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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
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Arruda, 78 - Jd. Manoel
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† José Antunes de Olivei-
ra Filho  – Faleceu dia 13 de
maio, aos 89 anos.

† Antonio Aires de Cam-
pos  – Faleceu dia 14 de maio,
aos 81 anos.

† Isabel Inácia dos San-
tos  – Faleceu dia 14 de maio,
aos 75 anos.

† Noel Custódio da Silva
– Faleceu dia 14 de maio, aos
62 anos.

† Nilza Cabral de Olivei-
ra – Faleceu dia 14 de maio,
aos 72 anos.

† Maria Stela da Silva
Fiúza  – Faleceu dia 15 de
maio, aos 86 anos.

† Paulo Grando  – Faleceu
dia 15 de maio, aos 90 anos.

† Romilda Maria Fernan-
des da Rosa – Faleceu dia 16
de maio, aos 78 anos.

† Ademir Rodrigues da
Costa – Faleceu dia 16 de
maio, aos 54 anos.

† Elio Antonio de
Camargo  – Faleceu dia 16 de

maio, aos 70 anos.
† Adelice Mendes Araújo

– Faleceu dia 16 de maio, aos
86 anos.

† Genilson da Silva Mar-
ques  – Faleceu dia 17 de maio,
aos 30 anos.

† Terezinha Pinto da Sil-
va – Faleceu dia 18 de maio,
aos 67 anos.

† José Benedito Vieira  –
Faleceu dia 18 de maio, aos 59
anos.

† Geraldo Machado de
Lima Filho  – Faleceu dia 18
de maio, aos 66 anos.

† João Miguel Garcia
Júnior – Faleceu dia 18 de
maio, aos 26 anos.

† Waldemar Vieira Trin-
dade  – Faleceu dia 19 de maio,
aos 87 anos.

† Celi Pedroso Bueno  –
Faleceu dia 19 de maio, aos 51
anos.

† Laura Cavalcanti dos
Santos  – Faleceu dia 19 de
maio, aos 60 anos.
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PT APOIA MANIFESTO CONTRA DEMISSÃO
 DE PROFESSORES DO CONSERVATÓRIO

Ao completar 60 anos, o Conservatório de Tatuí aparece com manchetes negativas na imprensa regional.

Laranjeira criticou os cortes que
atingem o Conservatório.

Na terça-feira (19), na ses-
são da Câmara Municipal, o
parlamentar Oswaldo Laranjei-
ra Filho (PT) apresentou mo-
ção de apoio ao manifesto feito
pelos alunos do Conservatório
de Tatuí. No dia anterior, um
grupo de estudantes da escola
protestou nas ruas centrais
contra a demissão de 28 músi-
cos profissionais e o corte de
bolsas-auxílio. Os alunos,
empunhando cartazes, para-
ram em frente da sede princi-
pal do Conservatório, na Rua
São Bento, ao lado do Teatro
“Procópio Ferreira”. Eles ale-
gam que, com as dispensas, a
área pedagógica da escola so-
freu prejuízo e a instituição fi-
cou sem professores essenci-
ais. A Secretaria Estadual da
Cultura confirma as demis-
sões, mas afirma que as bol-
sas estão mantidas.

Laranjeira informa que a
moção é contra as demissões
de músicos, professores e fun-
cionários, contra o Decreto nº
61.131/15 assinado pelo go-
vernador Geraldo Alckmin no
mês de fevereiro, que determi-
na cortes no orçamento na área
de música e cultura, e contra o
desmonte e a queda de quali-
dade dos grupos pedagógicos
do Conservatório. O parlamen-
tar, na tribuna, teceu críticas à
atuação do Governo do Esta-
do, que segundo ele, vai aos
poucos minando a grandeza
da escola de música. Por outro
lado, agradeceu aos vereado-
res do PSDB, partido que atu-
almente governa São Paulo,
pelo fato de assinar a moção,
mostrar sensibilidade ao pro-
blema e consciência sobre a
importância do Conservatório
para Tatuí.

CONSERVATÓRIO PERDEU
BONS PROFESSORES

Esta não é a primeira vez
que o Conservatório Dramático
e Musical “Dr. Carlos de Cam-
pos” perde professores. Há pou-
cos anos, após a saída do ma-
estro Antonio Carlos Neves
Campos do comando da esco-
la de música, muitos músicos
deixaram o Conservatório. So-
mente em um processo seleti-
vo feito pela atual diretoria da
Associação de Amigos do Con-
servatório de Tatuí 57 professo-
res deixaram o magistério após
participar de um processo sele-
tivo. Eles receberam a informa-
ção à véspera do Natal daquele
ano. Alguns virtuoses há muito
tempo não lecionam no Con-
servatório.  A exemplo da pia-
nista Karin Fernandes, Hector
Costita (saxofone), Pedro
Persone ( um dos únicos pro-
fessores de cravo do Brasil),
flaustista Edson Beltrami (que
executou as músicas de flauta
na novela “Em Família” e ensi-
nou o ator a utilizar o instrumen-
to nas gravações), professor
José dos Santos (durante 40
anos foi professor do Conserva-
tório e elaborou um grande tra-
balho sobre a vida musical do
professor Nacif Farah), Valter
“Carioca” Leite (que com seu
piston atuou em diversas or-
questras desde a década de
1960), saxofonista Thiers
Camargo (falecido recentemen-
te e que atuou em importantes
orquestras e programa musi-
cais na Capital paulista), maes-
tro Adriano Machado (que pos-
sui um currículo invejável como
músico e maestro), luthier Luigi
Berteli e muitos outros que ain-
da disputam contendas em pro-
cessos trabalhistas ajuízados
na Justiça do Trabalho de Tatuí
e instâncias superiores.

A pianista Karin Fernandes não leciona mais no Conservatório.

VEREADORES APROVAM
PROJETO QUE INSTITUI

“TRANSPORTE SOLIDÁRIO”

Vereador Dione disse que o projeto busca oferecer maior dignidade
aos munícipes carentes.

Na terça-feira (12), na ses-
são da Câmara, os vereadores
aprovaram projeto de lei de auto-
ria do parlamentar Dione Batista
(PDT), que institui o “transporte
solidário” em Tatuí. Segundo a
propositura, a frota municipal
deverá disponibilizar um veículo
no pronto socorro municipal,
durante o período noturno, em
bom estado de conservação, a
fim de transportar os pacientes
que receberam atendimento
médico. O veículo deverá reali-
zar este transporte no horário da
meia noite às cinco da manhã,
quando não circulam ônibus.

No texto, o vereador destaca
que “assim que o paciente for
liberado pelo médico plantonis-
ta, e não possuir transporte pri-
vado, a atendente o encaminha-
rá para ser transportado com
segurança e conforto até sua
residência”. Na tribuna, Dione
Batista esclareceu que seu pro-
jeto deverá beneficiar especial-

mente famílias pobres e de bai-
xa renda do município, que resi-
dem em bairros distantes, não
possuem veículos particulares
e precisam de atendimento no
pronto socorro durante a madru-
gada, muitas vezes com crian-
ças de colo, idosos e gestantes.
Dione conta que a ideia para
esse projeto nasceu antes mes-
mo de se eleger vereador, em
uma madrugada no pronto so-
corro. O parlamentar disse que
se sensibilizou com uma senho-
ra que acabara de ser atendida,
às três horas da manhã, e não
tinha condução para voltar à sua
residência, no Jardim Gonzaga.
“Decidi então, agora como vere-
ador, elaborar este projeto, para
trazer mais dignidade às pesso-
as carentes, que precisam de
atendimento médico nesse ho-
rário e muitas vezes retornam
para casa no frio ou debaixo de
chuva, correndo riscos”, comple-
tou.


