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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

† José Álvaro Picchi  – Fale-
ceu dia 18 de fevereiro, aos 79
anos.

† José Correa  – Faleceu dia
18 de fevereiro, aos 83 anos.

† Ana Luiza de Moura Nunes
da Silva  – Faleceu dia 19 de
fevereiro, aos 42 anos.

† Maria Helena Dias de Sou-
za Quevedo  – Faleceu dia 20 de
fevereiro, aos 56 anos.

† Mário Donizeti Estanislau
– Faleceu dia 20 de fevereiro,

aos 57 anos.
† Anézia Xisto da Conceição

– Faleceu dia 23 de fevereiro,
aos 81 anos.

† José Correa Antunes  –
Faleceu dia 23 de fevereiro, aos
97 anos.

† Marcelo Ramos de Olivei-
ra Sousa  – Faleceu dia 24 de
fevereiro, aos 40 anos.

† Pedro Rodrigues  – Fale-
ceu dia 24 de fevereiro, aos 80
anos.

NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR PEDE RECAPEAMENTO

DE RUAS EM 22 BAIRROS
Na terça-feira (24), na sessão da Câmara Municipal de

Tatuí, o vereador Valdeci Antonio de Proença (PSB)
apresentou diversos requerimentos, onde pede informa-
ções ao prefeito municipal sobre o recapeamento de vias
públicas em 22 bairros da cidade. O parlamentar indica a
necessidade desse serviço em ruas do Jardim Lucila,
Jardim América, Jardim Onze de Agosto, Jardim Perdi-
zes, Jardim São Paulo, Jardim Wanderley, Jardins Rosa
Garcia I e II, Vila Santa Luzia, Bairro São Cristóvão, Bairro
Valinho, Vila Angélica, Vila Esperança, Vila Brasil, Bairro
Inocoop, Vila São Lázaro, Nova Tatuí, Jardim Nossa
Senhora de Fátima, Vila Ezequiel, Jardim Palmira, Jar-
dim Lírio e Centro.

PARLAMENTAR COBRA
PROJETO “REMÉDIO EM CASA”

Na sessão da Câmara Municipal do último dia 24, o
parlamentar Dione Batista (PDT) cobrou do Poder Execu-
tivo a implantação do Projeto “Remédio em Casa” em
Tatuí. O prefeito José Manoel Corrêa Coelho (Manu)
sancionou, em 2 de dezembro de 2014, a Lei Municipal
nº 4.890, que dispõe sobre a instituição deste projeto
através da Secretaria de Saúde, que prevê entrega domi-
ciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo aos
pacientes idosos ou portadores de necessidades especi-
ais, devidamente cadastrados na rede básica de saúde,
inscritos no programa e domiciliados em Tatuí. A legisla-
ção originou-se de um projeto aprovado na Câmara, e
assinado pelo vereador Dione, juntamente com Antonio
Marcos de Abreu (PP). Os dois parlamentares têm se
destacado no Poder Legislativo, por suas demandas
favoráveis à população carente do município, sobretudo
na área de saúde.

INFORMAÇÕES SOBRE O
“DIÁRIO OFICIAL DE TATUÍ”

O parlamentar Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB)
ocupou a tribuna na sessão da Câmara e questionou,
mais uma vez, o valor dos gastos com o “Diário Oficial de
Tatuí”, publicação semanal da Prefeitura, que possui
tiragem de dez mil exemplares. Júnior Vaz revelou dados
de uma pesquisa feita na região, em cidades que também
publicam o diário. De acordo com o vereador, em
Votorantim, cidade do mesmo porte de Tatuí, são impres-
sos dois mil exemplares, e em Itapetininga, cidade pouco
maior, o número de exemplares é de seis mil. Um
requerimento assinado por diversos vereadores pede à
municipalidade que informe qual o valor total previsto para
a impressão do “Diário” no ano de 2015, assim como o
nome e CNPJ da gráfica responsável pelas três primeiras
edições.

GOLEIRO DE TATUÍ ACERTA
CONTRATO COM CLUBE DA

SÉRIE A2 DO PAULISTÃO

O goleiro Giovanni Catto
Mocellin, de 22 anos, está dis-
putando a Série A2 do Paulistão
2015 pela equipe do Mirassol
FC. Seu contrato tem validade
até o próximo mês de maio,
quando termina o torneio. Em-
bora nascido na cidade de São
Paulo, Giovanni iniciou sua
carreira, ainda criança, na As-
sociação Atlética XI de Agos-
to, de Tatuí.

Em dezembro de 2014, o
goleiro encerrou contrato com
o Palmeiras, da Capital, clube

Giovanni encerrou contrato de oito anos com o Palmeiras.

que defendeu por oito anos,
após passar pelas categorias
de base do Paulista de Jundiaí
(SP) e Internacional de Porto
Alegre (RS). Neste período no
Verdão, além de atuar nas ca-
tegorias de base, Giovanni jo-
gou emprestado em outros clu-
bes, dentre eles: Ivinhema FC
(Mato Grosso do Sul), Caldas
Novas AC (onde sagrou-se
campeão da divisão de acesso
do campeonato goiano de 2014)
e CA Pirassununguense
(Pirassununga/SP).

Está em cartaz até este
sábado (28), no Poupatempo
de Tatuí, uma exposição de
fotos carnavalescas. As ima-
gens, cedidas pelo historiador
Tony Guedes e o diretor muni-
cipal de Cultura, Jorge Roberto
Rizek, mostram blocos, car-
ros alegóricos, foliões com
suas fantasias e o tradicional
“Cordão dos Bichos”.

Certamente esta exposi-
ção trará lembranças aos visi-
tantes, da época em que Tatuí

POUPATEMPO APRESENTA
EXPOSIÇÃO DE FOTOS DE CARNAVAL

era conhecida por fazer um
dos melhores e mais anima-
dos carnavais do interior
paulista. Em 2015, os “Feste-
jos de Momo” foram cancela-
dos pela Prefeitura. A mostra
pode ser visitada de segunda
à sexta-feira, das 9 às 17 ho-
ras, e sábado, das 9 às 13
horas. A unidade do
Poupatempo está localizada
na Avenida Coronel Firmo
Vieira de Camargo, nº 135, ao
lado da Rodoviária.

LOJA MODELO DO SEBRAE
ATENDE COMERCIANTES EM TATUÍ

A Loja Modelo Itinerante do
Sebrae estará em Tatuí no pe-
ríodo de 3 a 5 de março, onde
irá atender das 9 às 17 horas,
na Praça Martinho Guedes, o
“Jardim da Santa”. Instalada
em uma carreta, a loja irá apre-
sentar novidades para fortale-

cer o lojista local.
Os interessados em partici-

par já podem inscrever-se de for-
ma antecipada e gratuita pelo
fone: (15) 3259-8481. A realiza-
ção é do Posto de Atendimento
do Sebrae de Tatuí e Associação
Comercial e Empresarial (ACE).

Desde a quinta-feira (12), o
município de Tatuí passou a
receber o sinal digital da TV
Tem de Itapetininga, afiliada da
Rede Globo. A partir de agora,
os telespectadores poderão
acompanhar a programação da
emissora com imagens em alta
definição (HD) e som de exce-
lente qualidade. O sinal, trans-
mitido através do canal 26.1, é
captado através de uma ante-
na de UHF.

Nos aparelhos de televisão
com conversor embutido, bas-
ta iniciar a busca automática
de canais para sintonizar a
emissora. Para os televisores
sem receptor embutido, é ne-
cessário adquirir um conversor

TATUÍ RECEBE SINAL
DIGITAL DE TV

externo. O sinal analógico con-
tinua a ser transmitido no ca-
nal 25 em UHF.

Quatro canais
A TV Tem é a quarta emis-

sora a transmitir sinal digital
para Tatuí. A cidade já dispu-
nha dos sinais da Rede Vida
(canal 27.1), TV Sorocaba/SBT
(canal 35.1) e Bandeirantes (ca-
nal 43.1).

ANUNCIE: 3305-6674


