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NOVO ENDEREÇO

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

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

A reunião do GAATA
acontece toda penúltima

terça-feira do mês, a partir
das 19h00 no Buffet e
Gastronomia Cláudia

Rauscher. Av. Cel. Firmo V.
Camargo, 171

Telefone de contato:
3251-8520.

† Oscar Mota dos Santos
– Faleceu dia 3 de junho, aos
72 anos.

† João Pereira Costa  –
Faleceu dia 5 de junho, aos 80
anos.

† Sebastião Gabriel  – Fa-
leceu dia 5 de junho, aos 80
anos.

† Edson da Silva
Bernardo  – Faleceu dia 6 de
junho, aos 49 anos.

† Francisca Gaspar Gon-
çalves  – Faleceu dia 7 de ju-
nho, aos 93 anos.

† Teresinha de Jesus So-
ares Gaspar  – Faleceu dia 7
de junho, aos 76 anos.

† Nilza Apparecida B. dos
Santos – Faleceu dia 8 de
junho, aos 78 anos.

† José Amado Pires – Fa-
leceu dia 8 de junho, aos 66
anos.

† Argemiro Pedroso  – Fa-
leceu dia 7 de junho, aos 70
anos.

† Emerson Rodrigues
Brandão  – Faleceu dia 9 de
junho, aos 29 anos.

† Diogo Ramos  – Fale-
ceu dia 9 de junho, aos 93
anos.

† Cícero Trindade de
Ávilla  – Faleceu dia 9 de ju-
nho, aos 80 anos.

GRATUIDADE PARA ESTUDANTES EM PAUTA

GOVERNO COMEÇA A REVER REDE
 DE LINHAS DA REGIÃO METROPOLITANA

A Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos (EMTU/
SP), que por força do decreto
estadual número 60.865, publi-
cado no final do ano passado no
Diário Oficial do Estado, assu-
miu mês passado, o
gerenciamento dos transportes
intermunicipais na Região Me-
tropolitana de Sorocaba (RMS),
começou a redesenhar a rede
de linhas, que atende Tatuí e
outros 25 municípios da região.

O trabalho iniciado pela em-
presa controlada pelo governo
estadual, vinculada à Secretaria
de Estado dos Transportes Me-
tropolitanos (STM), definirá tam-
bém novos itinerários, tarifas e
equipes de fiscalização.

“A EMTU/SP está estudando
os itinerários repassados pela
Artesp na região. A partir desses
dados, irá elaborar estudos téc-
nicos sobre as linhas, conhe-
cendo os itinerários e possíveis
seccionamentos (cortes), além
da frota disponível e as tarifas
praticadas na região metropoli-
tana”, informou a empresa por
intermédio da sua assessoria
de comunicação.

De acordo com a empresa,
uma das primeiras providênci-
as tomadas será vistoriar as
garagens, inspecionar frotas e
implantar o novo padrão visual
metropolitano, para que as pes-
soas possam identificar com
facilidade as linhas.

“A EMTU/SP está preparan-
do uma pesquisa de origem e
destino para identificar os itine-
rários preferidos dos usuários e
assim aumentar a oferta de ôni-
bus, melhorando a mobilidade
dos moradores dos 26 municí-
pios que compõem a nova RMS”,
informou a assessoria, sem pre-
cisar quando o trabalho será
concluído.

Entre os municípios da RMS
estão: Alambari, Alumínio,
Araçariguama, Araçoiaba da
Serra, Boituva, Capela do Alto,
Cerquilho, Cesário Lange,
Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim,
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul,
Porto Feliz, Salto, Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sorocaba,
Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.

A assessoria afirmou ainda
que na próxima reunião do “Con-
selho da Empresa”, devem ser
anunciadas novas medidas.

Melhoria da qualidade
Uma das primeiras empre-

sas a ser vistoriada pela EMTU/
SP, o Grupo São João, de
Sorocaba, espera que a mudan-
ça no gerenciamento regional

(Artesp para EMTU) irá aumen-
tar o nível de qualidade e segu-
rança dos serviços prestados.

Conforme o diretor do grupo,
Marco Antonio Franco, deverá
ocorrer um incentivo por parte do
Estado para junção regional dos
transportes, seja pelas
integrações físicas entre as di-
versas empresas operadoras
das linhas intermunicipais que
compõem a RMS, seja pelo apoio
para que essas empresas pro-
movam integrações tarifárias en-
tre as suas operações gerando
redução no custo aos passagei-
ros usuários.

“A EMTU não remunera esse
tipo de benefício (integração
tarifária entre as linhas de trans-
porte coletivo por ônibus), exceto
as integrações realizadas entre
os serviços de transporte coleti-
vo por ônibus com outros modais
de transporte coletivo que estão
sob a responsabilidade do Es-
tado de SP. Nesses dois casos
específicos, há a integração
tarifária (a tarifa de integração é
menor do que a soma das duas
tarifas) e a diferença é suportada
pelo governo do Estado”, decla-
ra o diretor.

“Com a mudança de gestão,
haverá mudança na faixa etária
beneficiada com a gratuidade
nas linhas intermunicipais da
RMS, passando a gratuidade dos
atuais 65 anos para 60 anos.
Porém para que os passageiros
idosos tenham direito a esse
benefício, haverá a necessida-
de de cadastramento, o qual será
divulgado em momento oportu-
no.”

Outro grande benefício que o
Governo do Estado já anunciou,
será a gratuidade aos estudan-
tes nas linhas intermunicipais,
lembra o empresário. “A EMTU
juntamente com o Governo do
Estado de SP ainda estão traba-
lhando para melhor adequação
dessa norma. Inicialmente terá
início na RMSP e depois será
estendida às demais regiões
metropolitanas”, lembrou.

Com relação à vistoria nos
veículos, o diretor do Grupo São
João afirma que quase tudo foi
fiscalizado em sua empresa:
“Olharam desde as áreas de
manutenção, até limpeza e
higienização, estrutura adminis-
trativa, meio ambiente, atendi-
mento e vendas. No tocante aos
veículos a vistoria da EMTU já
demonstrou ser muito mais rígi-
da do que os critérios adotados
por outras autarquias correla-
tas”. Com informações do jornal
Cruzeiro do Sul.

Na quinta-feira (4), durante a
“Festa da Caridade”, no Lar São
Vicente de Paulo de Tatuí, o vere-
ador Alexandre de Jesus
Bossolan (DEM) entregou o títu-
lo de “Cidadã Benemérita de
Tatuí” para Ana Aparecida Soa-
res, por relevantes serviços pres-
tados à comunidade. Participa-
ram da entrega diversos verea-
dores tatuianos, dentre os quais
o presidente da Câmara Munici-
pal, Wladmir Faustino Saporito
(PROS), além do ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
presidente do PSDB de Tatuí, e
o deputado federal Samuel
Moreira, da mesma legenda, que

TATUÍ COM NOVA
CIDADÃ BENEMÉRITA

visitava a cidade naquele dia.
Em 2015, “Dona Ana”, como

é carinhosamente chamada,
completa 47 anos de trabalho no
Lar São Vicente, onde sempre
atuou com dedicação em diver-
sos setores. A homenageada
iniciou o trabalho em benefício
dos assistidos pelo asilo em
1968, onde auxiliou no setor de
enfermagem, passou pelo aten-
dimento e recepção e trabalhou
durante quinze anos na cozinha.
Encontra-se no setor de lavan-
deria há trinta anos, onde dirige
e coordena os trabalhos de lava-
gem e higienização de roupas,
toalhas, lençóis e cobertores.

Dia 2 de junho, a Câmara
Municipal aprovou um projeto de
lei de autoria do Executivo, que
autoriza a abertura de créditos
adicionais especiais até o limite
de R$ 350.359,20, destinados
ao repasse de subvenções so-
ciais de verbas federais e esta-
duais, não contemplados no or-
çamento vigente.

As entidades beneficiadas
são estas: Recanto do Bom Ve-
lhinho (repasse federal – R$ 36
mil), Lar São Vicente de Paulo
(repasse federal – R$ 36 mil),
Casa de Apoio aos Irmãos de
Rua São José (repasse federal –
R$ 36 mil e repasse estadual –
R$ 152,3 mil) e Lar Donato Flores
(repasse federal – R$ 90 mil).

Festa da Ilustre Padroeira
Nesta mesma sessão, os

CÂMARA APROVA ABERTURA
DE CRÉDITOS ADICIONAIS

parlamentares aprovaram um
projeto de lei de autoria do vere-
ador Antonio Marcos de Abreu
(PP), que dispõe sobre a inclu-
são, no calendário oficial de even-
tos do município, da “Festa da
Ilustre Padroeira dos Tatuianos
– Dia Dedicado a Nossa Senho-
ra da Conceição”, instituído pela
Lei nº 3.501, de 2003.

Este evento é realizado anu-
almente, no dia 8 de dezembro,
pelo Santuário Diocesano de
Nossa Senhora da Conceição.
O vereador destaca que seu pro-
jeto justifica-se em decorrência
da necessidade de se oficializar
e incluir a festividade no calen-
dário de eventos do município. A
propositura recebeu voto contrá-
rio do vereador José Márcio
Franson (PT).

GRUPOS DO CONSERVATÓRIO
REALIZAM APRESENTAÇÕES GRATUITAS

Foto: Divulgação
No período de 15 a 20 de

junho, 18 grupos do Conserva-
tório de Tatuí realizam onze apre-
sentações gratuitas em diferen-
tes horários e locais, sob a coor-
denação do professor Max
Ferreira, dentro da “2ª Semana
de Prática de Conjunto”. O obje-
tivo das apresentações é mos-
trar os resultados do aprendiza-
do de alunos das áreas clássica
e popular da escola de música.
A abertura será na segunda-fei-
ra (15), às 20h30, com um con-
certo da Banda Sinfônica Jovem
no Teatro “Procópio Ferreira”, na
Rua São Bento, nº 415, sob a
regência do maestro José Anto-
nio Pereira.

Na terça-feira (16), aconte-
cem três apresentações. Às 14
horas, no Auditório da Unidade
2, na Rua São Bento, nº 808,
apresenta-se o Grupo de Choro
Jovem, com a coordenação de
Altino Toledo. No mesmo local,
às 18 horas, é a vez do Coro
Jovem do Conservatório de Tatuí,
com regência de Cibele Sabioni.
Ainda na terça-feira, às 19 horas,
no Auditório da Unidade 3, na

Agnaldo Silva coordena o Gru-
po de Percussão Jovem.

Rua São Bento, nº 412, apresen-
tam-se o Jazz Combo Jovem e a
Big Band Jovem, sob a respecti-
va coordenação de Paulo Flores
e Joseval Paes.

Na quarta-feira (17), estão
agendadas novas atrações. A
partir das 18 horas, no Auditório
da Unidade 2, irão se apresentar
o Coro Infantil e o Coro de Câma-
ra, com as regências de Miriam
Cândido e Cibele Sabioni. E às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, sobe ao palco a Or-
questra Sinfônica Jovem, regida
pelo maestro Juliano de Arruda
Campos. Na quinta-feira (18),
haverá mais duas apresenta-
ções. A primeira irá acontecer às
18 horas, no Auditório da Unida-
de 2, com as Cameratas
Infantojuvenil, Juvenil e Jovem de
Violões, regidas pela maestrina
Márcia Braga. Às 19 horas, no
Teatro “Procópio Ferreira”, é a vez
do Grupo de Saxofones e do
Conjunto de Metais do Conserva-
tório, sob a coordenação de Mar-
cos Pedroso e Edmilson Baía.

Na sexta-feira (19), às 20h30,
no Teatro “Procópio Ferreira”, irá

se apresentar o Grupo de Per-
cussão Jovem, coordenado por
Agnaldo Silva. A “2ª Semana de
Prática de Conjunto” termina no
sábado (20), às 11 horas, tam-
bém no teatro tatuiano, com a
apresentação conjunta das Or-
questras Infantil e Infantojuvenil,
regidas por Eduardo Augusto e
Daniel Lazala. A retirada de in-
gressos pode ser feita de terça a
sexta-feira, das 14 horas às
17h30 e das 19 às 21 horas, ou
momentos antes de cada even-
to, na bilheteria do teatro.

A Paróquia de São Lázaro,
em Tatuí, divulga a realização
da “5ª São Lázaro Sertaneja”,
uma das maiores festas do
gênero na região, que irá ocor-
rer no próximo mês de julho, na
Rua José Antonio de Souza, nº
150, na Vila São Lázaro.

Dia 9 de julho, quinta-feira,
a partir das 6h30, haverá mis-
sa, e a seguir, a exposição do
Santíssimo Sacramento duran-
te o dia todo. Às 18 horas,
haverá Oração do Santo Rosá-
rio.

Dia 10, sexta-feira, às
19h30, haverá missa, e de-
pois, o tradicional “Jantar
Tropeiro”, com apresentação
de dança gaúcha. Dia 11, sá-
bado, às 18 horas, será cele-
brada missa, com a participa-
ção do grupo musical sertane-
jo, e logo após, haverá Ação
entre Amigos. No dia 12 de
julho, domingo, acontecerá a
“Missa Sertaneja”, e em segui-
da, dança da quadrilha julina.

Em todos os dias haverá
vendas de pastéis, lanches de
pernil, quentão (sem álcool),
chá de amendoim, brincadei-
ras e muitas outras atrações.

“SÃO LÁZARO
SERTANEJA” NO
MÊS DE JULHO


