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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

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Palmira de Campos
Arruda, 78 - Jd. Manoel

de Abreu - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

Trevo do São Cristóvão:

SPVIAS PROVOCA CONGESTIONAMENTO
QUILOMÉTRICO NA ENTRADA DE TATUÍ

Os veículos conseguiam entrar em Tatuí pelo trevo da Santista (foto Renê Fernandes).

Na sexta-feira (22), para rea-
lizar obras de recuperação de
pavimento no km 113 da Rodo-
via Antonio Romano Schincariol
(SP-127), a concessionária
SPVias, sem nenhuma sinaliza-
ção, provocou quilômetros de
congestionamento entre o  trevo
do Bairro São Cristóvão – Viadu-
to Mário Baiardi – e o trevo da
Santista, no final da Rua 11 de
Agosto. Neste dia, o trânsito fi-
cou caótico na Rua 11, a única
entrada da cidade. Francisco
Antonio de Souza Fernandes
(Quincas), diretor de Trânsito de
Tatuí, disse que a concessioná-
ria não avisou as autoridades de
trânsito da cidade e ele próprio
foi uma das vítimas do conges-
tionamento, quando foi buscar
sua filha em uma empresa, pró-
xima ao viaduto de Boituva.

Quincas afirma que o setor
de trânsito recebeu muitas re-
clamações e ele foi se informar
junto à SPVias, sobre o que es-
tava acontecendo. Depois deste
incidente, que atrapalhou a vida
de muitos motoristas, Quincas
informa que a concessionária
deveria interditar parcialmente o
trecho apenas no domingo, das
7 às 16 horas. Na sexta-feira
(22), por volta de 16h30, a repor-
tagem do Jornal Integração pas-
sou pelo local e constatou o gran-
de congestionamento na Rodo-
via SP-127. A obra sem planeja-
mento da SPVias e sem sinali-
zação para acessar a Fatec, Vila
Angélica e Cesário Lange, pre-
judicou motoristas que queriam
entrar em Tatuí durante toda a
sexta-feira.
No sábado novo comunicado

No sábado (23), depois do
caos provocado no trânsito no
dia anterior, a assessoria de co-
municação da SPVias emitiu o
seguinte comunicado: “Os mo-
toristas que estiverem trafegan-
do na SP-127 – sentido
Itapetininga e desejarem
acessar à rodovia SP 141 (Fatec,
Bairro Vila Angélica e município
de Cesário Lange) deverão utili-
zar o acesso municipal alterna-
tivo do km 112,9. Para acessar a
cidade de Tatuí, deverá ser utili-
zado o trevo do km 118. Já os
motoristas que estiverem trafe-
gando na SP-127 - sentido
Tatuí conseguirão acessar o
município normalmente, porém
caso haja necessidade de retor-
no deverá ser utilizado o disposi-
tivo do km 110 da Rodovia Anto-
nio Romano Schincariol (SP
127). Todo o trecho estará am-
plamente sinalizado e os usuá-
rios poderão obter informações
do tráfego pelo site www.spvias.
com.br ou pelo Disque CCR
SPVias (0800 703 5030)”.

SINDICATO PREOCUPADO COM
SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES DA FBA

Manifestação liderada por sindicalistas aconteceu em frente da
FBA.

Dias 21 e 22 de maio, a dire-
toria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Tatuí (Sindmetal)
realizou manifesto, junto aos fun-
cionários, defronte à empresa
FBA – Fundição Brasileira de
Alumínio – em Tatuí. O motivo
deste protesto, segundo o sindi-
cato, foi em função da falta de
comunicação, por parte da dire-
ção da empresa, sobre as pen-
dências trabalhistas com funci-
onários e a suposta venda da
indústria local.

Segundo Ronaldo José da
Motta, presidente do Sindmetal,
“os funcionários não sabem o
que está acontecendo na em-
presa, somente boatos. Em fun-
ção desta situação, outros pro-
blemas acabaram surgindo,
como a falta da negociação do
PLR 2015 (Plano de Lucros e
Resultados), atrasos no depó-
sito do Fundo de Garantia e nos
repasses de empréstimos con-
signados, falta de pagamento
para terceirizados e não previ-

Foto: Site Ronaldo Motta

são para regularização das pen-
dências”.

No início desta semana, os
sindicalistas conseguiram algu-
mas informações, segundo
Ronaldo, ainda extra-oficiais. O
dirigente sindical confirmou a
negociação para a venda da in-

dústria local a uma empresa do
grupo Recicla BR (Latasa
Reciclagem) e acredita que irão
ocorrer demissões na fábrica.
Outras informações sobre a ven-
da da FBA e a situação dos traba-
lhadores devem ser divulgadas
nos próximos dias.

VEREADOR PRETENDE REGULAMENTAR
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS
O vereador Wladmir Faustino

Saporito (PROS) protocolou pro-
jeto de lei na Câmara Municipal
de Tatuí, com o objetivo de regu-
lamentar a venda dos alimen-
tos em vias e áreas públicas –
com exceção das feiras livres –
além de fomentar o empreen-
dedorismo e propiciar oportuni-
dades de formalização dos ne-
gócios. A propositura engloba
alimentos vendidos em veícu-
los automotores ou tracionados
por veículo a motor, carrinhos,
tabuleiros e barracas desmon-
táveis, bem como define as re-
gras e locais autorizados para
comercialização e os critérios
para concessão do termo de
permissão de uso de cada área.

Na justificativa, o parlamen-
tar lembra que cada vez mais o
comércio informal de alimen-
tos cresce como alternativa ao
emprego formal. Além de ser
fonte de renda e oportunidade
de emprego para muitas pes-

Saporito lembra que o comércio
informal de alimentos está cres-
cendo.

soas, é inegável que a comida
de rua consolidou-se como
opção aos cidadãos que rea-
lizam refeições fora de casa,
por diferentes motivos. “Em
vista da crescente demanda
por esse tipo de alimentação
e a importância dessa ativida-
de para o suprimento da oferta
de alimentos, é indiscutível a
necessidade de regulamen-
tação da atividade, com o ob-
jetivo de propiciar a compati-
bilização com o ordenamento
urbano, a utilização adequada
dos espaços públicos e a se-
gurança dos consumidores”,
diz o texto.

O vereador cita ainda que,
com esta regulamentação, será
possível conferir maior
tranquilidade àquele que pre-
tende trabalhar no comércio de
comida de rua e, ao mesmo
tempo, garantir que o Poder
Público crie as condições ne-
cessárias para fiscalização da

higiene e segurança alimentar.
E conclui: “tal projeto visa que a
cidade adote um modelo de co-
mércio de rua bastante comum
nos Estados Unidos, com venda
de comida em vans, conhecidas
por ‘food trucks’. Dessa forma,
restaurantes também poderão
ter pontos de venda na rua”. A
propositura foi encaminhada às
comissões legislativas, para
receber pareceres, antes de
retornar ao plenário, onde será
discutida e votada pela
edilidade.

Na próxima quinta-feira (4), a
Câmara Municipal irá outorgar
título de “Cidadã Benemérita de
Tatuí” para Ana Aparecida Soa-
res, por relevantes serviços pres-
tados à comunidade. A entrega
da honraria será feita às 12 ho-
ras, no Lar São Vicente de Paulo

CÂMARA ENTREGA TÍTULO DE CIDADAMIA BENEMÉRITA
de Tatuí, durante a tradicional
“Festa da Caridade”. O propo-
nente do título é o vereador Ale-
xandre de Jesus Bossolan
(DEM).

Em 2015, “Dona Ana”, como
é carinhosamente chamada,
completa 47 anos de trabalho
no Lar São Vicente, onde sem-
pre atuou com dedicação em
diversos setores. A biografia
da homenageada conta que
esta iniciou o trabalho em prol

dos assistidos pelo asilo em
1968, debulhando milho ver-
de. Mais tarde, auxiliou no se-
tor de enfermagem, passou
pelo atendimento e recepção
e trabalhou durante quinze
anos na cozinha do Lar. En-
contra-se no setor de lavande-
ria há trinta anos, onde dirige e
coordena os trabalhos de la-
vagem e higienização de rou-
pas, toalhas, lençóis e cober-
tores.

POLÍCIA MILITAR
ABRE CONCURSO

PARA “ALUNO-
OFICIAL”

A Polícia Militar abriu concur-
so para preencher 240 vagas de
aluno-oficial. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 24 de ju-
nho, exclusivamente pelo site da
Vunesp (www.vunesp.com.br).
Os aprovados farão o curso su-
perior de Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública. O
salário inicial é de R$ 2.855,03.

Para concorrer, é necessá-
rio ter concluído o Ensino Médio,
ser brasileiro, ter no máximo 26
anos, estar em dia com as obri-
gações eleitorais e com serviço
militar e não possuir anteceden-
tes criminais. Os homens de-
vem ter no mínimo 1,65 metro de
altura e as mulheres 1,60 metro.
A taxa de inscrição é R$ 130.

Os candidatos serão avalia-
dos em prova escrita, com 80
questões objetivas de alternati-
vas e redação. Serão ainda sub-
metidos à avaliação de condici-
onamento físico, exames de
saúde e psicológicos, além de
passar por um processo de in-
vestigação social e análise de
documentos e títulos.

Após aprovados, os alunos-
oficiais passam por aproxima-
damente três anos de formação
na Academia de Polícia Militar do
Barro Branco (APMBB), na zona
norte da Capital. A formação tem
por objetivo capacitá-los no exer-
cício de comando e gestão das
atividades de polícia ostensiva,
preservação da ordem, defesa
civil e territorial. Os cadetes se
tornam aspirantes a oficiais e
passam por estágio de seis
meses. Depois desse período,
se tornam 2º tenentes.

† Daniel Silva Ferreira  –
Faleceu dia 21 de maio, com 1
ano.

† Orlando Coelho Lobo  –
Faleceu dia 21 de maio, aos 83
anos.

† Alex Eduardo Patrício
dos Santos  – Faleceu dia 21
de maio, aos 26 anos.

† Jair Alves de Oliveira  –
Faleceu dia 21 de maio,aos 56
anos.

† Elizeu Soares Rosa –
Faleceu dia 22 de maio, aos 79
anos.

† Maria Quintiliano
Bueno  – Faleceu dia 22 de
maio, aos 89 anos.

† Ernestina Rodrigues
Dias  – Faleceu dia 22 de maio,
aos 88 anos.

† Francisco Lopes de
Moura  – Faleceu dia 23 de
maio, aos 46 anos.

† Jenerli Fogaça dos
Santos  – Faleceu dia 25 de
maio, aos 51 anos.

† João Izabel Gonçalves
– Faleceu dia 25 de maio, aos
77 anos.

† Antonio Torres  – Fale-
ceu dia 25 de maio, aos 98
anos.

† Paulo de Oliveira – Fa-
leceu dia 27 de maio, aos 66
anos.


