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MATRÍCULAS
ABERTAS

RAY-BAN JUSTIN NA CAROL
Nas Óticas Carol você en-

contra modelos exclusivos do
Ray-Ban Justin. Preços a par-
tir de 10x R$ 39,90, sem juros
no cartão de crédito. Praça da
Matriz, 55, ou Travessa dos
Pracinhas, 59, Tatuí. Fones:
3305-2181 ou 3251-2763.

TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tradicional linha de
materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena pas-

sa a funcionar em novas insta-
lações, na Rodovia Mário Ba-
tista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica moto-
res da linha leve e pesada, com
certificado de garantia. Mais
informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

Empresas/Cidade

TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadei-
ras pizzas italianas. Rua 13 de
Fevereiro, 565. Tatuí - Fone:
(15) 3305-3328.

Pizzas aos domingos a noite.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e re-
abre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horários:
terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

MANU CONCEDE ENTREVISTA
PARA A TV TEM DE ITAPETININGA

Na quinta-feira (15), o pre-
feito José Manoel Correa Coe-
lho (Manu) foi entrevistado pela
TV Tem de Itapetininga. Abai-
xo os principais trechos das
perguntas feitas pela emissora
de TV e respostas do prefeito:

1 – IPTU – O prefeito garan-
te que o aumento foi de 25%,
no máximo 30%,  e o caso está
sendo discutido na Justiça. Ele
informa ainda que se a Justiça
entender que o reajuste não
pode ser aplicado o dinheiro
terá que ser devolvido ao con-
tribuinte. No entanto, ele tem
certeza que o Poder Judiciário
vai manter o aumento.

2 – Ação de Improbilidade
e bloqueio de bens  – Manu
afirma que trata-se de ação por
prática de supostos atos de
Improbidade Administrativa,
movida pelo Ministério Público
contra ele e a empresa Nash.
Os bens da empresa, que pres-
ta serviços de filmagens para a
municipalidade, e do prefeito
Manu foram bloqueados até o
valor de aproximadamente R$
75 mil, para garantir eventuais
danos ao erário público. Manu
responde aos entrevistadores
que a licitação foi feita de forma
legal e a empresa continua
prestando os serviços. Acres-
centa ainda que o setor jurídico
da Prefeitura lhe garantiu que a
ação não vai prosperar e vai ser
julgada improcedente.

3 – Setor de Saúde  – Ao
ser questionado sobre o setor
de Saúde,  Manu diz que fez
uma avaliação e está satisfeito
com o resultado apresentado
por sua gestão. “Mudamos to-
talmente o pronto socorro, equi-
pe médica e atendimento”,
garante o prefeito. Diz que está
em funcionamento o Centro de
Especialidades Médicas
(CEMEM), com 14 especiali-
dades. Sobre a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), que
está com as obras paralisa-
das, o prefeito responde que o
Tribunal de Contas da União
deu um prazo para conclusão
ou devolver o dinheiro. Afirma
que 53% da obra está conclu-
ída e que, em recente visita ao
Ministério da Saúde, obteve
informação que o TCU deverá
flexibilizar o prazo para térmi-
no da obra. Ele atribui o erro à
gestão anterior e afirma que o
Ministério Público proibiu a
construção da UPA naquele
local (em frente ao Mangueirão
Municipal) e que a Prefeitura
teve que refazer o projeto.

4 – Aluguel de carros  – A
Prefeitura de Tatuí continua
alugando carros para o serviço
público. Os entrevistadores
questionam o prefeito e afir-
mam que, depois de eleito, ele
se comprometeu em não mais
alugar carros e até criticou a
gestão passada por tais ações.
Manu justifica que “a Guarda
Municipal é um serviço com

Prefeito Manu (foto reprodução da TV Tem)

atendimento 24 horas, não
posso parar um serviço desse.
Assim como qualquer serviço
público. Mas segurança e saú-
de, quando tem carros locados
é para prestar serviço 24 ho-
ras. Se eu tirar os carros loca-
dos hoje, não tenho (suporte)
financeiro para repor os veícu-
los. Estou repondo aos pou-
cos, tanto na Saúde quanto na
Guarda Municipal. É importan-
te falar que na Guarda Munici-
pal, quando assumi, os veícu-
los não tinha mais condições
de uso. A previsão é colocar
carros no patrimônio municipal
a partir agora do meu segundo
ano de mandato.”, responde
Manu.

5 – Construção de cre-
ches  - Manu esclareceu so-
bre a construção de  creches.
Afirma que em 2013 foram en-
tregues três. Em 2014, cinco
unidades estavam em cons-
trução, mas não ficaram pron-
tas a tempo. “Assinamos um
TAC (Termo de Ajuste de Con-
duta) com o Ministério Públi-
co para dar à população 550
novas vagas. Entregamos uma
creche no centro e adquiri, no
final de 2014, dois novos pré-
dios para acolher  cerca de
350 novas crianças. E existe
a construção de uma unidade
no Jardim Santa Rita. Tenho
até março de 2016 para sanar
o déficit de vagas em creches
do município. Já foram entre-
gues duas, agora mais duas
que adquiri e uma ficará para o
ano que vem”, garantiu na en-
trevista.

UNIDADE DO POUPATEMPO
RURAL ATENDE

PRODUTORES DE TATUÍ

No período de 26 a 30 de
janeiro, das 10 às 16 horas, a
unidade móvel do Poupatempo
Rural estará em Tatuí, aten-
dendo aos produtores rurais do
município. O veículo permane-
cerá estacionado na Rua 13 de
Maio, nº 1.084, defronte à Casa
da Agricultura, na região cen-
tral da cidade. O Poupatempo
Rural é um serviço da Secreta-
ria Estadual de Agricultura e
Abastecimento, para aproximar
o produtor rural das novas
tecnologias que podem tornar
o seu trabalho mais fácil, pro-
dutivo e lucrativo. Oferece as
respostas em tempo real para
as demandas do empresário
do campo, pois cada unidade
móvel é um posto avançado de
informação e prestação de ser-
viços. Como as unidades es-
tão conectadas à Internet, po-
dem disponibilizar ao produtor
local todos os serviços da se-
cretaria, de forma integrada,
rápida e eficaz.

Dentre os serviços em des-
taque, estão: análise de água
(química e biológica), análise
de solo e plantas, análise sani-
tária de sementes, retirada de
amostras do solo, créditos ru-
rais diversos, cursos e pales-
tras dentro das áreas de ali-
mentação, nutrição e geração
de renda, curso de produção
ao pequeno agricultor, enca-
minhamento para emissão de
DAP (Declaração de Aptidão
ao Programa Nacional de For-

Unidade móvel permanecerá estacionada na Rua 13 de Maio.

talecimento da Agricultura Fa-
miliar), guia para trânsito ani-
mal (GTA), orientação e enca-
minhamento ao Programa
Paulista de Agricultura de Inte-
resse Social (PPAIS), permis-
são para o trânsito vegetal,
orientações sobre o Programa
Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável - Microbaias
II, Programa Pró-Trator/ Pró-
Implemento - Agricultura Mo-
derna Para Todos, Projeto Es-
tadual Hortalimento e requeri-
mentos para declaração de
conformidade da atividade
agropecuária (DCAA).

Além desses serviços, há
muitos outros direcionados à
capacitação e produtividade no
campo, bem como o Cadastro
Ambiental Rural (CAR). É um
cadastro eletrônico que deve
conter os dados básicos das
propriedades rurais. O cadas-
tro é obrigatório a todas as
propriedades e posses rurais
e os dados informados são
declaratórios (como é, por
exemplo, a declaração do Im-
posto de Renda), de responsa-
bilidade do proprietário ou
possuidor rural. Os dados do
CAR farão parte do Sistema
Nacional de Cadastro
Ambiental Rural (SICAR), que
ficará sob a responsabilidade
da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, Ministério do Meio
Ambiente e Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).

A Prefeitura de Boituva,
através da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Soci-
al, Cidadania e Trabalho, re-
ceberá até o próximo dia 10
de fevereiro, as inscrições dos
interessados em participar do
curso gratuito de formação de
garçons e garçonetes no mu-
nicípio. Ao todo, serão
disponibilizadas 30 vagas e
as aulas ocorrerão no período
noturno. A duração é de 40
dias, com certificação garan-
tida pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(SENAC).

O curso está sendo

PREFEITURA DE BOITUVA
OFERECE VAGAS PARA

CURSO DE GARÇOM
viabilizado pela Prefeitura de
Boituva e conta com recursos
do Ministério de Desenvolvi-
mento Social. Caso o número
candidatos seja superior ao de
vagas, haverá prioridade para
as pessoas inscritas no Ca-
dastro Único do Governo Fede-
ral (CadÚnico), que estejam
fora do mercado de trabalho.
As inscrições podem ser feitas
de segunda à sexta-feira, das
8 às 18 horas, na sede da
secretaria, na Rua João
Marcon, 288, no Parque Nos-
sa Senhora das Graças. Mais
informações no local ou pelo
fone: (15) 3363-5651.


