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Comunicamos aos nossos leitores e assinan-
tes que o Jornal Integração não circula na próxima
semana (4/4/2015).  O semanário volta a circular
no dia 11/4/2015. A todos uma feliz Páscoa.

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO
CIRCULA NA SEMANA SANTA

Na segunda-feira (23), o
empresário Alencar Burti, pro-
prietário da Igarapé Distribui-
dora Agrícola de Tatuí, assu-
miu as presidências da Asso-
ciação Comercial de São Pau-
lo (ACSP) e da Federação das
Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (Facesp),
durante sessão solene na As-
sembleia Legislativa de São
Paulo. A cerimônia, que abriu
a legislatura de 2015 da Alesp,
reuniu 650 pessoas e foi con-
duzida pelo presidente da As-
sembleia, deputado estadual
Fernando Capez, no Plenário
Juscelino Kubitschek.  

Burti recebeu os cargos do
empresário Rogério Amato, que

EMPRESÁRIO DE TATUÍ VOLTA A PRESIDIR
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS

Burti assumiu cargos em solenidade na Assembleia de SP.

presidiu as duas entidades du-
rante os biênios março de 2011
a março de 2013 e março de
2013 a março de 2015. Duran-
te o evento, também foi realiza-
da sessão de posse dos elei-
tos para os órgãos diretivos da
ACSP e da Facesp.

É a terceira vez que Burti é
eleito para esses cargos. A
sessão solene contou com as
presenças de várias autorida-
des, líderes políticos e empre-
sariais, como o ministro da Mi-
cro e Pequena Empresa, Gui-
lherme Afif Domingos, o dire-
tor-superintendente do Sebrae-
SP, Bruno Caetano, e os presi-
dentes da Fenabrave e Sescon,
dentre outros convidados.

Nos últimos dias, bandidos
ainda não identificados explo-
diram caixas eletrônicos em
três municípios da região. Os
atos criminosos foram regis-
trados em Porangaba, Guareí
e Conchas. Não houve feridos
em nenhuma das ações, mas
ninguém foi preso.

Em Porangaba, na madru-
gada de quinta-feira (19), seis
homens invadiram uma agên-
cia bancária e explodiram cai-
xas automáticos na região cen-
tral da cidade, segundo infor-
mações da Polícia Militar. Com
a força das explosões, parte da
iluminação e do teto da agência
vieram abaixo. O estrondo que-
brou as janelas do prédio.

Em Guareí, um grupo de
aproximadamente seis pes-
soas invadiu uma agência do
Banco do Brasil na madrugada
de sábado (21), no centro. De
acordo com a Polícia Militar,
os suspeitos efetuaram quatro
explosões e o alvo era o cofre
do banco. As câmeras de se-
gurança de uma lotérica próxi-
ma ao local registraram toda a
ação dos criminosos, que es-
tacionaram um veículo de cor
preta perto do alvo das explo-
sões.

Em Conchas, segundo a

BANDIDOS EXPLODEM
CAIXAS ELETRÔNICOS

 EM TRÊS CIDADES DA REGIÃO
Polícia Civil, oito homens ex-
plodiram dois caixas automáti-
cos em uma agência do Banco
do Brasil na região central. A
ação criminosa ocorreu na se-
gunda-feira (23) e, de acordo
com a polícia, todos os suspei-
tos chegaram ao local enca-
puzados e com chapéus.

Ladrões explodem cofre
em posto de combustível

Na madrugada da segun-
da-feira (23), ladrões explodi-
ram um cofre localizado entre
duas bombas de combustíveis
de um posto situado na Aveni-
da Brasil, no Jardim Bela Vis-
ta, em Boituva. Segundo a Po-
lícia Militar, oito homens enca-
puzados e armados com fuzis
participaram da ação. O grupo
usou dinamites e a explosão
foi tão violenta que boa parte do
estabelecimento ficou destruí-
da. Uma casa ao lado teve os
vidros quebrados. Uma bomba
de combustíveis foi danificada
pela explosão, mas os ladrões
não conseguiram levar o di-
nheiro do cofre. No local, resta-
ram muitas notas rasgadas e
queimadas. Os suspeitos fugi-
ram em seguida e ninguém
ficou ferido ou foi preso. Leia
mais notícias policiais na pá-
gina 9.

TATUÍ COM QUEDA
ACENTUADA NA TAXA

DE EMPREGO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

O Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Tra-
balho e Emprego apontou, no
mês de fevereiro, uma acentu-
ada queda na taxa de emprego
na área da construção civil em
Tatuí. O saldo negativo alcan-
çou 6,57%, o maior na compa-
ração com outras cidades da
região, como Votorantim, Ita-
petininga e Itu. O setor regis-
trou 57 admissões e 127 des-
ligamentos, com a perda
de 70 postos de trabalho.

Outros setores do municí-
pio que apresentaram índices
negativos foram o comércio e a
agropecuária. No comércio,
aconteceram 261 admissões
e 351 desligamentos, com que-

da de 90 postos de trabalho e
índice negativo de 1,35%. No
setor agropecuário, foram 51
admissões e 66 demissões,
com a perda de 15 vagas e ín-
dice negativo de 0,98%.

Apesar dos números nega-
tivos nessas três áreas, o sal-
do geral do mês de fevereiro
ainda é positivo em Tatuí, com
a abertura de 57 vagas. O setor
de serviços foi o maior respon-
sável pelas contratações, com
471 admissões e 265 desliga-
mentos, com aumento de 206
vagas e índice positivo de
2,46%. No setor da indústria,
ocorreram 313 admissões e
299 demissões, com aumento
de 14 vagas de emprego e sal-
do positivo de 0,14%.

SEMANA SANTA EM TATUÍ
A partir de domingo (29),

começam as celebrações
da “Semana Santa”, um

dos períodos mais impor-
tantes da Igreja Católica.

Veja na página 10
matéria especial, com a
programação completa
em  paróquias de Tatuí.

QUADRA SEDIA PRIMEIRA ETAPA DA
 COPA SÃO PAULO DE MOTOCROSS

Neste fim de semana, o mu-
nicípio de Quadra irá sediar a
primeira etapa da “Copa São
Paulo de Motocross”. As dispu-
tas, em várias categorias, acon-
tecem no C.T. “Júnior Nunes”,
no quilômetro 16 da estrada vi-
cinal Tatuí/Quadra, com entra-
da gratuita ao público.

No sábado (28), haverá trei-
nos livres partir das 13 horas.
No domingo (29), os treinos
começam às 9 horas e as pro-
vas serão realizadas a partir
das 11h30. O evento esportivo
integra a programação come-
morativa dos 19 anos de eman-
cipação político-administrativa
do município de Quadra. Veja
mais notícias de esporte na
página 7.
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