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TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Feve-
reiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 3305-
3328.

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-

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 passa a

funcionar em novas instalações, na Ro-
dovia Mário Batista Mori, 271, Vila An-
gélica, Tatuí. A oficina  retifica motores
da linha leve e pesada, com certificado
de garantia. Mais informações pelos
fones: (15) 3251-1801 e 3305-4066.

Pizzas aos domingos a noite.

O BEKO
Após o sonho de ser uma

estrela do rock e o sonho de ser
rico e famoso, Paco Rabanne te
convida a descobrir uma nova
fantasia... Ser vitorioso! Essas
são as promessas do novo per-
fume Paco Rabanne Invictus
Masculino. Uma fragrância cheia
de energia e adrenalina, com
toques de refrescância e sensu-
alidade. Com notas de cascas
de pomelo, folhas de louro, ma-
deira de guaiac, patchouli,
âmbar, notas marinhas e
mandarina. Invictus é a essên-
cia campeã! Essa e outras fra-
grâncias importadas você en-
contra em O Beko, Perfumes e

Cosméticos Importados. Rua
Cel. Aureliano de Camargo, 455.
Fone 3251-9696.

NA ENTREGA DE VIATURAS:

ALCKMIN ANUNCIA MEDIDAS PARA
CONTER ATAQUES A CAIXAS ELETRÔNICOS

No sábado (21), em Campi-
na do Monte Alegre, durante
cerimônia de entrega de viatu-
ras da Polícia Civil, o governa-
dor Geraldo Alckmin comen-
tou sobre o pacote de medidas
para tentar conter a onda de
ataques a caixas eletrônicos
no estado. Entre as principais
regras anunciadas no fim da
semana estão a escolta dos
veículos que transportam ex-
plosivos, implantação de dis-
positivos de segurança nos
caixas e mapeamento dos lo-
cais onde estão instalados.

Para o governador, a série
de explosões ocorridas no es-
tado não é um caso isolado. “O
controle de dinamites, ou ma-
terial explosivo, será feito pelo
Governo Federal. O problema
das explosões de caixas ocor-
re no País inteiro, por absoluta
falta de controle de explosivos
e armas”, concluiu. Os ata-
ques a caixas vêm crescendo
nos últimos três anos, segun-
do a Secretaria de Segurança
Pública . Em 2012 foram cerca
de 80, depois, em 2013 já eram
mais de 100. No ano passado
ocorreram aproximadamente
130 em todo o país.

De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública, o
Exército vai obrigar as empre-
sas que transportam explosi-
vos para pedreiras e constru-
ções a contratar escolta parti-
cular para levar os produtos.
Existem registros de roubos a
esses materiais quando são
transportados. “Ficou determi-
nado que todo transporte de
explosivo será realizado com
escolta privada, a fim de evitar
qualquer possibilidade de rou-
bo e desvio”, disse o secretário
da SSP, Alexandre de Moraes.

Outra medida anunciada
para tentar conter os ataques é
a criação de um cronograma
para instalação de dispositivos
de segurança nos caixas ele-
trônicos em áreas considera-
das críticas. Os locais não fo-

Tatuí foi contemplada com uma viatura para a Polícia Civil.

ram divulgados, mas a ideia é
que esse mecanismo manche
notas de dinheiro e solte fuma-
ça, se a máquina for danificada
ou explodida.

Entrega de viaturas
O governador Geraldo

Alckmin fez a entrega de viatu-
ras policiais em Campina do
Monte Alegre para os seguin-
tes municípios: Campina do
Monte Alegre (1), Pirajú (2),
Sarutaiá (1), Taquarituba (1),
Avaré (3), Itaí (1), São Manuel
(2), Laranjal Paulista (1),
Botucatu (5), Anhembi (1),
Angatuba (1), Boituva (1),
Cerquilho (1), Guareí (1),
Itapetininga (1), Tatuí (1), Itaóca
(1), Ribeira (1), Itapirapuã
Paulista (1), Itararé (1), Nova
Campina (1), Itapeva (2), Capão
Bonito (2), Salto (2), Sorocaba
(8), Salto de Pirapora (1), São
Roque (1), Itu (2), Cerqueira
Cesar (1), Paranapanema (1),
Cesário Lange (1), Itatinga (1),
Pereiras  (1), Quadra  (1), São
Miguel Arcanjo  (1), Sarapuí
(1), Apiaí (1), Buri (1), Ibiúna
(1), Mairinque (1), Pilar do Sul
(1) e Votorantim (1).

PREFEITO DE QUADRA RECUSA
INSTALAR CAIXA ELETRÔNICO

POR MEDO DE ATAQUES
O prefeito de Quadra, Carlos

Vieira Andrade (DEM), tem
evitado desde o ano passado a
instalação de caixas eletrôni-
cos por medo de ataques de
ladrões. Carlão, como é co-
nhecido na cidade, fez esta
declaração no início da sema-
na ao portal G1.

Quadra é um dos 24 muni-
cípios em todo o Estado de
São Paulo que não possuem
bancos eletrônicos, segundo
os dados do Banco Central. No
País, são 570 localidades sem
os serviços automáticos.

Quadra tem pouco mais de
três mil habitantes e não possui
postos bancários ou agências,
sendo registrados quatro cor-
respondentes bancários no
município, ainda segundo as
informações do Banco Central,
através de sua assessoria de
imprensa. Esses corresponden-
tes são instalados em comérci-
os da cidade, com serviços li-
mitados, quando comparados
com as facilidades oferecidas

Prefeito Carlão teme que explo-
sões em caixas eletrônicos pos-
sam ferir a população do muni-
cípio (Foto/Divulgação).

pelos caixas automáticos.
Na região, só este ano hou-

ve onze ataques a bancos, em
cidades como Cesário Lange,
Guareí, Capela do Alto,
Porangaba e Torre de Pedra.

MANDADO DE SEGURANÇA

JUSTIÇA FEDERAL DETERMINA QUE ALUNOS
CUMPRAM PERÍODO DE ESTUDOS EM FACULDADE

Na sexta-feira (20), o juiz
federal substituto Tiago
Bologna Dias, da 21ª Vara Fe-
deral de São Paulo, determi-
nou, em decisão liminar, que
17 estudantes da Faculdades
Integradas Brasileiras (Institu-
to de Educação Superior de
Boituva), mantidas pelo Grupo
Educacional UNIESP, de São
Paulo, retornassem aos estu-
dos no período matunino, con-
forme encerraram o ano estu-
dantil de 2014.

Através de uma decisão
comunicada por e-mail, a fa-
culdade havia suspendido, no
início deste ano, o curso ma-
tutino para Direito e Adminis-
tração. Segundo o e-mail, os
estudantes “deveriam trocar
o período matutino pelo notur-
no ou requisitar transferência
de faculdade”. A decisão, se-
gundo o processo, teria parti-
do do presidente da UNIESP,
José Fernando Pinto da Cos-
ta. Estariam assim prejudica-
dos dez estudantes de
Boituva, cinco de Tatuí e dois
de Iperó, todos da instituição
em Boituva.

No e-mail, a faculdade cul-
pou as recentes mudanças re-
alizadas pelo Ministério da Edu-
cação nas regras do FIES (Fun-
do de Financiamento Estudan-
til). “Essas alterações causam
grande impacto nas compa-
nhias de ensino”, alegou
Joelma Gomes do Nascimen-
to, diretora geral da faculdade,

Estudantes de Tatuí, Boituva e Iperó se sentiram prejudicados com
decisão da faculdade e ingressaram com um Mandado de Segurança
com pedido de liminar na Justiça Federal.

na mensagem eletrônica.
No Mandado de Seguran-

ça, com pedido de liminar, o
advogado dos estudantes, Re-
nato Pereira de Camargo, ex-
plicou à Justiça Federal que as
implicações das mudanças
anunciadas acarretaria “enor-
mes prejuízos de ordem moral
e financeira para todos os alu-
nos, pois os estudantes atingi-
dos pela mudança de horário
estão no quinto ou sexto se-
mestres de seus cursos”. Ex-
plicou o advogado que cada
aluno “moldou sua vida em ra-
zão do horário de aula que
frequentam de manhã, tornan-
do impossível a alteração des-
te horário sem que acarrete
inúmeros prejuízos de ordem
financeira e moral”.

O advogado ainda relatou
nos autos que praticamente
seria impossível, neste momen-
to, encaixar os estudantes em
outras instituições de ensino,
sem prejuízo dos mesmos, já
que as grades intercurriculares
nem sempre são iguais entre
as instituições de ensino su-
perior.

O juiz federal, em sua deci-
são, destacou pontos do Códi-
go de Defesa do Consumidor
(CDC) e também jurisprudên-
cia sobre o assunto, além de
pontos analisados do contrato
entre a instituição e os estu-
dantes, que foram formaliza-
dos em comum acordo e até
então estavam sendo cumpri-

dos. “Os estudantes têm legí-
tima expectativa de concluir o
curso neste período, assim
estabelecendo seus compro-

Na segunda-feira (23), Tatuí
foi a sede do encontro regional
do Sistema Estadual de Mu-
seus (SISEM-SP), instância li-
gada à Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, que reu-
niu representantes das Regiões
Administrativas de Sorocaba e
Itapeva. Realizado no Museu
Paulo Setúbal, o encontro teve
como principal objetivo o fortale-
cimento e a articulação das ins-
tituições.

Durante o evento, houve apre-
sentação do cronograma anual
do SISEM, visita à exposição

missos pessoais e profissio-
nais diários, não para um se-
mestre, mas para todo o perío-
do de curso”.

TATUÍ SEDIA ENCONTRO REGIONAL
DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS

“Sinais - Heranças e Andanças”,
que teve o projeto de curadoria
coletiva desenvolvido por dirigen-
tes de museus e profissionais
de cultura das duas regiões, e
debates entre os participantes.
Segundo o diretor do SISEM-
SP, Davidson Kaseker, “a inten-
ção dessas programações or-
ganizadas pelos representantes
regionais é discutir e propor
ações, com o propósito de qua-
lificar, aperfeiçoar e fortalecer
ainda mais os espaços e acer-
vos museológicos do Estado de
São Paulo”.


