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LAR SÃO VICENTE RECEBE DOAÇÕES
PARA FESTA DA CARIDADE

A direção do Lar São Vicente
de Paulo recebe doações para a
“Festa da Caridade”, que este
ano será realizada em 4 de ju-
nho, “Dia de Corpus Christi”, com
a tradicional romaria ao asilo.
Nesta data, milhares de pesso-
as da cidade e região visitam o
Lar São Vicente para participar
da festividade, que chega à sua
86ª edição, e levar alegria e cari-
nho aos internos. O asilo de Tatuí,
fundado em 1905, atualmente é
presidido por Ivan Rezende
Ferreira e abriga 85 idosos de
ambos os sexos. Ele informa
que em 2015, o Lar irá comemo-
rar “86 anos de fé e caridade” e
agradece antecipadamente pela
colaboração de todos, em nome
dos assistidos, diretoria e Irmãs
da Providência.

Qualquer pessoa pode auxi-
liar na festividade, seja através
da doação de prendas, alimen-
tos ou animais e do trabalho
voluntário nas diversas barra-
cas de comes e bebes e brinca-
deiras que serão instaladas no
asilo. A renda obtida com as ven-
das é revertida inteiramente ao
Lar São Vicente, que a utiliza
para manutenção de seus pro-
jetos e cuidados com os idosos
ao longo do ano. Os interessa-
dos em ajudar podem dirigir-se
à secretaria do asilo, na Rua
Professor Francisco Pereira de
Almeida, nº 451, local de entrega
de doações, ou entrar em conta-
to pelo fone: (15) 3251-4286 e e-
mail: lar-sv-paulo@hotmail.com.

Decoração das ruas é uma tradição da festa religiosa.

DIOCESE DE
ITAPETININGA
 TRANSFERE

PADRES

Padre Lorival  assume em junho
a paróquia  do Santuário São
Judas Tadeu.

Na segunda-feira, (4), o bis-
po Dom Gorgônio Alves da
Encarnação Neto comunicou,
através do site oficial da Diocese,
as transferências do padre Júlio
Ferreira até então Vigário da
Catedral Nossa Senhora dos
Prazeres  como pároco da Paró-
quia Nossa Senhora das Estre-
las,  com posse nesta  segunda-
feira (11), às 19 horas. O padre
Lorival de Oliveira Pedro, até
então pároco da Paróquia Nos-
sa Senhora das Estrelas, assu-
mirá como pároco e Reitor o
Santuário São Judas Tadeu, em
Tatuí, com posse no mês de
junho, em data a ser agendada.

O padre Narciso de Jesus
Iori, até então pároco e Reitor do
Santuário São Judas Tadeu, a
partir  de junho assume como
Vigário Paroquial da Catedral
Nossa Senhora dos Prazeres,
em Itapetininga. O padre Roberto
Januário, até então pároco da
Paróquia São Pedro, em Torre
de Pedra, já assumiu sua nova
função como Vigário Paroquial
da Paróquia Divino Espírito San-
to da cidade de Angatuba. O pa-
dre Fábio Wagner, até então Vi-
gário Paroquial da Paróquia
Santa Cruz, em Cesário Lange,
assumiu sua nova função como
Vigário Paroquial da Paróquia
Santo Antônio da cidade de
Porangaba e auxiliará o padre
Antônio Roberto R. Paes, que
também assume como Admi-
nistrador Paroquial da Paróquia
São Pedro, em Torre de Pedra.

“Peçamos ao Cristo Bom
Pastor que abençoe e ilumine a
vida e a missão destes sacerdo-
tes que ora assumem estas
novas missões. Para que sejam
bem acolhidos em suas novas
comunidades e sejam tão que-
ridos quanto foram em suas
outras paróquias. Que sejam
felizes e se realizem em seus
trabalhos pastorais”, encerra a
nota publicada pelo bispo.

EMPRESÁRIOS
INSTALAM CLUBE

DE VOO NA QUADRA

O município de Quadra deve-
rá se tornar referência em avia-
ção e recebe um grande empre-
endimento em uma área de 14
alqueires na Estrada Monsenhor
Silvestri Murari, a aproximada-
mente um quilômetro do Cemi-
tério Municipal. Segundo um dos
proprietários do empreendimen-
to, cerca de sessenta pessoas
se associaram e  constroem um
Clube de Voo em um condomí-
nio, fechado por um grande muro
que circunda a propriedade.
Segundo consta, serão 107 ter-
renos onde deverão ser instala-
dos residências e hangares. Um
dos proprietários, que estava vis-
toriando o local no dia 1º de maio,
informa que a pista será de gra-
ma e destinada somente a pe-
quenos aviões. Ele explica que
são pessoas que gostam da
aviação e se associaram neste
empreendimento, que irá contar
com toda a infraestrutura de um
condomínio.

O local onde se instala o clu-
be de voo já está quase todo
murado e a água será proveni-
ente de um poço artesiano de
350 metros de profundidade. Os
comentários de moradores de
Quadra são favoráveis ao em-
preendimento e muitos já pen-
sam no desenvolvimento e em-
pregos que poderão surgir na
região, principalmente na área
da construção civil. Os 14
alqueires foram adquiridos de
propriedade rural que pertence
ao espólio de  “José Miranda”. A
gleba foi comprada de dois her-

Muro circunda catorze alqueires do condomínio na Quadra.

deiros de Miranda.
De acordo com regulamen-

tação da Aeronáutica, nenhum
aeródromo civil, público e pri-
vado pode ser construído sem
autorização prévia da Superin-
tendência de Infraestrutura
Aeroportuária da ANAC, atra-
vés da sua Gerência-Geral de
Infraestrutura Técnica, inclusi-
ve aqueles passíveis de homo-
logação IFR. De acordo com a
ANAC, os aeródromos privados
serão construídos segundo o
IAC 4301 e devem ser manti-
dos e operados sob a respon-
sabilidade de seus proprietári-
os. Lembra também o órgão
oficial que “assim também,
estes aeródromos só poderão
ser utilizados com permissão
de seu proprietário, sendo ve-
tada a exploração comercial”.
Segundo um engenheiro de
Tatuí, que já participou de pro-
jetos de aeródromos, a opção
pela pista de grama destina-se
à economia dos pneus dos avi-
ões durante os  pousos e deco-
lagens.

PEC APROVADA

CELSO DE
MELLO PODE

FICAR ATÉ
2020 NO STF

Celso de Mello tem a opção de
permanecer mais 5 anos no STF.

Na terça-feira (5), a Câmara
dos Deputados aprovou  Propos-
ta de Emenda à Constituição que
aumenta de 70 para 75 anos a
idade da aposentadoria compul-
sória dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), dos tribu-
nais superiores e do Tribunal de
Contas da União (TCU). A PEC da
Bengala foi aprovada pelo Sena-
do e segue automaticamente para
promulgação. A notícia repercu-
tiu nacionalmente. Segundo o site
Conjur, de informações jurídicas,
com a aprovação da PEC, “o país
ganha mais 5 anos da experiên-
cia de ministros importantes para
a história da justiça brasileira,
como Celso de Mello, Marco Au-
rélio, Ricardo Lewandowski e
Teori Zavascki”.

Com a compulsória aos 70
anos, o tatuiano Celso de Mello
teria de se aposentar em no-
vembro deste ano.


