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PROVEDORA SE MANTÉM
NO CARGO NA SANTA CASA

A provedora Nanete Walti
de Lima, em eleição realizada
dia 9 de janeiro, na Santa Casa
de Misericórdia de Tatuí, se
mantém no cargo pelos próxi-
mos quatros anos. O hospital
enfrenta grave crise econômi-
ca e ela entende que a situa-
ção deverá ficar mais difícil com
a saída da Unimed para seu
hospital próprio. Para Nanete,
o grande desafio da atual dire-
toria é contornar esta perda de
receita e manter a Santa Casa
em atividade.

A nova diretoria do hospital
ficou assim constituída: Nanete
Walti de Lima (provedora), Má-
ximo Machado Lourenço (vice-
provedor), João Prior (tesourei-
ro), Alexandre Novais do Carmo
(secretário), Vanessa Carva-
lho Hessel (mordomo 1), Tirza
Luiza de Mello Meira (mordomo
2) e Silvonei Rosembach Rosa
(mordomo 3). O vereador Anto-
nio Marcos de Abreu, que usa
o codinome de “Marquinho da
Santa Casa”, não ocupará ne-
nhum cargo na direção da San-
ta Casa.

Déficit no orçamento  –
Em dezembro de 2014, a pro-
vedora Nanete Walti Lima in-
formou que a Santa Casa de
Misericórdia de Tatuí deveria
fechar o ano de 2014 com um
déficit em torno de R$ 2 mi-
lhões.  Até o mês de outubro,
a entidade já registrava saldo
negativo de R$ 1.513.533,71.
Em 2013, ficou em R$ 2,38
milhões, com prejuízo mensal
em torno de R$ 230 mil. No dia
9 de janeiro, praticamente a
mesma diretoria permaneceu
na administração do hospital.
Este ato de desprendimento
não deixa de ser uma atitude
louvável a estes abnegados ci-
dadãos. Mesmo sabendo que
o problema é praticamente in-
solúvel, este grupo de pessoas
se dispõe em dar continuidade
na administração do único hos-
pital filantrópico de Tatuí.

A atual provedoria da Santa Casa em recente reunião com o prefeito Manu.

DEFESA CIVIL DO ESTADO REALIZA
VISTORIA NO BAIRRO INOCOOP

Técnicos vistoriam casas que apresentam rachaduras no Bairro Inocoop.

Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias

Na terça-feira (13), atenden-
do uma solicitação da
Coordenadoria Municipal da
Defesa Civil (COMDEC) de Tatuí,
a equipe da Defesa Civil do Es-
tado de São Paulo (CEDEC-
SP), em parceria com o Instituto
Geológico (IG), realizou vistoria
técnica no município. O traba-
lho ocorreu em imóveis do Con-
junto Habitacional “Amaro
Padilha” (Bairro Inocoop), em
razão da suspeita de “movimen-
tação do solo”.

Técnicos do Instituto Geo-
lógico compareceram ao local,
juntamente com a equipe da
Coordenadoria da Defesa Civil

do Estado, o capitão PM
Alberto, da Divisão de Convêni-
os, e a 1º tenente PM Cíntia,
da divisão de Comunicação
Social. Também acompanha-
ram a vistoria representantes
da COMDEC, do Departamen-
to Municipal de Obras de Tatuí
e o coordenador regional de
Defesa Civil de Sorocaba, ma-
jor PM Miguel Ângelo de Cam-
pos. O relatório detalhado so-
bre a vistoria no local será ela-
borado pelos técnicos do Insti-
tuto Geológico e, posteriormen-
te, encaminhado ao Poder
Executivo Municipal.

De acordo com a Prefeitu-

ra, em outubro de 2014, mora-
dores da Rua Erasmo Campos
Sá, localizada no bairro, rela-
taram o aparecimento de trin-
cas e rachaduras em suas re-
sidências e até um suposto
afundamento do piso. Havia
suspeita também sobre forma-
ção de gases no solo. Nos dias
14 e 15 daquele mesmo mês,
a Defesa Civil de Tatuí vistoriou
o local e confirmou a presença
das rachaduras e fissuras em
algumas casas. O relatório,
porém, apontou que os imó-
veis não ficaram comprometi-
dos. Na época, não foi confir-
mada a presença de gases.

PREFEITO ANUNCIA DUAS
NOVAS CRECHES PARA TATUÍ

Na semana passada, o pre-
feito José Manoel Correa Coe-
lho (Manu) anunciou a compra
de dois imóveis na área central
da cidade, que servirão para
implantação de novas creches,
que funcionarão em período in-
tegral, até às 19 horas, para tra-
zer mais comodidade aos pais.
O investimento atinge três mi-
lhões de reais.

Um dos imóveis, com 600
metros quadrados, sendo 212
de área construída, se localiza
na Rua Humaitá, região central
da cidade. O local terá capacida-
de para atender cem crianças e
nele será investido o montante
de R$ 1,2 milhão. O outro imóvel
está situado na Francisco
Manoel de Sá, no Jardim São
Paulo. São 563 metros quadra-
dos, sendo 524 de área
construída e mais um terreno de
323 metros, que pode servir para

futuras ampliações. A unidade
será uma das maiores da cida-
de e deverá beneficiar 150 crian-
ças de zero a três anos, com
investimento de R$ 1,8 milhão.

De acordo com a secretária
municipal da Educação, Ângela
Sartori, as unidades vão suprir
50% da atual demanda de va-
gas, que chega a 500 postos.
Ela destaca que os imóveis es-
tão em excelente estado e preci-
sarão apenas de pequenos ajus-
tes, como a troca de pias e vaso
sanitários na altura das crian-
ças. “Com essas duas unida-
des em funcionamento, teremos
250 novos alunos matricula-
dos”, ressalta. A expectativa é
que as novas creches entrem
em funcionamento já no primei-
ro semestre deste ano.

A municipalidade informa
que, na atual gestão, já foram
entregues à população quatro

novas creches e outras quatro
serão construídas, no Jardim
Santa Rita, Jardim Rosa Garcia
II, Vila Esperança e Jardim Santa
Emília. “Estivemos em Brasília,
no Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE),

onde pedimos agilidade no iní-
cio das obras, que ocorrerão atra-
vés de convênio entre o Governo
Federal e a Prefeitura. Além de
abrir novas vagas, estamos ad-
quirindo patrimônio e diminuin-
do a locação”, disse o prefeito.
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Imóvel adquirido no Jardim São Paulo, que irá abrigar uma nova
creche.

Na quinta-feira (15), a Polícia
Civil de Sorocaba apresentou à
imprensa o novo diretor do De-
partamento de Polícia Judiciária
do Interior (Deinter 7). O delega-
do José Aparecido Sanches
Severo, que assume o cargo,
falou a respeito de seus proje-
tos. A apresentação ocorreu na
sede do Deinter 7, no Jardim
América, em Sorocaba.

Severo recebeu das mãos de
Júlio Gustavo Vieira Gubert, novo
Delegado Geral de Polícia Adjun-
to, o comando do Deinter 7 e de
suas cinco delegacias seccionais,
nos municípios de Avaré, Botucatu,
Itapetininga, Itapeva e Sorocaba.
Há alguns anos, Tatuí também
possuía Delegacia Seccional,
mas esta foi extinta pelo Governo
do Estado.
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