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TATUÍ INAUGURA NOVA SEDE
DA “CASA DO ADOLESCENTE”

Prefeito Manu e convidados durante a inauguração da unidade.

Na segunda-feira (19), a Pre-
feitura de Tatuí inaugurou a nova
sede da “Casa do Adolescente”,
na Rua 13 de Maio, nº 1.129,
defronte à agência dos Correi-
os. No local, são atendidos jo-
vens entre 13 a 19 anos de ida-
de. O trabalho é realizado por
uma equipe multiprofissional
formada por hebiatra – médico
especializado no atendimento
às pessoas nesta faixa etária –
psicólogo, pediatra, ginecologis-
ta, enfermeira e auxiliar de enfer-
magem, recepcionista e profis-
sional de limpeza. No caso de
adolescentes com filhos, os
bebês recebem acompanha-
mento pediátrico mensal até
completarem dois anos. Uma
das prioridades é prevenir as
situações de risco, como gravi-
dez inoportuna, contaminação
pelo vírus HIV e outras doenças
sexualmente transmissíveis.

O prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu) destaca
que a nova sede é mais ampla e
adequada ao atendimento da
população, com oito salas e total
acessibilidade. Segundo Manu,
o antigo prédio, onde a “Casa do
Adolescente” funcionava desde
2008, é inadequado e está em
péssimo estado de conserva-
ção há pelo menos três anos. “É
uma faixa importante da popula-
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NOTAS E NOTÍCIAS
NOITE DA PIZZA

Dia 7 de fevereiro, das 17 às 19 horas, o Lar São Vicente de
Paulo de Tatuí irá realizar a 8ª Noite da Pizza. São pizzas prontas
para assar, em três sabores: calabresa, mussarela e presunto
com mussarela. O vale-pizza custa R$ 25,00 e já está à venda. As
pizzas prontas poderão ser retiradas no próprio Lar São Vicente.

“IRMÃOS DE RUA” PRECISAM DE APOIO
A Casa de Apoio Irmãos de Rua São José de Tatuí aceita

doação de pó de café e copinhos descartáveis pequenos. A
entidade oferece diariamente aos seus assistidos 180 cafés, nos
períodos da manhã, tarde e noite. Mais informações podem ser
obtidas através do fone: (15) 3305-3895.

CURSO DE HORTA ORGÂNICA
Estão abertas inscrições para o curso gratuito de “Horta

Orgânica” no Sindicato Rural Patronal de Tatuí, com vagas limi-
tadas. Dia 3 de fevereiro, a partir das 9 horas, o instrutor do curso
irá esclarecer possíveis dúvidas dos participantes. Mais informa-
ções no próprio sindicato, na Rua 11 de Agosto, nº 1375, ou pelo
fone: (15) 3251-4320.

ROMARIA DO “TERÇO DOS HOMENS”
A Paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Vila Dr. Laurindo,

aceita inscrições para a 7ª Romaria do “Terço dos Homens”, dia
21 de fevereiro, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em
Aparecida. O valor é de R$ 55,00 e a saída de Tatuí será no dia 20
de fevereiro, às 23 horas. Mais informações através do fone: (15)
3251-5221.

PROGRAMA EMPRESÁRIO RURAL
O Sindicato Rural Patronal de Tatuí abriu inscrições para

formação de turma do “Proer”, o Programa Empresário Rural, do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Os interessa-
dos devem comparecer à sede da entidade, na Rua 11 de Agosto,
nº 1.375. Outras informações pelo fone: (15) 3251-4320.

CONCURSO EM PEREIRAS
A Prefeitura Municipal de Pereiras recebe inscrições até o

próximo dia 26, para seu concurso público, que oferece mais de
60 vagas. O valor das inscrições varia de acordo com o nível de
escolaridade exigido para cada cargo: R$ 25 para o Ensino
Fundamental, R$ 35 para o Ensino Médio e Técnico, e R$ 45 para
o Ensino Superior. Maiores detalhes estão no site:
www.viclamtreinamento.com.br.

CONCURSO EM TIETÊ
A Prefeitura de Tietê abriu concurso para preencher duas

vagas de Técnico em Segurança do Trabalho. Os interessados
devem se inscrever até o dia 19 de fevereiro, através do site:
www.duxconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 12,00 e
a prova escrita será realizada no dia 1º de março, em local a ser
definido.

ção, que merece atenção espe-
cial. Já conseguimos avançar
no cuidado com as crianças, atin-
gindo a menor taxa de mortalida-
de infantil da história de Tatuí, e
temos que olhar com carinho
também pelos adolescentes e
jovens dentro de nosso gover-
no”, finaliza o prefeito.

FRETE EM NOVO PONTO
O Departamento Municipal de Trânsito informa que o ponto de

veículos de frete mudou para o Largo Santa Cruz, ao lado da Rua
Quintino Bocaiúva. A mudança acontece em virtude das obras de
restauração do prédio da Fábrica Campos Irmãos, na Rua Santa
Cruz, onde os veículos para frete permaneciam estacionados.
Com as obras, foi necessário suprimir temporariamente algu-
mas vagas.

PRÉDIO HISTÓRICO DA
FÁBRICA CAMPOS IRMÃOS

RECEBERÁ HIPERMERCADO

RESTAURAÇÃO:

A Coop – Cooperativa de
Consumo – deverá instalar sua
segunda unidade em Tatuí nas
dependências da antiga Fábrica
Campos Irmãos. A restauração
na fachada do antigo prédio já foi
iniciada, com a autorização do
Conselho Estadual de Defesa
do Patrimônio Histórico
(Condephaat). A previsão é que
as obras estejam concluídas até
outubro deste ano e o novo em-
preendimento comercial possa
ser inaugurado. Além do
hipermercado, o local, segundo
consta, deverá abrigar estacio-
namento, farmácia e algumas
lojas comerciais.

A Fábrica Santa Adélia – an-

Obras de restauração estão em andamento na antiga fábrica.

tiga Campos Irmãos – represen-
ta a segunda geração de indús-
trias têxteis do Estado de São
Paulo. Iniciou suas atividades
em 1908, sendo a segunda fá-
brica têxtil a se instalar em Tatuí.
O tombamento por parte do
Condephaat estadual aconteceu
no ano de 2007 e recai sobre a
quadra principal, que está agora
sendo restaurada, além das
construções voltadas para a Rua
Coronel Lúcio Seabra, na qua-
dra defronte ao edifício principal,
onde atualmente funciona uma
agência bancária. Ficou estabe-
lecido pelo Condephaat o grau
de preservação 2 para todas as
edificações deste trecho.

PARQUE MARIA TUCA FECHA
PISCINAS NATURAIS

Nos últimos dias, o forte ca-
lor e as altas temperaturas
registradas em Tatuí, acima dos
30 graus Celsius, levaram mui-
tas pessoas aos clubes da cida-
de, para usufruir de suas pisci-
nas e se refrescar. Porém, as
pessoas que frequentam o Par-
que Ecológico Municipal “Maria
Tuca” foram surpreendidas com
uma placa na entrada principal,
informando que – em pleno ve-
rão – as piscinas naturais não
podem ser utilizadas. O aviso,
no portão principal, diz: “Piscina
fechada! Proibido nadar e pes-
car no lago”.

Com uma área verde de 253
mil metros, o Parque “Maria
Tuca”, no Bairro dos Fragas, abre
nos fins de semana, com entra-
da gratuita ao público. Sempre
foi uma ótima opção de lazer
para a população, que pode apro-
veitar seus espaços esportivos

Placa informa proibição do uso
das piscinas naturais do parque
ecológico.

e de lazer e, principalmente, as
piscinas naturais. Nos verões
passados, o fluxo de pessoas
ao local era grande, algo em
torno de três mil a cada fim de
semana.

† Abel Rodrigues da Costa  –
Faleceu dia 14 de janeiro, aos 67
anos.

† Rosa Marciano de Oliveira
– Faleceu dia 15 de janeiro, aos
82 anos.

† Jorge Alves Carriel – Fale-
ceu dia 15 de janeiro, aos 81
anos.

† Palmira Gabriel de Nigris  –
Faleceu dia 15 de janeiro, aos 97
anos.

† Antonio Eduardo de Abreu
– Faleceu dia 16 de janeiro, aos
59 anos.

† Nadir Rodrigues de
Almeida  – Faleceu dia 16 de
janeiro, aos 90 anos.

† Felipe de Souza Lima
Ignácio  – Faleceu dia 16 de ja-
neiro, aos 16 anos.

† Mauro Nunes  – Faleceu dia
17 de janeiro, aos 83 anos.

† Maria Elisa Lemes de Sou-
za – Faleceu dia 17 de janeiro,
aos 79 anos.

† Cláudio Nochele  – Faleceu
dia 17 de janeiro, aos 58 anos.

† Milton Luiz Menin  – Fale-
ceu dia 17 de janeiro, aos 83
anos.

† Manoel Paes de Camargo
– Faleceu dia 18 de janeiro, aos
75 anos.

† Idalia Marques da Silva  –
Faleceu dia 18 de janeiro, aos 79
anos.

† Giovani José Valêncio –
Faleceu dia 18 de janeiro, aos 20
anos.

† Setembrino Boeno  – Fale-
ceu dia 19 de janeiro, aos 71
anos.

† Daniel Silveira Campos  –
Faleceu dia 20 de janeiro, aos 82
anos.


