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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

† João Francisco Oliveira –
Faleceu dia 8 de abril, aos 57
anos.

† Glauco Di Grazia  – Faleceu
dia 9 de abril, aos 83 anos.

† Cristino Rodrigues de
Paula – Faleceu dia 9 de abril,
aos 65 anos.

† Maria Tereza da Costa
Souza  – Faleceu dia 9 de abril,
aos 64 anos.

† Alcides Pires Bueno – Fa-
leceu dia 10 de abril, aos 87
anos.

† Ivani Zanqueta Carriel  –
Faleceu dia 10 de abril, aos 72
anos.

† Pedra Feliciano  – Faleceu

dia 10 de abril, aos 68 anos.
† Elton Cristiano Aguiar Ri-

beiro – Faleceu dia 10 de abril,
aos 26 anos.

† Almiro Lopes de Arruda  –
Faleceu dia 11 de abril, aos 64
anos.

† Antonio Sérgio Macedo  –
Faleceu dia 13 de abril, aos 75
anos.

† Paulo Pedro Silva  – Fale-
ceu dia 13 de abril, aos 87 anos.

† Leandra Aparecida
Antunes Paes  – Faleceu dia 14
de abril, aos 37 anos.

† Valdir Sebastião Antunes
– Faleceu dia 15 de abril, aos 74
anos.

VEREADORES REJEITAM TRÊS
VETOS TOTAIS DO PREFEITO MANU

Na terça-feira (14), na ses-
são da Câmara de Tatuí, os ve-
readores rejeitaram três vetos
totais apostos pelo prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
aos autógrafos nºs 59, 61 e 62/
2014, referentes aos Projetos
de Lei nºs 97/2013, 14/2014 e
17/2014.

O projeto 97/2013, de autoria
do suplente Jorge Sidnei
Rodrigues da Costa, que deixou
sua cadeira no Legislativo após
o retorno do titular Ronaldo José
da Mota, obriga a publicação do
calendário de reuniões dos con-
selhos municipais e suas res-
pectivas atas e resoluções no
site oficial da Prefeitura de Tatuí.
Na justificativa, o prefeito disse
que não poderia cumprir a deter-
minação, pois o Departamento
de Comunicação da Prefeitura
possui um quadro restrito e in-
cumbido da realização de inú-
meros outros feitos. Argumen-
tou também que, para assumir a
responsabilidade desta tarefa,
seria preciso contratar pelo me-
nos mais um servidor público,
gerando despesa direta à
municipalidade. Os vereadores
não concordaram com a explica-
ção e rejeitaram o veto, com 14
votos contrários e um voto favo-
rável.

O projeto 14/2014, assinado
pelo edil José Eduardo Morais
Perbelini (PRB), dispõe sobre a
implantação de aquecedor so-
lar ou painel solar fotovoltaico
nas futuras instalações públi-
cas a serem construídas. O pre-
feito justifica o veto, afirmando
que tal medida irá gerar despe-
sa direta à municipalidade e não
foi realizado um estudo do im-
pacto orçamentário que poderia
causar ao erário. Os vereadores
não concordaram e rejeitaram o
veto, com nove votos contrários e
seis votos favoráveis.

O projeto 17/2014, de autoria
do parlamentar Antonio Marcos
de Abreu (PP), dispõe sobre a
obrigatoriedade da exibição em
postos revendedores de com-
bustíveis, em local visível ao con-
sumidor, do valor do percentual
do litro do etanol – álcool – em
relação ao valor do litro da gaso-
lina. Na justificativa, o prefeito
afirma que tal projeto não reúne
condições para ser convertido
em lei e atribui ações
fiscalizadoras e sancionadoras
que não competem ao Poder
Executivo Municipal. Argumenta
também que a Agência Nacional
do Petróleo é responsável pela
especificação e fiscalização dos
produtos que chegam aos pos-
tos de revenda. Os fiscais, com-
pleta o Executivo, verificam diver-
sas exigências referentes à do-
cumentação, segurança e pro-
teção ao meio ambiente e estão
autorizados a emitir autos de
infração, interditar bombas de
abastecimento e cancelar regis-
tros de produtos, em caso de
irregularidades. Novamente a
edilidade não concordou e op-
tou pela rejeição do veto, com
dez votos contrários e cinco vo-
tos favoráveis.

VEREADOR FLAGRA E DENUNCIA SITUAÇÃO
IRREGULAR DE ÔNIBUS ESCOLARES

Na segunda-feira (13), o ve-
reador Márcio Antonio de
Camargo (Márcio do Santa Rita,
do PSDB), flagrou nas proximida-
des do Jardim Tomás Guedes,
um microônibus escolar em situ-
ação irregular. O veículo trafega-
va em vias públicas com crian-
ças, mas sem vidros traseiros,
lanternas quebradas e pneus em
péssimo estado de conservação.

Constatando as irregularida-
des no veículo, o vereador, temen-
do pela segurança dos estudan-
tes, chamou a Polícia Militar e re-
gistrou um Boletim de Ocorrência,
de número 4.527/2015. As crian-
ças foram transferidas, com a
chegada de um novo ônibus. Mais
tarde, no local onde a Prefeitura de
Tatuí recolhe seus veículos, foi
registrado um outro veículo sem
vidros traseiros.

O fato registrado repercutiu
na Câmara Municipal, na terça-
feira (13). Márcio comentou na
tribuna sobre o ocorrido e quer a
apuração dos fatos, com as de-
vidas responsabilidades apura-
das. “É vergonhoso o que está
acontecendo em Tatuí, sem ne-

Márcio flagrou um dos veículos municipais trafegando com crian-
ças sem o vidro traseiro, pneus carecas e lanternas quebradas.

nhuma atitude do Poder Execu-
tivo em coibir estas situações”,
disse o parlamentar. Márcio dis-
se que o microônibus só não foi
apreendido pela PM porque fun-
cionários da Prefeitura retiraram
o veículo antes da chegada dos
policiais. O edil revelou ainda
que recebeu na semana passa-

da várias denúncias de mães de
alunos relatando a preocupação
de todos com a situação do trans-
porte escolar municipal. O vere-
ador Alexandre Bossolan (DEM)
também comentou o assunto na
tribuna da Câmara e disse estar
“temerário com a situação dos
veículos municipais”.

FLAUTISTA DE TATUÍ É SOLISTA EM
 CONCERTO NA SALA SÃO PAULO
Neste domingo (19), 11 ho-

ras, a Banda Sinfônica do Esta-
do de São Paulo apresenta-se
na série Concertos Matinais na
Sala São Paulo, na Capital. O
concerto será regido pelo maes-
tro norte-americano convidado
Shaw Smith e  solista Otávio
Blóes, na flauta. Otávio é coorde-
nador da área de Setor de So-
pros e Madeiras e professor de
flauta transversal desde 1997
no Conservatório de Tatuí. Do
repertório do concerto deste do-
mingo constam obras de
Giuseppe Verdi, Ferrer Ferran,
Frank Ticheli, John Mackey e
Herbert Owen Reed.

Otávio estudou com os mes-
tres Edson Beltrami, Madalena
Cubas, Jean Noel Saghaard e
João Dias Carrasqueira. Dentre
os prêmios obtidos em concur-
sos destacam-se duas indica-
ções ao “Prêmio Weril” para so-
listas, “III Concurso de Flautis-
tas” da Faculdade de Música da
Universidade São Judas Tadeu
e finalista do “X Prêmio Eldorado
de Música”. Durante 20 anos in-
tegrou a Banda Sinfônica do
Conservatório de Tatuí, sendo
por dez anos 1º flautista – solis-
ta. Como flautista principal tocou
em diversos grupos sinfônicos
e de câmera sob a regência de
Arnold Gabriel (EUA), Frank

Otávio Blóes é o solista no concerto da Banda Sinfônica do Estado
neste domingo.

Battist (EUA), Matthew George
(EUA), Gregory Fritze (EUA), Jan
Van Der Roost (Bélgica), Lazlo
Marozi (Hungria), Rafael Sanz-
Espert (ESP), Eleazar de Carva-
lho (Brasil), Dario Sotelo (Bra-
sil), Marcos Sadao (Brasil), Mô-
nica Giardini (Brasil), entre ou-
tros. Em 2005 atuou como músi-
co convidado da Osesp (Orques-
tra Sinfônica do Estado de São
Paulo). Como solista, destacam-
se as execuções dos concertos
de Jacques Ibert, Khachaturian
e Frigyes Hidas, sob regência
dos maestros Daniel Havens
(EUA/BRA), Felix Hauswirth (Su-
íça) e João Maurício Galindo

(BRA).
Na área pedagógica, minis-

trou aulas no 29º Festival de In-
verno de Campos do Jordão (nú-
cleo Tatuí), II Curso de Férias de
Tatuí, III Semana da Música da
Universidade Federal de
Uberlândia, Pró Bandas - Ofici-
nas Técnicas para Maestros e
Músicos de Banda (seis edi-
ções), Coreto Paulista - Oficinas
Itinerantes para Maestros e Mú-
sicos de Banda e Projeto Brasil
Presente realizado na Costa
Rica. Desde 2010 coordena o
Encontro Internacional de Ma-
deiras de Orquestra do Conser-
vatório de Tatuí.

A Polícia Militar informou que
700 barracos do movimento
Frente Nacional de Luta Campo
e Cidade (FNL) foram demoli-
dos durante a reintegração de
posse de um terreno invadido no
município de Quadra, situado às
margens da estrada vicinal Jacira
Siqueira Rodrigues, ao longo de
pelo menos três quilômetros.
Esta área pertence ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem
(D.E.R) e foi invadida em agosto
de 2014. De acordo com o Insti-
tuto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), no mês
de novembro a ocupação era
uma das maiores do País.

A operação de reintegração
de posse foi realizada na terça-
feira (14) e contou com a participa-
ção de 150 profissionais, entre
policiais, bombeiros, tropa de cho-
que e oficiais de Justiça. A deso-
cupação ocorreu de forma pacífi-

REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMINA
COM DEMOLIÇÃO DE BARRACOS

ca, mas alguns integrantes da
FNL colocaram troncos e pneus
na estrada e chegaram a atear
fogo em barracos, para tentar
impedir a ação. As chamas foram
controladas rapidamente e as
pessoas que ainda permaneci-
am na área foram retiradas. Se-
gundo informações da polícia,
somente 70 dos 700 barracos
estavam ocupados. A reintegra-
ção de posse e retirada dos ocu-
pantes foi solicitada em janeiro
último pela Prefeitura de Quadra.

Estão abertas na Etec
Salles Gomes as inscrições
para o Vestibulinho do 2º Se-
mestre de 2015, até o dia 14 de
maio, exclusivamente através
do site www.vestibulinho
etec.com.br. A taxa  é R$ 30,00
e dia 9 de junho serão divulga-
dos os locais do Exame. A
prova será no dia 14 de junho,
domingo, a partir das 13h30.
Há vagas nos cursos de Admi-

ETEC SALES GOMES ABRE
INSCRIÇÕES PARA VESTIBULINHO

nistração, Bioquímica,
Informática, Mecatrônica, Nu-
trição e Dietética e Segurança
do Trabalho. Por certificação
de competência, há vagas em
Administração, Edificações,
Eletrotécnica, Mecânica e Nu-
trição e Dietética. Mais infor-
mações através dos telefones
(15) 3251-6584 e 3205-2202.

A Associação Comercial e
Empresarial de Tatuí organiza
campanha promocional de seus
lojistas afiliados para o Dia das
Mães. Quem comprar no comér-
cio local irá concorrer a um jantar
com toda a família, até dez pes-
soas. E o vendedor também re-
ceberá prêmio de R$ 500,00 em
vale-compras. O sorteio será no
dia 14 de maio, às 16 horas, na
sede da Associação Comercial.
Dia 8 de maio, o comércio fica
aberto até 22 horas e no sábado
(9), até às 18 horas.

ACE PROMOVE
CAMPANHA PARA O

DIA DAS MÃES


