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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

† Maria de Lourdes Antunes
– Faleceu dia 21 de janeiro, aos
82 anos.

† Mário José Prestes – Fale-
ceu dia 23 de janeiro, aos 66
anos.

† Maria José Martins – Fale-
ceu dia 23 de janeiro, aos 66
anos.

† Ana Sueli dos Passos –
Faleceu dia 23 de janeiro, aos 59
anos.

† Maria Eunice Ribeiro – Fa-
leceu dia 24 de janeiro, aos 63
anos.

† Adelino Segalla – Fale-
ceu dia 24 de janeiro, aos 94
anos.

† Nilson Rodrigues de Oli-
veira – Faleceu dia 24 de janeiro,
aos 30 anos.

† Tereza Soares de Oliveira –
Faleceu dia 25 de janeiro, aos 79
anos.

† Valdo Simão – Faleceu dia

25 de janeiro, aos 70 anos.
† Vilma Salmasi Souza –

Faleceu dia 25 de janeiro, aos 78
anos.

† José Marinho Falcão Filho
– Faleceu dia 26 de janeiro, aos
69 anos.

† Zulmira Ribeiro de Ávila –
Faleceu dia 26 de janeiro, aos 96
anos.

† Margarida Assunção Lanza
– Faleceu dia 27 de janeiro, aos
93 anos.

† José Vieira de Paula – Fa-
leceu dia 27 de janeiro, aos 77
anos.

† Celso Ramos Januário –
Faleceu dia 26 de janeiro, aos 45
anos.

† Neuza Caetano de Oliveira
– Faleceu dia 28 de janeiro, aos
63 anos.

† Francisco Alcântara – Fale-
ceu dia 28 de janeiro, aos 89
anos.

PROGRAMA PODE BENEFICIAR
MAIS DE DOZE MIL PESSOAS EM TATUÍ

Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias
Na semana passada, a Cai-

xa Econômica Federal (CEF)
divulgou os dados oficiais refe-
rentes ao cadastramento no
programa de habitação popu-
lar “Minha Casa, Minha Vida”
em Tatuí. Os números levam
em conta a exclusão de inscri-
ções em duplicidade e tam-
bém as inscrições de candida-
tos que não atenderam os pré-
requisitos do Governo Federal.

No total, 12.194 pessoas
estão aptas a participar do pro-
grama, em três faixas de ren-
da. A primeira é destinada às
pessoas com rendimento fa-
miliar de até R$ 1.299, que teve
6.153 inscritos. A segunda fai-
xa varia entre R$ 1.300 e R$
1.599 e teve 1.918 candidatos.
E a terceira faixa destina-se às
famílias que têm renda superi-
or a R$ 1.600, com 4.123 ca-
dastrados.

A secretária municipal da
Fazenda, Lilian Maria Grando
Camargo, explica que os ins-
critos na “faixa 1” irão concor-
rer diretamente ao sorteio das
mil casas populares. Já os ci-
dadãos enquadrados nas ou-
tras faixas terão a oportunida-
de de adquirir sua casa sem
sorteio, desde que sigam os
critérios estabelecidos pelo
Programa “Minha Casa, Minha
Vida” e Caixa Econômica. “O
próximo passo é definir, junto

Um total de 12.194 pessoas estão aptas a participar do programa habitacional.

ao Ministério das Cidades, o
prazo para liberação dos recur-
sos, sorteios das moradias e
início das obras”, destaca Lilian.

O prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu) já reu-
niu-se com o ministro das Ci-
dades, Gilberto Kassab, e so-
licitou agilidade no desenvolvi-
mento das várias fases do pro-
grama no município, para que
as pessoas contempladas pos-
sam ter suas casas no menor
prazo possível. Todas as eta-
pas serão amplamente
divulgadas à população, diz a
assessoria da municipalidade.

REFORMA NA SALA DE RAIO-X
Fotos: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

A sala de Raio-X da Santa Casa de Tatuí passa por reforma.
O espaço ganha novo piso, mobiliário e pintura e, dentro de
alguns dias, irá receber uma nova máquina de raio-x. O aparelho
será utilizado por pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)
e também conveniados. A Prefeitura explica que as melhorias
foram possíveis em razão de uma emenda parlamentar, de R$
100 mil, articulada pelo prefeito José Manoel Corrêa Coelho
(Manu) junto ao deputado estadual padre Afonso Lobato.

NOVA RUA NO
RESIDENCIAL ASTÓRIA

Na terça-feira (27), uma equipe da Secretaria de Infraestrutura
de Tatuí encerrou os trabalhos de terraplanagem da nova rua do
Residencial Astória, que irá ligar este bairro à Rodovia Gladys
Bernardes Minhoto (SP-129) e ao centro de Tatuí. A via permitirá
acesso direto dos moradores à cidade, sem necessidade de
realizar o retorno através da Rodovia Castelo Branco (SP-280). A
Prefeitura informa também que teve início o trabalho de
cascalhamento desta nova rua.

Desde a segunda-feira (26), o semáforo localizado no cruza-
mento das Ruas Teófilo de Andrade Gama e José Ribeiro de
Campos, no Bairro Boqueirão, passou a operar no sistema de
três fases. A mudança tem por objetivo melhorar a segurança dos
motoristas e pedestres que circulam no local e reduzir risco de
acidentes, em razão do tráfego intenso, sobretudo nos horários
de pico.

SEMÁFORO DE TRÊS FASES

PREFEITURA ANUNCIA
PAGAMENTO DE BÔNUS

AOS PROFESSORES
Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

A Prefeitura Municipal anun-
ciou esta semana o pagamento
do bônus do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valoriza-
ção dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb) aos professo-
res da rede pública municipal.
O valor do bônus, a ser reparti-
do entre 706 educadores, é de
R$ 2.950.239,11. A quantia
supera em R$ 1,3 milhão  a
distribuída no ano passado.

Os parâmetros para divisão
deste bônus levam em conta a
assiduidade, jornada semanal
de trabalho, tempo de serviço
durante o ano letivo base (2014)
e avaliação de desempenho
dos educadores.  O maior va-

Gráfico mostra evolução no valor do bônus pago aos educadores
tatuianos.

lor pago é de R$ 4.884,55 e o
menor é de R$ 1.043,96, com
média de R$ 3.901,95. A base
de cálculo também obedece
aos mesmos critérios, seguin-
do as normas estabelecidas
pelo Decreto Municipal 15.829,
editado em 29 de dezembro de
2014.

Segundo a municipalidade,
o bônus deveria ser depositado
na quarta-feira (28), na conta-
salário dos professores. “Os
balancetes também serão
disponibilizados, para que os
professores acompanhem todo
o procedimento com absoluta
transparência”, disse o prefei-
to José Manoel Corrêa Coelho
(Manu).

Nesta terça-feira (3), às 9
horas, o Sindicato Rural Patro-
nal de Tatuí recebe, em sua
sede, na Rua 11 de Agosto, nº
1.375, inscrições para o progra-
ma de “Olericultura Orgânica”,
desenvolvido em parceria com o
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR).

O curso totalmente gratuito
está dividido em nove módulos,
entre os meses de março a no-
vembro. Seu objetivo é capacitar
profissionalmente pequenos
produtores e trabalhadores ru-
rais na produção de olerícolas
através do sistema orgânico,
para obter produtos mais sau-
dáveis e competitivos no merca-
do, com menor agressão ao
meio ambiente, dando ênfase à
formação de agentes
multiplicadores naturais.

Os participantes irão apren-

SINDICATO PROMOVE CURSO
DE OLERICULTURA ORGÂNICA

der sobre preparo do solo,
compostagem, produção de
mudas, plantio, tratos culturais,
pragas e doenças, colheita e
beneficiamento, custo de produ-
ção e comercialização. Para ins-
crever-se, os interessados de-
vem ter idade mínima de 18 anos
e comparecer à sede do Sindica-
to Rural Patronal ou ligar no fone:
(15) 3251-4320. O curso oferece
ainda certificado de conclusão.


