data, o local e o horário de sua prova escrita,
acessar o site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA, através do endereço eletrônico:
www.shdias.com.br

IMPORTANTE:
• OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER AO LOCAL E HORÁRIO INDICADO DE SUA PROVA

ESCRITA COM, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência , portando o original do documento de
identidade, (ou documento oficial de identidade com foto), o protocolo de inscrição (boleto bancário
devidamente quitado), caneta esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha.

• NÃO SERÁ PERMITIDA SOB QUALQUER HIPÓTESE a realocação de candidatos em data, local
e horário de prova diferentes dos estabelecidos nesta convocação.

DOMINGO 18/01/2015 - MANHÃ: INÍCIO DA PROVA ESCRITA: 09:00h
 Cargos Local de Prova / Endereço
 201 Auxiliar Administrativo E.M.E.F. João Florêncio
  202 Telefonista/Recepcionista Praça Paulo Setúbal, nº 21,

 Centro - Tatuí/SP

DOMINGO 18/01/2015 - TARDE: INÍCIO DA PROVA ESCRITA: 13:30h
  Cargos Local de Prova / Endereço
  101 Auxiliar de Serviços Gerais
  301 Analista Previdenciário E.M.E.F. João Florêncio
  302 Assistente Social Praça Paulo Setúbal, nº 21,
  303 Contador Centro - Tatuí/SP
  304 Técnico em Tecnologia da Informação

Tatuí, 10 de janeiro de 2015.

 Rodolfo Hessel Fanganiello
Presidente

LEI MUNICIPAL Nº 4.898, de 09 de dezembro de 2014.

(Projeto de autoria do Vereador José Eduardo Morais Perbelini)
- Dispõe sobre a “Semana de Atendimento e Prevenção de Doenças”, nos

Asilos e casa de Repouso no Município de Tatuí.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ  aprova e eu, Presidente da Câmara, no exercício
da competência que me é atribuída pelo artigo 22, inciso IV, c/c o artigo 40, § 6º da
Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Institui-se a “Semana de Atendimento e Prevenção de Doenças” em asilos
e casas de repouso localizadas no Município de Tatuí, a ser realizada anualmente, na
primeira semana do mês de Outubro.

Art. 2° A semana de Atendimento e Prevenção de Doenças será elaborada e
coordenada pelo executivo Municipal e suas Secretarias correspondentes, podendo
ainda buscar parcerias com a iniciativa privada da área da saúde, tais como: hospitais,
clínicas médicas, laboratórios de análises, indústrias farmacêuticas, faculdades e
universidades.

Art. 3° Poderão participar do atendimento as instituições que estiverem devida-
mente cadastradas e regularizadas conforme as disposições das leis aplicadas no
município de Tatuí.

Art. 4º O horário de atendimento nas instituições será estabelecido pelos órgãos
competentes e executado por equipes formadas por iniciantes nas áreas de saúde e
serviço social, com a supervisão de profissionais experientes de cada área.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, devendo ser regulamentada em 90 (noventa) dias.

Tatuí, 09 de dezembro de 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA
Oswaldo Laranjeira Filho

Publicada no Departamento de Administração da Câmara Municipal na data supra
e encaminhada para publicação na Imprensa local, na forma da Lei.

Adilson Fernando dos Santos
Diretor Geral Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

LEI MUNICIPAL Nº 4.900, de 09 de dezembro de 2014.

(Projeto de autoria do Vereador José Eduardo Morais Perbelini)
- Dispõe sobre a realização do Programa e Campanha de Conscientização

em toda rede escolar sobre a Mononucleose Infecciosa “Doença do Beijo”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ aprova e eu, Presidente da Câmara, no exercício
da competência que me é atribuída pelo artigo 22, inciso IV, c/c o artigo 40, § 6º da
Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Secretaria Municipal da Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal
de Educação, promoverá campanha anual de conscientização sobre a Mononucleose
Infecciosa mais conhecida como “Doença do Beijo”.

Art. 2° As secretarias citadas no art. 1° desta lei promoverão, junto à rede Escolar
do Município, a conscientização sobre as consequências dessa doença contagiosa,
bem como os meios necessários de prevenção e devida informação aos portadores
desta.

Art. 3° As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba
orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tatuí, 09 de dezembro de 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA
Oswaldo Laranjeira Filho

Publicada no Departamento de Administração da Câmara Municipal na data supra
e encaminhada para publicação na Imprensa local, na forma da Lei.

Adilson Fernando dos Santos
Diretor Geral Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

COMUNICADO CETESB
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ – USINA DE RECICL. RES.

CONST. CIVIL torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 6007878, válida até 08/01/2018, para Usina de Reciclagem
de resíduos da construção civil à Rua José Maria Mendes de Góes, 46, US.
REC. Entulho, Jardim Gramado, Tatuí.

COMUNICADO CETESB
CERÂMICA BLOCO FORTE LTDA - EPP  torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação N º 6007881, válida até 25/09/2017,
para a atividade de extração de Argila, sito à SÍTIO SÃO JOSÉ, BAIRRO
ÁGUA BRANCA - TATUÍ/SP.


