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CHINESES EM TATUÍ ANIVERSÁRIO

No domingo (1), dona Irene Hayashida comemorou 82 anos
ao lado de seus familiares. Parabéns da coluna Gente.

IDADE NOVA

Gonzaga e aniversariante Alessandra.

Dia 1º de março, Alessandra Vieira de Camargo Teles, dire-
tora da Central de Rádio de Tatuí, reuniu familiares para come-
morar idade nova. Na foto, a aniversariante aparece ao lado de
seu pai Luiz Gonzaga Vieira de Camargo. Segundo consta, esta
semana Gonzaga deveria ser nomeado para um importante car-
go no Governo do Estado. Pelo menos é o que informa sua
assessoria política. Vamos conferir.

Manu recebe Monica Chang em seu gabinete.

Chineses em Tatuí.

O empresário Frederico Azevedo Von Hering, proprietário do
Pólo Industrial de Tatuí, na Rodovia Mário Batista Móri (Tatuí/
Cesário Lange),  intermedia a instalação de uma indústria chi-
nesa no ramo de tecelagem para Tatuí. Esta semana, ele trouxe
Mônica Chang, adida comercial da China no Brasil, para visitar
a Prefeitura e coordenar as negociações. O engenheiro
Epaminondas Alves Santos Neto informa que a empresa está
adquirindo uma área de 200 mil metros quadrados no km 32,5
da Rodovia Mário Batista Mori, em frente à BRF Sadia. A foto
mostra os chineses na área de interesse para a instalação da
indústria. No gabinete do prefeito José Manoel Correa Coelho
(Manu), Mônica mostrou o projeto e explicou como se proces-
sam as negociações. O prefeito convidou para participar da reu-
nião o cerquilhense José Pilon, presidente da Usina Santa Ma-
ria, sediada em Cerquilho. A família Pilon, na administração do
ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, vendeu a área onde
está instalada a Guardian do Brasil.

Dona Irene aniversaria.

NO ROTARY TERNURA

Dia 25 de fevereiro, Walkyria Beltrami presidiu reunião do
Rotary Club Tatuí Cidade Ternura dedicada às Novas Gerações.
Nesta noite, a jovem Giovanna Scheavolin falou sobre sua via-
gem de intercâmbio de um mês na Alemanha, por indicação do
clube de serviço tatuiano. Ela ficou em Liposdadt convivendo
com a cultura e costumes da família que a hospedou. Informa-
ção e fotos de Fernando Foster.

Walkyria, Giovanna e seus pais Fernando Scheavolin e Patrícia.

 Walkyria Beltrami, Giovanna e Sandra Campos.

DECLARAÇAO REPERCUTE EM TATUÍ

A declaração do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal, o mais antigo da corte, repercutiu no Brasil e em
Tatuí, sua cidade natal. Celso censurou publicamente a demora
da presidente Dilma Rousseff para indicar o substituto de Joa-
quim Barbosa, que se aposentou em julho do ano passado. A
ausência do 11º integrante prejudicou a votação de uma lei de
venda de títulos de capitalização em Minas Gerais, porque o
placar terminou em quatro votos a quatro – os ministros José
Dias Toffoli e Gilmar Mendes não estavam no plenário. “Essa
omissão irrazoável e abusiva da presidente da República já está
interferindo no resultado do julgamento”, disse Celso de Mello,
o decano do tribunal. Marco Aurélio Mello, segundo mais antigo
do STF, emendou: “Veja como é nefasto atrasar-se a indicação
de quem deve ocupar a cadeira”.

REELEITO NO SINDICATO
O sindicalista e vereador

Ronaldo José da Mota foi
reeleito presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de
Tatuí. O sindicalista lidera
esta entidade há muitos anos
e, na atual gestão legislativa,
ocupou uma secretaria mu-
nicipal, sendo substituído na
Câmara Municipal pelo su-
plente Jorge Sidnei Rodri-
gues da Costa.


