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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

† Cornélio Pires Paulino
– Faleceu dia 22 de abril, aos
80 anos.

† Célia da Silva Miranda
– Faleceu dia 22 de abril, aos
59 anos.

† Josefa Marlene de
Almeida Barros  – Faleceu dia
23 de abril, aos 74 anos.

† Carlos Garcia Marques
– Faleceu dia 24 de abril, aos
74 anos.

† Roberto Celestino dos
Santos – Faleceu dia 24 de
abril, aos 53 anos.

† Antonio Soares  – Fale-

ceu dia 25 de abril, aos 79 anos.
† Sérgio Iazzetti Martins

Proença  – Faleceu dia 25 de
abril, aos 18 anos.

† Maria Elisa Aparecida
de Campos  – Faleceu dia 25
de abril, aos 51 anos.

† Antonio Menck – Fale-
ceu dia 26 de abril, aos 90
anos.

† Alcides de Almeida
Carriel – Faleceu dia 27 de
abril, aos 82 anos.

† Moisés Correia da Sil-
va – Faleceu dia 27 de abril,
aos 59 anos.

CORTES NO ORÇAMENTO DO
ESTADO ATINGEM ÁREA MUSICAL

No sábado (25), o Jornal “O
Estado de São Paulo” publicou
reportagem em seu caderno de
cultura, assinada pelo jornalista
João Luiz Sampaio, onde infor-
ma que os cortes orçamentários
previstos pelo Governo do Esta-
do chegaram à área de música
e deverão atingir o Conservató-
rio “Dr. Carlos de Campos” de
Tatuí.

De acordo com a matéria,
nos últimos dias, a Escola de
Música do Estado de São Paulo
(Emesp) comunicou aos alunos
aprovados no processo seletivo
que não poderá fazer matrícu-
las, em razão de uma redução
no número de vagas, de 1.500
para 1.300. A instituição também
demitiu professores, reduziu as
bolsas oferecidas aos estudan-
tes e encerrou as atividades de
um dos seus principais grupos,
a Camerata Aberta. E cita: “no
Conservatório de Tatuí, que ain-
da negocia o novo orçamento,
também estão previstos cortes”.
A reportagem informa ainda que
no Instituto Pensarte, houve de-
missões na área administrativa.

O governador Geraldo
Alckmin anunciou adequações
no orçamento estadual em feve-
reiro deste ano. Um decreto pu-
blicado no dia 26 daquele mês
previa um corte de R$ 2 bilhões,
por conta da “necessidade de
conter despesas e otimizar gas-
tos públicos”. No setor de cultu-
ra, “os primeiros impactos fo-
ram sentidos em março, com
demissões em instituições
como o Museu Afro Brasil, o
Museu da Imagem e do Som e a
Pinacoteca, além do corte no
ProAC (Programa de Ação Cul-
tural)”, diz o texto.

Da reportagem consta tam-
bém cortes na programação da
Orquestra Jovem do Estado, gru-
po formado por estudantes, que
terão redução no valor de suas
bolsas, de R$ 1.134,00 para R$
1.082, e na Banda Jovem do
Estado, com redução de 17% e
extinção da bolsa-auxílio para
alunos do 1º ano.

Em nota oficial, a Secretaria
de Estado da Cultura afirmou que
os programas de música manti-
dos por ela “continuarão sendo
realizados com a mesma quali-
dade e o menor impacto possível
no atendimento à população,
mesmo com a crise econômica
nacional que afeta todos os seto-
res”. Diz a matéria que “em Tatuí,
a situação segue indefinida, uma
vez que o Plano de Trabalho de
2015 ainda não foi fechado. Se-
gundo a secretaria, no entanto,
“será mantido inalterado o aten-
dimento de 2.300 alunos, tendo
havido redução apenas do qua-
dro artístico”.

GOVERNADOR LIBERA R$ 36,8 MILHÕES
EM CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Foto: Du Amorim/AI Governo do Estado

Governador Alckmin anuncia a liberação de convênios com 64
municípios paulistas, inclusive Tatuí.

Foto: Conservatório de Tatuí (Divulgação)

Na quinta-feira (23), o go-
vernador Geraldo Alckmin as-
sinou o segundo lote do ano de
convênios com municípios e
entidades assistenciais do
Estado. Ao todo, foram firma-
dos 75 convênios com 64 mu-
nicípios, sendo 62 prefeituras
e duas entidades, no valor total
de R$ 36.797.708,80 milhões.
Os recursos são oriundos de
programas das secretarias
estaduais da Casa Civil, Casa
Militar, Meio Ambiente e Justi-
ça e Defesa da Cidadania.

Na região de Sorocaba, a
cidade de Tatuí será contem-
plada com recursos para obras
de recuperação da segunda
ponte do Bairro Colina Verde,
na Rua Nhô Inácio Vieira, so-
bre o Ribeirão do Manduca. O
município de Torre de Pedra
também foi contemplado com
recursos para aquisição de um
caminhão de coleta seletiva e
equipamentos.

A Secretaria da Casa Civil
assinou 60 convênios com 54
municípios, para obras de
infraestrutura urbana, constru-

ções, reformas, iluminação e
aquisições. A Secretaria da
Casa Militar assinou cinco con-
vênios da Defesa Civil com
quatro prefeituras, sendo qua-
tro para construção e um para
recuperação de ponte.

Através do Fundo Estadual
de Prevenção e Controle da
Poluição (FECOP), ligado à
Secretaria do Meio Ambiente,
foram assinados seis convêni-
os com seis prefeituras para

compra de equipamentos, ca-
minhões de coleta seletiva,
triturador de resíduos da cons-
trução civil e implantação de
centro de triagem.

Por fim, a Secretaria Estadu-
al de Justiça e Defesa da Cidada-
nia assinou quatro convênios com
dois municípios e duas entida-
des, com recursos do Fundo de
Interesses Difusos (FID), para
obras de revitalização, constru-
ção, capacitação e projetos.

CÂMARA MUNICIPAL ENTREGA
TÍTULOS DE CIDADANIA

No próximo dia 15 de maio,
às 20 horas, a Câmara Munici-
pal deverá realizar sessão so-
lene, sob a presidência do ve-
reador Wladmir Faustino
Saporito (PROS), com o obje-
tivo de entregar oito títulos de
cidadania tatuiana e um título
de cidadania emérita. Esta
cerimônia irá acontecer na sala
das sessões “Vereador Rafael
Orsi Filho”, na Avenida Cônego
João Clímaco (Mangueiras), nº
226.

O título de “Cidadão
Tatuiano” presta homenagem
às pessoas não nascidas em
Tatuí, mas que prestaram rele-
vantes serviços ao município
ou proporcionaram benefícios
de ordem pública à comunida-

Vereador Saporito presidirá ses-
são solene no próximo dia 15.

de. O título de “Cidadão
Emérito” é outorgado às pes-
soas naturais de Tatuí, que se
destacaram nas atividades re-
lacionadas às artes, ciências,
cultura, comércio, indústria,
esporte, agricultura e outros
ramos de atuação.

Na oportunidade, irão rece-
ber títulos de “Cidadão
Tatuiano”: Adriano Luiz de Oli-
veira, deputado estadual Anto-
nio Salim Curiati, Eduardo
Domingues, Eleodoro Alves de
Camargo Filho, Fausto Luís de
Augustini, Leonardo Leopoldo
Strufaldi, Moisés José de Oli-
veira e Sidnei Saes Perez. O
título de “Cidadão Emérito” será
entregue a Eugênio dos San-
tos Neto.

Os vereadores que propu-
seram os títulos, aprovados em
plenário, são Alexandre de Je-
sus Bossolan (DEM), Antonio
Marcos de Abreu (PP), Anto-
nio Carlos Prestes (PSB), Jor-
ge Sidnei Rodrigues da Costa
(PMDB), Luís Donizetti Vaz
Júnior (PSDB), José Eduardo
Morais Perbelini (PRB) e
Ronaldo José da Mota (PPS).
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CÂMERAS
INSTALADAS EM
VINTE ESCOLAS

O Departamento de Comu-
nicação da Prefeitura Municipal
informa que vinte escolas de
Tatuí já receberam câmeras de
monitoramento, dentro do con-
trato firmado com a empresa GP
– Guarda Patrimonial de São
Paulo – vencedora do processo
de licitação para instalação des-
ses equipamentos de vigilância
e segurança. Segundo a asses-
soria, a previsão é de instalar
680 câmeras em cinqüenta uni-
dades escolares e, de acordo
com o tamanho do prédio, pode-
rão ser implantados até 24 equi-
pamentos. O valor do contrato é
de R$ 404 mil por mês, com
duração de dois anos.

Segundo a secretária de
Educação, Ângela Sartori, estas
medidas de segurança são,
antes de tudo, preventivas. “Infe-
lizmente tivemos alguns casos
de depredação em escolas, e
agora, com esses dispositivos,
tenho certeza que vamos inibir
esses casos e também identifi-
car os culpados” declarou. O
monitoramento por câmeras nas
escolas de Tatuí foi assunto de
uma reunião de trabalho, reali-
zada no Centro Cultural. Cerca
de 60 educadores participaram
de uma palestra, coordenada
pela empresa GP, sobre o siste-
ma que está sendo implantado
desde o início de 2015.

A Prefeitura informa também
que as câmeras estão sendo
instaladas em locais estratégi-
cos, com maior fluxo de pesso-
as, como pátios, refeitórios,
portões de entrada e saída dos
alunos e também na parte exter-
na das escolas. No caso de falta
de energia elétrica, o sistema
funciona com gerador e possui
sistema de visualização notur-
na. O monitoramento é feito 24
horas e possui câmeras com
sensor de movimento e botão de
pânico.


