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CÂMARA DE CAPELA DO ALTO AFASTA PREFEITO
 PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES

A Câmara de Capela do Alto afastou por 90 dias o prefeito Marcelo Soares da Silva (PV). Veja na coluna
Notas Políticas do jornalista Christian Pereira de Camargo. Página 8

COMPANHIA DE
TEATRO

APRESENTA
OBRAS DE

PLÍNIO MARCOS

Se estivesse vivo, o drama-
turgo Plínio Marcos (foto) com-
pletaria 80 anos em 2015. Foi
esta efeméride que inspirou a
Cia. de Teatro do Conservató-
rio de Tatuí a organizar o proje-
to “Plínio 80 Marcos”, que pre-
vê apresentações de espetá-
culos do autor, de grande im-
portância para o cenário do
teatro brasileiro. Plínio Marcos
renovou o cenário do teatro e
atuou em diversas áreas cultu-
rais, avaliando e criticando de
forma singular as amarguras
sociais brasileiras nas déca-
das de 60 e 70.

  A primeira apresentação,
com a direção de Rogério
Vianna, estreia no próximo dia
15 de junho, às 20h30, no setor
de artes cênicas do Conserva-
tório, na Rua Coronel Aureliano
de Camargo, 550, 1º Andar.
Sob o título “Os males de que
padece o ser humano vêm dele
mesmo”, este trabalho é inspi-
rado nas obras de Plínio Mar-
cos e recomendado para mai-
ores de 12 anos. De acordo
com Vianna, a apresentação,
com entrada franca, resulta de
uma pesquisa do universo re-
tratado pelo dramaturgo nas
obras “A Mancha Roxa”, “Bala-
da de um Palhaço”, “Barrela”,
“Homens de Papel”, “Navalha
na Carne”, “Quando as Máqui-
nas Param” e “Querô”. O elen-
co é composto por Adriana
Afonso, Dalila Ribeiro,
Fernanda Mendes, Hugo
Muneratto e Marcos Caresia.

Para este ano, estão pre-
vistas também apresentações
dos espetáculos “Fragmentos”
(com a direção de Rogério
Vianna e assistência de dire-
ção de Dalila Ribeiro), “Balada
de um Palhaço” (com a direção
de Marcos Caresia) e “Estória
de Tião: Mitos e Lendas” (com
a direção de Adriana Afonso).
Hugo Muneratto é o diretor
musical e Carlos Alberto Agos-
tinho e Jaime Pinheiro cuidam,
respectivamente, dos figurinos
e cenografia. O projeto conta
ainda com a participação de
vários alunos-bolsistas.

TATUÍ RECEBE PROJETO
“CARAVANA DA LEITURA”

População de Tatuí poderá adquirir livros por apenas dois reais.

Na terça-feira (9), o projeto
“Caravana da Leitura” visita o
município de Tatuí pela tercei-
ra vez. Uma tenda será instala-
da na Praça da Matriz, das
9h30 às 17 horas, onde serão
disponibilizados vários livros ao
público. A “Caravana da Leitu-
ra” percorre cerca de 40 cida-
des por ano desde 2004, ofere-
cendo livros para o público in-
fantil, juvenil e adulto pelo valor
simbólico de dois reais. Este
projeto, realizado pelo Grupo
Projetos de Leitura, patrocina-
do pelo Magazine Luíza e apro-
vado pelo Ministério da Cultu-
ra, acontece em Tatuí em par-
ceria com a Secretaria Munici-
pal da Educação, Cultura e
Turismo.

Além da população adquirir

as obras por dois reais, profes-
sores poderão retirar na tenda,
gratuitamente, um “kit” com
nove livros, para ser utilizados
na biblioteca de sua escola.
No momento da retirada, o pro-
fessor deve preencher um for-
mulário de identificação pes-
soal e da escola. Será disponi-
bilizado um “kit” por escola.
Estão disponíveis os seguintes
livros: “Quinho”, “Radar, o
cãozinho”, “Bia e a sua gatinha
Pammy”, (português/inglês),
“Quinho e o seu cãozinho – Um
cãozinho especial”, “Quinho e o
seu cãozinho – Novos amigos”,
“Quinho e o seu cãozinho –
Férias na fazenda”, “Quinho e o
seu cãozinho – Acampamento
escoteiro”, “Nick e o passari-
nho falante”, “Quem sou eu”,
“Minha história”, “Cadernos de
Atividades”, “Acontece”, “Acre-
dite se Quiser!”, “Nos Bastido-
res do Cotidiano”, “Espiando o
Mundo pela Fechadura” e “Coi-

sas de Homem & Coisas de
Mulher”, além de títulos em
braile.

O projeto funciona como
em uma feira livre, onde as
pessoas podem circular pela
tenda, pegar os livros, folhear,
comprar e obter orientações
de uma equipe multidisciplinar,
que auxilia os leitores na esco-
lha das obras. A ideia da tenda
é aproximar as pessoas de
forma livre e sem compromis-
so, permitindo que elas se sin-
tam parte integrante desse
grande movimento em prol da
leitura. Durante o evento, o
escritor Laé de Souza faz ses-
sões de autógrafos e conversa
com os leitores. O evento já
ocorreu na cidade de Tatuí em
2009 e 2012. Na quarta-feira
(10), a “Caravana da Leitura”
também estará na vizinha ci-
dade de Boituva, das 9h30 às
17 horas, na Praça Coronel
Antonio Franco.
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NOTAS

J. R. do Amaral Lincoln

TROVAS
Todo amor é belo e nobre
(quanto a isso, não duvido),
entretanto,  sempre é pobre,
quando  pode ser medido.

 ***
Comer, sim, é bom à beça,
mas não se deixe enganar:
o prazer chega depressa,
e a gordura, devagar.

  ***
Todo o homem é galinha,
(às vezes, é um rasga-tanga...)
A paixão o põe na linha,
ou melhor, faz virar  franga.

* Marcos Cintra

* Marcos Cintra é doutor em Economia pela Universidade de Harvard (EUA) e
professor titular de Economia na FGV (Fundação Getulio Vargas). Foi deputado federal
(1999-2003) e autor do projeto do Imposto Único.

A necessidade de um ajus-
te fiscal no Brasil trouxe de
volta a discussão sobre o
possível retorno da CPMF.
Por conta disso, várias críti-
cas ressurgiram, envolvendo
essa forma de tributação e
todas precisam ser avaliadas
de modo técnico. Um das
críticas é que esse tipo de
tributo é regressivo. Ou seja,
ele imporia maior ônus para
as famílias de baixa renda.

Este texto procura expor
que há um mito envolvendo a
questão da regressividade da
CPMF. É necessário debater
exaustivamente esse e ou-
tros aspectos técnicos envol-
vendo os impostos, para que
a sociedade se posicione em
relação à reforma tributária
ideal para o País.

Cabe citar que a CPMF
como mais um tributo deve
ser rechaçada. Só valeria a
pena recriá-la se fosse para
substituir vários dos atuais
impostos. Trata-se de uma
forma de tributação eficiente,
mas seus críticos insistem
em dizer que ela é regressiva,
quando na verdade estudos
mostram que esse tributo é
proporcional.

Produzi uma simulação
quando a CPMF vigorava, para
aferir a tão alegada regressi-
vidade. Utilizando quatro fai-
xas mensais de renda famili-
ar, apurei que essa crítica é
insignificante. Na menor faixa
de rendimento (R$ 454,69) a
CPMF (direta e indireta) re-
presentava 1,64% da renda;
na segunda (R$ 1.215,33),
1,58%; na terceira (R$
2.450,05), 1,51%; e na quarta
(R$ 8.721,92), 1,41%.

No artigo Imposto sobre
Circulação Financeira, publi-
cado na Folha em 24/9/95, a
então deputada federal Maria

O MITO DA
REGRESSIVIDADE

da Conceição Tavares des-
creveu o resultado de uma
simulação para apurar a su-
posta regressividade do IPMF,
batizado depois como CPMF,
sobre as pessoas físicas e
concluiu que esse tipo de
tributo recai fundamentalmen-
te sobre o segmento de maior
renda. Segundo ela, é falso o
argumento de que o imposto
pune basicamente os mais
pobres, uma vez que, em seus
exercícios, constatou-se que
as alíquotas médias efetivas
são maiores para as cama-
das de renda mais alta.

Conclusões semelhantes
foram publicadas por Nelson
Leitão Paes e Mirta Noemi
Sataka Bugarin no estudo
Parâmetros Trib u tá r ios
da Economia Brasileira, publi-
cado na Revista de Estudos
Econômicos – FEA-USP (out-
dez/2006). Os autores conclu-
em que a CPMF é o imposto
mais harmonioso do sistema
tributário brasileiro. O ônus
desse tributo sobre o orça-
mento das famílias era de 1,3%,
ou seja, ele é uniforme em
qualquer faixa de renda, não é
regressivo. O trabalho mostra
ainda que entre os tributos mais
prejudiciais em termos de im-
pacto sobre as famílias de bai-
xa renda, o ICMS, tido pelos
críticos da tributação sobre mo-
vimentação financeira como um
imposto justo, é um dos mais
importantes.

Pode-se concluir que a
tese da regressividade da
CPMF tem pés de barro. É
um mito que se desfaz. An-
tes de repetir, sem a neces-
sária análise, alguns concei-
tos heurísticos de livros-texto
de economia, os críticos des-
sa forma de tributação devem
saber que a questão exige
avaliação técnica cuidadosa.

CENÁRIO POLÍTICO
A paisagem é cinza. O ambiente continua tumultuado, sob

a expectativa de que  depoimentos na Operação Lava Jato
acirrarão as tensões na frente política. Há dúvidas a respeito
da delação premiada do presidente da UTC, Ricardo Pessoa. 
Teria provas de envolvimento de nomes mais pesados do que
aqueles conhecidos até o momento?

CENÁRIO ECONÔMICO
A paisagem é vermelha. O desemprego continua se ex-

pandindo, principalmente na indústria automobilística, na
construção civil e em muitos segmentos de serviços. A pers-
pectiva aponta para a aprovação do pacote econômico do
Governo pelo Congresso, porém com reajustes que diminui-
rão as receitas previstas. A par das MPs 664 e 665, com
alternativa ao fator previdenciário, o pacote sobre desoneração
da folha tende a receber ajustes.

CENÁRIO SOCIAL
A paisagem é amarela. As movimentações de rua perma-

necem em “stand by”, significando que, a qualquer momento,
podem voltar a ocupar as ruas. Este analista sente que o
movimento pelo impeachment perde fôlego.

Políticos desgastados,
imagem do governo federal
em frangalhos, sociedade
descrente e atordoada, es-
trutura social começando a
se queixar do bolso mais va-
zio e inflação emagrecendo a
geladeira, formam o pano de
fundo sob o qual devem ser
analisados os aspectos pon-
tuais da crise que vive o país.
O repertório de depoimentos
e denúncias diárias, ao con-
trário do que seria de espe-
rar, de tão banalizado, pare-
ce  anestesiar a sociedade.
A repetição cansativa de es-
cândalos embrutece a sensi-
bilidade, como se uma pesa-
da camada de chumbo esti-
vesse cobrindo nossos cor-
pos. O governo federal  pati-
na na rotina de fazer aprovar
seu pacote fiscal. E passa a
ser cobrado de maneira con-
tundente pela forma com a
Petrobras foi administrada
nos últimos 12 anos. E nem
pode berrar alto porque é re-
fém das crises que amea-
çam a governabilidade: a eco-
nômica, a política e a de
gestão, com extensão na
escassez de água nos reser-
vatórios e ameaça de curto
circuito na malha energética.

Os governadores estadu-
ais correm à Brasília em bus-
ca de socorro. Ficam sem
saber o que fazer e dizer ante
a opção que lhes apresen-
tam: promover um pacto fe-
derativo para recompor a divi-
são do bolo tributário. Por
onde começar? Senadores
dão uma no cravo, outra na
ferradura, desaprovando Pa-
triota, aprovando Fachin e
adiando a MP 665, que endu-
rece as regras para o seguro-
desemprego e do abono sa-
larial. Deputados querem ace-
lerar a reforma política, mas
não há consenso sobre ne-
nhum ponto.

A paisagem escancara a
baixa capacidade do governo
de levar adiante o fabuloso
programa de obras, refrãos e
slogans, que o ciclo do
petismo prometeu e, que nos
últimos tempos, ficou restrito
ao lema “Pátria Educadora”.
A má gestão, dizem os estu-
diosos de política, é aquela
que consome o capital políti-
co do governante sem alcan-
çar os resultados anuncia-
dos e perseguidos e isso
ocorre por desorganizado ma-
nejo técnico. Os dirigentes
esquecem os compromissos
de suas campanhas eleito-
rais, não fazem o cálculo do
balanço da gestão e, princi-
palmente, não a projetam para
o futuro.

Os políticos, por sua vez,
aproveitam-se das circuns-
tâncias para tirar proveito.
Como a economia capenga,
a crise transforma-se em
oportunidade para a esfera
política expandir sua força. O
Parlamento Nacional torna-
se um amplo território de ar-
ticulação, negociação e pres-
são, o que, convenhamos, o
coloca no palco dentro do
processo decisório, eis que o
Executivo torna-se dele re-
fém, ao contrário da nossa
tradição. As casas parlamen-
tares desejam impor uma
pauta forte e agir de forma

A PROCURA
DE UMA BÚSSOLA

independente da vontade do
Palácio do Planalto, exercen-
do sua função legislativa, de-
batendo os problemas nacio-
nais e fiscalizando os atos do
Executivo. Os governadores,
por sua vez, estão
desmotivados. Não mostra-
ram praticamente nada des-
de sua posse. Não têm gás
para acender o farol da ges-
tão.

O Judiciário abarrota-se
de demandas judiciais, per-
manecendo sob a fosfores-
cência midiática desde os
tempos do mensalão, ga-
nhando agora a luminosidade
da Operação Lava Jato, na
esteira da qual, um juiz, Sér-
gio Moro, sobe os degraus
da fama e alcança o mais
alto prestígio no ranking do
respeito e da credibilidade.
Brilha o facho de um advoga-
do, Luiz Edson Fachin, que
ascende à mais alta Corte, o
Supremo Tribunal Federal,
ganhando o título do maior
sabatinado pelo Senado em
toda a história daquele Po-
der. Como agirá na nova
casa? Olhando para o visor
constitucional, promete. A
tensão entre os Poderes con-
tinuará alta. E se as novas
delações premiadas amplia-
rem o leque dos envolvidos
na Lava Jato? Qual será a
tendência do Congresso ante
a eventual condenação de
algum de seus membros de
alto conturno?

O fato é que cada Poder
está à procura de uma bússo-
la, da direção mais conveni-
ente para enfrentar o ama-
nhã. Por enquanto, olham para
a escuridão, com o olho se
acostumando a encontrar o
nada. Há imensos no espaço
social. Novas lideranças não
emergem no cenário. FHC?
Encostado no pijama do guru.
Lula? Não mais parece o leão
furioso dos velhos tempos.
Quem tem hoje autoridade
para atrair as massas? Quem
agrega o dom do equilíbrio?
Quem canaliza as aspirações
mais legítimas da população,
a força moral? Quem possui
as melhores condições de
subir ao pódio dos próximos
tempos? Na Babel de lingua-
gens tortuosas e bordões de
promessas vazias, quem dá
o tom é a indignação social.

A sociedade, por sua vez,
está a exigir um reequipamento
convivial, que implica a recu-
peração da infra-estrutura so-
cial (os serviços fundamen-
tais do Estado) e o resgate de
valores éticos e morais. Dis-
tancia-se tanto do sistema de
representação formal, sem
acreditar que ele seja capaz
de produzir melhorias na polí-
tica. Aguarda, com muita ex-
pectativa, a punição exemplar
de políticos culpados, na cren-
ça de que os horizontes do
amanhã tragam de volta a éti-
ca e novos padrões.

Muita água há de rolar
carregando novas correntes.
Como rugiu Zaratustra, o pro-
feta de Nietzsche: “Não ape-
nas a razão dos milênios -
também a sua loucura rompe
em nós. É perigoso ser her-
deiro. Ainda lutamos, passo
a passo, com o gigante cha-
mado acaso”.

A procura por qualidade de
vida e segurança em locais afas-
tados dos centros urbanos é
uma tendência no Brasil. Mas a
compra de área em loteamentos
fechados ou terrenos em novos
loteamentos requer atenção dos
consumidores, para evitar pro-
blemas, como falta de
infraestrutura ou entraves com
prefeituras e registros. Veja a
seguir sete dicas e orientações
importantes para aqueles que
pretendem realizar esse tipo de
negociação.

1 - Os loteamentos apro-
vados deverão ser abasteci-
dos de água potável, ener-
gia elétrica e esgoto?

Sim. O parcelamento do
solo urbano poderá ser feito
mediante loteamento ou
parcelamento. A legislação
define como lote o terreno ser-
vido de infraestrutura básica
cujas dimensões atendam aos
índices urbanísticos da zona
que se situe. Consideram-se
infraestrutura básica os equi-
pamentos urbanos de escoa-
mento das águas pluviais, ilu-
minação pública, redes de es-
goto sanitário, abastecimento
de água potável, energia elétri-
ca pública e domiciliar e as
vias de circulação pavimenta-
das ou não;

2 - Qual é a área mínima
do lote?

A lei determina que os lotes
deverão ter área mínima de 125
metros quadrados e frente mí-
nima de cinco metros;

DICAS PARA COMPRA
DE TERRENO EM LOTEAMENTOS

3 - Qual o cuidado antes
de adquirir um lote?

Antes de dar qualquer sinal
ou reserva, o consumidor deve-
rá verificar na Prefeitura se o
loteamento está devidamente
aprovado, se está localizado
em área de manancial ou área
de proteção ambiental, se não
há qualquer restrição quanto à
construção. No Cartório de
Registro de Imóveis, deve-se
verificar se o loteamento está
registrado de acordo com apro-
vação da Prefeitura e requisitar
certidão de propriedade e ne-
gativa de ônus e alienação,
para observar se o proprietário
que consta no Cartório é o
mesmo que está vendendo o

lote e se o lote está regular;
4 - A publicidade deve

ser guardada após ser con-
cretizada a compra?

Sim. É importante guardar
todos os prospectos publicitá-
rios do loteamento, para ga-
rantir o cumprimento da oferta
por parte da empresa. Esses
documentos passam a inte-
grar o contrato;

5 - E se o fornecedor não
cumprir a oferta?

Se o fornecedor recusar o
cumprimento à oferta, o con-
sumidor poderá exigir o cum-
primento forçado da obrigação,
nos termos da oferta, apresen-
tação ou publicidade. Ou pode
aceitar outro produto equiva-
lente ou ainda rescindir o con-
trato, com o direito à restitui-
ção de quantia antecipada;

6 - Quais os cuidados ao
assinar o contrato?

O contrato deve ter a quali-
ficação e endereço das partes,
nome e localização do
loteamento, número e data do
registro, descrição, confronta-
ções, áreas e demais caracte-

rísticas do terreno, preço, pra-
zo, valor do sinal, forma e local
de pagamento, taxas de juros
de financiamento e de mora, a
quem cabe o pagamento de
impostos e taxas do terreno e
a forma de acerto, caso haja
diferença na metragem do imó-
vel. Exija o contrato assinado
pelas partes e por duas teste-
munhas. Após a assinatura
pelas partes e testemunhas,
registre o contrato no Cartório
de Registro de Imóveis;

7 - Quais as providências
que deverão ser tomadas
ao término do pagamento
do lote?

Ao concluir os pagamen-
tos, providencie a escritura
definitiva, que deverá ser lavra-
da no Tabelionato de Notas,
munida de todos os documen-
tos pessoais do comprador,
respectiva prova de quitação e
contrato. Em seguida, registre
a escritura no Cartório de Re-
gistro de Imóveis. Após, peça
por escrito na Prefeitura a alte-
ração do IPTU para seu nome
e endereço. (Site Jus Brasil)

Na segunda-feira (1º), o advogado José Carlos Rocha
Paes compareceu à redação do Jornal Integração para
contestar resposta dada a entrevista concedida pelo ex-
prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo na edição de 16 de
maio. Em um questionamento feito pelo Jornal Integração, o
ex-prefeito Gonzaga declara que “quando assumi a Prefeitura
de Tatuí, em 2005, aí sim, a cidade estava um caos e com R$
50 milhões em dívidas”. O advogado de Borssato apresentou
a decisão nos Autos 009447-2/08, prolatada em 22 de outubro
de 2010 pela juíza Lígia Cristina Berardi Ferreira, da Terceira
Vara Cível, assim transcrita: “Assim apurado, é inegável o
dano ao erário municipal, ao contrário que alegou o réu em
contestação, exsurgindo do relatório da inspeção realizada in
loco que em 31 de dezembro de 2004 o valor disponível em
caixa era negativo em R$ 272.541,40 e os restos a pagar
processados atingiam R$ 5.854.649,88”. É o que tínhamos a
esclarecer aos nossos leitores.

ADVOGADO CONTESTA
RESPOSTA DE EX-PREFEITO
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CONVENÇÃO DE DISTRITO  DO LIONS

COM ANA BOTAFOGO
O maestro Adriano Machado e

sua esposa Fernanda assistiram
um musical na badalada casa Terra
da Garoa, na Avenida São João,
em São Paulo. Esta casa está fa-
zendo o maior sucesso no centro
velho da Capital e no último fim de
semana foi apresentado um mu-
sical de Alcione. Na foto, o maestro
tatuiano ao  lado da  bailarina Ana
Botafogo, que também prestigiou
o espetáculo. Adriano Machado foi
um dos mais produtivos maestros
do Conservatório de Tatuí. O músi-
co também faz parte da vida de
renomados artistas e grupos mu-
sicais. Ele é solista de violino no
DVD “Um Novo Tempo” do KLB,
um sucesso em todo o Brasil. Os
tatuianos esperam sua volta à
nossa escola de música. Adriano, Fernanda e Ana Botafogo na casa “Terra da Garoa”.

No período de 28 a 30 de
maio, em Águas de Lindóia,
ocorreu a “Convenção do Dis-
trito Múltiplo do Lions”, com a
participação de clubes dos es-
tados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espíri-
to Santo e Mato Grosso do
Sul, que englobam nove distri-
tos, entre eles o Distrito LC-2,
do qual Tatuí faz parte. O Lions
Clube de Tatuí foi representado
por Tirson Miranda e Aparecida
Maria e Hélio e Alzira Loretti.

Nesta convenção, houve a
eleição dos dirigentes do Con-
selho de Governadores para a
gestão 2015/2016. Foram elei-
tos: Vilma Raid Fernandes (pre-
sidente – Distrito LC-4), Wil-
son Pinto (1º vice-presidente –
Distrito LC-5), Francisca
Talarico (2ª vice-presidente –
Distrito LC-1) e Manoel Messi-
as (candidato a diretor interna-
cional – Distrito LC-8).

Ocorreram também pre-
miações para os distritos. O
Distrito LC-2, do Lions de Tatuí,
conquistou o prêmio do Con-
curso “Pena de Ouro” que reúne
os recortes de reportagens ou
noticiários leonísticos publica-
dos em jornais e revistas. Os
jornais de Tatuí  contribuíram
muito com a conquista, pois
foram colaboradores do Lions,
que mensalmente envia o noti-
ciário para o Distrito LC-2.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO
FONE: 3305-6674

Felicidades para você, por
este dia tão especial, que é o
seu aniversário. Parabéns,
que você possa ter muitos
anos de vida, abençoados e
felizes, e que estes dias futu-
ros sejam todos de harmo-
nia, paz e desejos realizados.
Que seu coração esteja sem-
pre em festa, porque você é
um ser de luz e especial para
todos. Que seu caminhar seja
sempre premiado com a pre-
sença de Deus, guiando seus
passos e instruindo suas
decisões, para que suas con-
quistas e vitórias sejam cons-
tantes em seus dias. Para-
béns, neste dia 01/06/2015,
por seu aniversario de 60
anos. “A verdadeira medida

Para
ROBERTO CUSTÓDIO DA SILVA:

de um homem não é como
ele se comporta em momen-
tos de conforto e conveniên-
cia, mas como ele se man-
tém em tempos de controvér-
sia e desafio”. – Martin Luther
King

São os votos de sua famí-
lia e funcionários. 

DOAÇÃO AO LAR

Na última semana, o Banco do Brasil (Agência Cidade
Ternura) doou 140 litros de leite de soja ao Lar São Vicente de
Paulo. Ivan Rezende representou a entidade e os gerentes
Mauro, Renata e Lilian representaram a instituição financeira.

TATUIANO DIRIGE PEÇA

No domingo (31), o tatuiano Júnior Mosko dirigiu a peça
“Lenços e Ventos” no Teatro Municipal Teotônio Vilela, em
Sorocaba. A concepção do espetáculo é de Mosko, pela
“Associação Fazendo Arte”, com atores com Síndrome de
Down. Familiares do diretor, residentes em Tatuí,
prestigiaram o espetáculo no teatro sorocabano.

Família de Júnior Mosko prestigia o espetáculo em Sorocaba

Junior Mosko e parte do elenco.

CASAMENTO COMUNITÁRIO

No sábado (30), 43 casais se uniram pelos sagrados
laços matrimoniais em cerimônia pública na Concha Acús-
tica, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade. A músi-
ca foi  com a Camerata Les Ensembles e os noivos recebe-
ram bênçãos do padre Milton de Campos Rocha, da Capela
do Lar São Vicente de Paulo, e pastor Nilto José Alves, da
Igreja Quadrangular.   

Telma Oliveira, em foto de Fernando Foster, aderiu a um novo
corte e doou seu cabelo para confecção de perucas para crianças
vítimas de câncer. Todo cabelo cortado acima de 15 centímetros
de comprimento pode ser destinado a este projeto. O corte foi feito
pelos profissionais Renato e Paulo da RP Cabeleireiros.

ALEGRANDO  OS VELHINHOS

Na última semana,
integrantes do Interact
Club de Tatuí, um braço
jovem do Rotary Club,
estiveram no Lar São
Vicente de Paulo. Esta
visita com certeza trou-
xe muita alegria aos in-
ternos do Asilo. Os jo-
vens levaram o carinho
e música às pessoas
que muito trabalharam
para que todos hoje te-
nham uma vida melhor.
Fotos postadas por
Neto Camargo.

FAZENDO O BEM HOMENAGEM
A FOTÓGRAFO

No sábado (16), o fotógra-
fo Victor Hugo da Costa Pires
recebeu homenagem com a
denominação de um Centro
de Esportes Unificados, na
Vila Santa Helena, próximo
ao antigo Curtume, em Tatuí.
O objetivo do Centros de Ar-
tes e Esportes Unificados é
integrar num mesmo espaço
físico, programas e ações
culturais, práticas esportivas
e de lazer, formação e quali-
ficação para o mercado de
trabalho, serviços sócio-
assistenciais, políticas de
prevenção à violência e inclu-
são digital, de modo a promo-
ver a cidadania em territórios

A pintora Carmelina Monteiro este presente na inauguração.

Acassilzinho e Máximo. Celia Holtz e Beto Guedes pre-
sentes na solenidade.

Maestro Marcelo Afonso cui-
dou da parte musical.

de alta vulnerabilidade social
das cidades brasileiras. A
verba é do PAC do Governo
Federal. Fotos de Jhony
Salles (Xpres).
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Bate Rebate
• A próxima temporada de

“Pé na cova”, que estreia em
setembro, pela Globo, será a
última. Miguel Falabella irá se
dedicar a novos projetos, in-
cluindo séries.

• Este ano, o Dia das Cri-
anças, 12 de outubro, vai cair
numa segunda-feira. A equi-
pe da Xuxa na Record não
descarta fazer um programa
especial nesta data. 

• O “The Ultimate Fighter”
está cada vez mais escondi-
do na programação da Globo.
Fica difícil imaginar a possibi-
lidade de novo contrato para
esse “reality”.

• Ficou combinado na Ban-
deirantes que Ana Paula Pa-
drão irá se dedicar aos proje-
tos do jornalismo após o tér-
mino das gravações do pro-
grama MasterChef.

• O produtor Aníbal
Massaini Neto espera con-
cluir em oito meses a série

“Pelé Eterno”. A ideia é ofe-
recer o trabalho para a Glo-
bo e o canal fechado Sportv.

• O apresentador André
Vasco e a Bandeirantes res-
cindiram amigavelmente o
contrato. O motivo principal
foi a falta de um bom projeto
para ele no momento.

• A Globo ainda não ga-
rante uma próxima tempo-
rada para o “SuperStar”. Mas
já existe a preocupação em
encontrar um novo projeto
para Fernanda Lima.

• O experiente jornalista
Cláudio Cordeiro, com pas-
sagens pela Record e TV
Cultura, é o novo editor-che-
fe do “Café com Jornal”, exi-
bido na Bandeirantes. 

• Existem autores da Glo-
bo que já dão como certa a
recontratação e a volta da
atriz Paloma Duarte à emis-
sora. Seu nome está bem
cotado para dois trabalhos.

Reservada

A atriz Cláudia Raia (foto)
está reservada para “Sagra-
da Família”, a primeira novela
de Maria Adelaide Amaral,
na fila das 21 horas da Globo.
A expectativa é que a autora
possa surpreender o respei-
tável público com uma perso-
nagem diferente de tudo que
a Cláudia já fez na televisão.

Prestígio
Apesar de o programa atra-

vessar um período turbulento,
é inegável a força da marca
“CQC”. Isso também pode ser
constatado pelo fato de seus
ex-integrantes, na maioria, es-
tarem sendo aproveitados na
concorrência. Marcelo Tas no
GNT, Mônica Iozzi e Felipe
Andreoli na Globo, Oscar Fi-
lho no Multishow e assim vai.
Quem recebe o rótulo de ex-
“CQC” raramente fica no des-
vio, sem um novo trabalho, ao
contrário do que acontece
com ex-“bbbs”, ex-“fazendas”
e ex-“mais alguma coisa”.

A grande novidade
Uma surpresa que Silvio

Santos deve anunciar breve-
mente pelo SBT é a volta do
“Baú da Felicidade”. Trata-se
de uma ideia que ele tem
trabalhado pessoalmente há
algum tempo e que agora

passará a acontecer em torno
da marca Jequiti.

Os eliminados
A Bandeirantes começa a

exibir na terça-feira, dia 9 de
junho, um programa da Ana
Paula Padrão com os elimina-
dos do MasterChef. Trabalho
que na edição passada foi feito
pelo Rafinha Bastos, no extin-
to “Agora é tarde”.

Saldo favorável
A primeira temporada do

reality de Buddy Valastro, “The
Cake Show”, estreará na
Record com todas as cotas do
programa vendidas. De acordo
com a emissora, o lançamento
continua previsto para agosto,
em 13 episódios.

Estreia confirmada
O canal pago Multishow

marcou para 20 de julho a data
de estreia do programa do Ce-
ará, Wellington Muniz. Ex-in-
tegrante do “Pânico”, Ceará terá
a chance de provar que não é
artista de apenas dois perso-
nagens.

Destaque

Babi Rossi (foto de
Fernanda Simão) foi destaque
no programa “Chega Mais” do
último domingo, na Rede TV!.
Entrevistada, a ex-Panicat fa-
lou sobre as polêmicas que
envolveram sua vida e carreira.

Elenco
Depois de “A Grande Famí-

lia”, o ator Marco Nanini está
na mira para o elenco de
“Candinho”, novela de Walcyr
Carrasco, com direção de Jor-
ge Fernando, que será exibida
futuramente na faixa das 18
horas da Globo. Elisabeth
Savalla e Ary Fontoura já estão
garantidos nessa história.

Frei Galvão
O músico e produtor cultu-

ral Malcolm Forest, que
roteirizou, produziu e dirigiu o
filme-documentário “Frei
Galvão: O Arquiteto da Luz”,
está negociando a veiculação
da atração no canal fechado
Prime Box Brazil, emissora
focada integralmente na exibi-
ção de filmes nacionais. Este
filme, que conta a história do
primeiro santo brasileiro, será
mostrado também na próxima
edição da Jornada Mundial da
Juventude, em Cracóvia, na
Polônia.

Doroteia

Em “Além do Tempo”, pró-
xima novela das 18 horas, Júlia
Lemmertz (foto) será Doroteia,
a mãe de Melissa (Paolla Oli-
veira) e Roberto (Rômulo Es-
trela). Julia, como se recorda,
foi a última Helena de Manoel
Carlos, na trama de “Em Famí-
lia”.

Começou
A diretora Amora Mautner

iniciou oficialmente, na últi-
ma semana, as gravações de
“A Regra do Jogo”, novela de
João Emanuel Carneiro que
irá substituir “Babilônia” na
Globo. Os primeiros traba-
lhos em externa ocorreram
no Rio de Janeiro. No elenco,
dentre outros, encontram-se
Giovanna Antonelli, Alexan-
dre Nero, Susana Vieira, Cauã
Reymond, Thaissa Carvalho,
Vanessa Giácomo e Letícia
Lima.

Sem parar
O SBT deverá estrear o

“Mão na Massa”, programa da
Ticiana Villas Boas, no sába-
do, dia 25 de julho. Isso, por-
tanto, imediatamente depois
do encerramento desta tem-
porada do “Cozinha sob pres-
são”, para manter a audiência
do horário e fidelizar a sua
“faixa gastronômica”. 

Programas diários
Nos interiores da Record,

já tem gente apostando que
Luiz Bacci ganhará um pro-
grama semanal de auditório.
Um sonho, aliás, que ele não
conseguiu realizar na
Bandeirantes. Outro que tam-
bém está muito cotado para
fazer um programa diário é
Luciano Faccioli na Rede TV!.
A ideia é que ele entre com
um informativo antes do “Me-
lhor pra você”.

Nova série
Lázaro Ramos, ao lado da

mulher, Taís Araújo, vai se de-
dicar a uma nova série da Glo-
bo, chamada “Os Braun”. Lázaro
interpretará um pagodeiro que
mora na Barra, e Taís, uma
dançarina. A autoria do proje-
to, ainda sem data de grava-
ção, pertence ao roteirista e
diretor Jorge Furtado.

I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

Segunda-feira – Júlia des-
cobre que Murilo comprou o
silêncio de Marta sobre a gra-
videz e se afasta do pai bioló-
gico quando ele lhe oferece
dinheiro. Felipe apoia Júlia.
Lígia conta para Vicente sobre
a viagem a Los Angeles e a
decisão de deixar Joaquim com
Miguel. Há uma passagem de
tempo. Lígia embarca para os
Estados Unidos e Miguel cui-
da de Joaquim. Irene se pre-
para para voltar ao trabalho
após a licença-maternidade.
Laila pede um empréstimo a
Esther e Luís, que negam.
Luísa ganha uma bolsa de
estudos na Inglaterra, mas
hesita em aceitar por causa de
Vicente. Dona Cida procura
Miguel, que relembra com an-
gústia os fatos que culmina-
ram na morte da mãe. Na praia,

Segunda-feira – Grego se
oferece para assumir a dívida
de Primo com Jávai. Patrícia
avisa Soraya que substituirá
Rafaela como sua terapeuta.
Izabelita pede a Júnior que
pare de maltratar os emprega-

Miguel se distrai e acaba per-
dendo Joaquim de vista.

Terça-feira – Miguel não
encontra Joaquim e registra seu
desaparecimento em uma dele-
gacia. Irene afirma a Carlos que
está pronta para cuidar do maior
cliente da empresa. Vicente se
preocupa com a demora de
Miguel e Joaquim e pede ajuda
a Júlia. Valentina incentiva Elisa
a se afastar de Bernardo. Miguel
revela a Júlia e Felipe que per-
deu Joaquim, e Júlia avisa a
Vicente, que se desespera. Lú-
cia recebe a notícia do faleci-
mento do ex-marido e Esther
apoia a amiga em suas memó-
rias. Lígia descobre o sumiço de
Joaquim e acusa Miguel. O dele-
gado informa a Vicente que um
menino com as mesmas des-
crições de Joaquim foi deixado
no conselho tutelar. Miguel e
Vicente se enfrentam.

Quarta-feira – Miguel se des-
controla e agride Vicente. Pedro
apoia Vicente. Miguel se culpa
por ter perdido Joaquim. Lígia
chega ao Brasil e Vicente exige
que ela afaste Miguel de Joa-
quim. Marlene tem uma decep-
ção ao conhecer Arnaldo. Rosa
decide ajudar Guida a conquis-
tar Aníbal. Lígia convence Miguel
a não desistir da paternidade de
Joaquim. Chega a festa de ani-
versário de Júlia, e Lígia se pre-
ocupa com a demora de Miguel.
Taís conversa com Estevão e se
preocupa com um possível fra-

casso de Pedro. Laila repreen-
de o comportamento de Miguel e
Esther se desculpa pela atitude
da filha. Lauro comenta com Isa-
bel que Miguel está pensando
em viajar a trabalho para a
Espanha. Durval se declara para
Marlene. Lígia dá um ultimato
em Miguel.

Quinta-feira – Miguel insiste
em viajar a trabalho e Lígia avisa
que, se ele for, o relacionamento
dos dois está acabado. Estevão
comunica a Pedro que ele não
conseguiu a bolsa de estudos.
Júlia apoia Eriberto, que sofre
com a situação de Elísio. Lígia
desabafa com Irene sobre
Miguel, que se martiriza diante
de Lauro. Elisa decide aceitar o
convite para sair com um fotó-
grafo e Bernardo se incomoda.
Felipe e Júlia revelam a história
do passado de Miguel para Luís,
que pensa em investigar o caso.
Elisa e o fotógrafo se beijam.
Taís e Luísa conversam sobre
Pedro e Vicente. Lauro descobre
que Isabel omitiu uma ligação
de Luís e confronta a esposa.
Luís procura Isabel, que acaba
beijando o rapaz.

Sexta-feira – Isabel revela
para Lauro que está envolvida
com Luís. Bernardo compra um
presente para Elisa. Lígia conta
para Vicente que se separou de
Miguel. Rosa inventa para Aníbal
que Guida tem um admirador

secreto. Júlia conversa com
Miguel sobre o relacionamento
com Lígia. Elisa recebe um pre-
sente do fotógrafo com quem
saiu e Bernardo fica
desconfortável. Marlene sai com
Durval, que pede para que os
dois continuem amigos. Esther
comenta com Luís que irá pro-
curar o filho de Lúcia em Porto
Alegre. Luís descobre que o pai
de Miguel foi processado por
assédio mais de uma vez. Júlia
revela a Miguel a descoberta de
Luís sobre seu pai.

Sábado – Júlia insiste em
localizar a filha de Cida, mas
Miguel afirma que não quer re-
mexer em seu passado. Vicente
se preocupa com as escolhas
de Pedro. Luís sugere que Júlia
e Felipe descubram o paradeiro
de Luzia para ajudar Miguel. Luís
e Isabel têm a primeira noite
juntos. Lauro afirma a Miguel
que Isabel é o amor de sua vida.
Joaquim sente falta de Miguel.
Júlia e Felipe seguem Miguel no
encontro com Cida. Cida diz a
Miguel que Luzia faleceu. Miguel
surpreende Júlia e Felipe e aca-
ba ofendendo a moça. Júlia en-
contra o endereço do trabalho
de Joana e acredita que a meni-
na seja parente de Cida. Isabel
aconselha Miguel a procurar
Joaquim. Júlia descobre que
Luzia está viva. Miguel vai à casa
de Lígia.

BABILÔNIA
(GLOBO – 21h00)

Segunda-feira – Beatriz conta
para Otávio o que fez com Aderbal.
Aderbal socorre Inês, que finge
ter sido assaltada. Bento ensina
Paula a andar de bicicleta, mas
ela reluta. Rafael convida Laís
para jantar. Aderbal e Inês flertam
em um restaurante, mas são in-
terrompidos pela chegada de Laís
e Rafael. Rafael percebe o clima
entre Aderbal e Inês, mas disfar-
ça. Paula diz à Regina que acre-
dita na inocência de Vinícius e
acha que outra pessoa armou
toda a confusão. Aderbal fica a
sós com Rafael e ameaça fazer
algo contra o rapaz caso ele conte
a alguém o que viu entre ele e
Inês. Regina chega ao salão e
acusa Inês de ter armado para
separá-la de Vinícius. Inês ofen-
de o pai de Regina e a comercian-
te dá um tapa na advogada. Inês
chama a polícia e vai com Regina
para a delegacia. Zélia conta para
Karen e Luís que Regina foi leva-
da para a delegacia e todos vão
ao encontro dela. Karen provoca
Regina. Vinícius chega à delega-
cia e convence Inês a não prestar
queixa. Regina e Vinícius se re-
conciliam. Gabi olha um vídeo
maldoso envolvendo Ivan e Rafael
na internet e avisa o amigo. Na
faculdade, alunos provocam
Rafael por causa do vídeo e ele
não entende. Luís Fernando pede
desculpas para Julia. Evandro e
Alice namoram em Paris. Julia
perdoa Regina, mas diz para a
mãe que nunca desculpará
Vinícius. Inês convoca uma reu-
nião na Souza Rangel e chama
Beatriz. Beatriz fica espantada ao
entrar na reunião e encontrar
Aderbal, que comunica que fe-
chará negócio com a construtora,
com a condição de que Inês ad-
ministre as transações.

Terça-feira – Beatriz pede
para conversar a sós com Inês.
Inês conta a Beatriz que dormiu
com Aderbal e as duas se provo-
cam. Sandrinha mostra a Laís o
vídeo de Ivan e Rafael. Laís liga
para Rafael e conta sobre o vídeo
que está circulando na internet,
mas ele não se abate. Regina diz
a Vinícius que logo Júlia irá
perdoá-lo. Regina e Vinícius en-
contram Carlos Alberto por acaso
e o advogado fica cismado com a
intimidade de Carlos e Regina.
Bento recusa um trabalho na fren-
te de Paula e ela fica chateada.
Wolnei tira fotos da barraca de
Regina, armando algo. Inês apre-
senta o projeto do estádio para
Aderbal, Beatriz, Otávio e Pedro.
Aderbal concorda com os termos
propostos pela Souza Rangel.
Ivan e Rafael conversam sobre o
vídeo. Beatriz diz a Pedro e Otávio

que irá se vingar de Inês. Luís
Fernando pede ajuda a
Consuelo e ela diz que ele pre-
cisa apresentar celebridades
para ela. Norberto convida
Valeska para ir ao cinema e ela
aceita. Inês provoca Beatriz di-
zendo que Alice e Evandro es-
tão em Paris. Helô conta a Murilo
que Alice está em Paris com
Evandro e ele pede que ela o
avise quando Alice voltar. Otávio
se declara para Beatriz. Karen
discute com Luís Fernando.
Wolnei conversa com uma mu-
lher misteriosa. Diogo pensa
em Beatriz. Laís e Rafael assis-
tem ao vídeo e ela pergunta se
ele não tomará providências a
respeito. Beatriz faz perguntas a
Guto sobre Alice. Evandro pre-
senteia Alice com uma joia e os
dois saem para jantar. Beatriz
marca um encontro com Murilo.
Inês e Aderbal se encontram no
apartamento particular dele.
Beatriz diz a Murilo que eles
devem se unir para separar
Evandro e Alice.

Quarta-feira – Murilo acei-
ta se aliar à Beatriz. Beatriz dá
uma cópia da chave do aparta-
mento particular de Evandro a
Murilo e diz que irá alugar um
imóvel para ele no mesmo apart
hotel. Inês e Aderbal combi-
nam outro encontro. Bento e
Paula contam para Regina e
Vinícius os planos da viagem
para Nova Iorque. Aderbal diz
para Consuelo que fechou ne-
gócio com a Souza Rangel e
ela se anima. Wolnei conversa
com a mulher misteriosa ao
telefone e ela pede que ele
execute o plano o mais rápido
possível. Zélia faz as unhas de
Beatriz e conta o que ocorreu
entre Regina e Inês no salão.
Clóvis vai atrás de Valeska, mas
ela o dispensa. Murilo revista o
apartamento de Evandro, mas
não encontra nada comprome-
tedor. Beatriz fica com raiva da
relação de Inês e Aderbal. Zélia
conversa com Karen e se es-
panta com o ressentimento
que a filha tem de Regina.
Wolnei pede que Valeska o aju-
de a conseguir uma arma. Inês
pede que Aderbal continue a
apoiando. Bento diz a Paula
que vai aceitar um trabalho.
Wolnei desenterra uma arma
no alto do morro e enterra em-
baixo da barraca de Regina. A
mulher misteriosa liga para o
disque-denúncia e Regina é
presa por porte e ocultação de
arma ilegal.

Quinta a Sábado – A emis-
sora não forneceu o resumo
dos capítulos.

dos de Soraya. Expedito mostra
a Benjamin que o Centro Cultu-
ral foi construído em cima de um
córrego e que pode desabar a
qualquer momento. Mari desco-
bre quem é seu pai biológico.
Mari pede que Tomás se afaste
para sempre. Izabelita avisa a
Deodora que as duas viajarão
para jogar as cinzas do marido
no mar do Caribe. Benjamin fica
perplexo ao ver Mari beijando
Grego.

Terça-feira – Grego e Benja-
min disputam o amor de Mari.
Mari e Benjamin discutem.
Rosicler seduz Grego em troca
do perdão de sua dívida. Raul
não consegue resistir às
investidas de Claudete e arrisca
um novo confronto com seu pai.
Soraya tenta tirar a urna com as
cinzas de Antonino das mãos de
Izabelita e o objeto cai no chão.
Gabo avisa a Margot que ela deve
dizer a Benjamin que não abrirá

mão do Projeto Paraisópolis.
Benjamin vê Margot e Gabo dis-
cutindo.

Quarta-feira – Gabo explica
a Benjamin que Margot foi con-
tratada no lugar de Raul. Margot
avisa a Benjamin que o contrato
que assinou com a Pilartex a
obriga a não abrir mão do Proje-
to Comunidade. Mari impede
Jávai de levar Bruna. Soraya diz
a Melodia que ela será sua espiã
em Paraisópolis, lhe mantendo
informada sobre Benjamin,
Izabelita e o anel. Margot confes-
sa a Patrícia que ama Benjamin.
Jávai pede a Grego que encon-
tre o dente de ouro que perdeu
na briga com Mari. Tomás fica
surpreso ao ver Mari com Bruna
na porta de sua casa.

Quinta-feira – Mari leva Bru-
na para casa e se surpreende
ao descobrir que Tomás é o pai
da menina. Benjamin e Margot
passam a noite juntos. Grego
conversa Izabelita e tenta tirar
informações sobre Benjamin.
Mari pede a Paulucha para falar
de Tomás. Paulucha convence

Mari a procurar Benjamin. Gabo
garante a Soraya que irá ajudá-
la a tirar Izabelita de Paraisópolis.
Mari procura Benjamin e encon-
tra Margot.

Sexta-feira – Gabo pede que
Raul descubra algum ato ilegal
de Grego. Mari duvida do amor
de Benjamin por ela. Benjamin
agradece a Cícero por ter entre-
gado as cinzas do avô. Margot
envia a Mari uma foto de Benja-
min dormindo em sua cama.
Raul se esconde de Grego. Mari
avisa a Danda que, se Benjamin
se envolveu com Margot, ela não
irá perdoá-lo.

Sábado – Danda tenta con-
vencer Mari a perdoar Benjamin.
Cícero sugere que Benjamin
conte a Mari que ficou com
Margot. Soraya humilha Júnior
por ele ter entregado o anel erra-
do. Mari e Grego ficam presos no
elevador da Pilartex. Danda fica
preocupada com as condições
de moradia de Jurandir. Benja-
min e Margot surpreendem Mari
e Grego se beijando ao abrir a
porta do elevador da empresa.

Júlia insiste em localizar a fi-
lha de Cida, mas Miguel afir-
ma que não quer remexer em
seu passado.

 Mari e Grego ficam presos no
elevador da Pilartex.
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NOVO ENDEREÇO
COMPUTER LAB

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

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

† Sebastião Soares Vieira
– Faleceu dia 27 de maio, aos
81 anos.

† João Donizethi de Sou-
za – Faleceu dia 27 de maio,
aos 55 anos.

† João Domingues – Fa-
leceu dia 29 de maio, aos 69
anos.

† Armando Lepre – Fale-
ceu dia 29 de maio, aos 85
anos.

† Mauro Cleto – Faleceu
dia 30 de maio, aos 63 anos.

† Jessé Fernandes – Fa-
leceu dia 30 de maio, aos 81

anos.
† Geraldo Américo

Bueno – Faleceu dia 31 de
maio, aos 55 anos.

† Vitoriano Moreira – Fa-
leceu dia 1º de junho, aos 92
anos.

† Martinha Cardoso
Ferreira – Faleceu dia 2 de
junho, aos 94 anos.

† Maria Therezinha Santi
Ribeiro – Faleceu dia 2 de
junho, aos 78 anos.

† Maria Cardoso Paulino
– Faleceu dia 2 de junho, aos
91 anos.

CÂMARA APROVA CRIAÇÃO DE CARGOS
COM NOVA REFERÊNCIA SALARIAL

Advogados e Procuradores:

Na terça-feira (2), a Câmara
Municipal aprovou projeto de lei
de autoria do Poder Executivo,
que cria, no quadro de pessoal
da Prefeitura de Tatuí, três car-
gos efetivos de Procurador e três
cargos efetivos de Advogado, a
serem preenchidos mediante
concurso público, com a refe-
rência “I-XXI” na tabela de venci-
mentos. A propositura, aprova-
da com nove votos favoráveis e
seis votos contrários, além de
uma abstenção, provocou am-
plo debate entre os vereadores.
O vereador Luís Donizetti Vaz
Júnior (PSDB) questionou o fato
de o projeto aumentar o venci-
mento dos profissionais que
ocuparão esses cargos, em re-
lação aos advogados e procura-
dores que trabalham atualmen-
te na Prefeitura. Júnior Vaz afir-
mou que existe uma lei munici-
pal vigente, do ano de 2005, de-
terminando que os cargos já
estão enquadrados na referên-
cia “I-IV” da escala de vencimen-
tos e que, se o projeto fosse
aprovado, “estaríamos passan-
do por cima da lei”. Para o parla-
mentar, se o Executivo pretende
aumentar o salário dos advoga-
dos, deveria alterar a referência
na tabela. O vereador Márcio
Antonio de Camargo (PSDB), em
parecer contrário ao projeto, ci-
tou que a diferença salarial entre
as referências é de 243%. De
acordo com esse parecer, a re-
ferência “I-IV” determina venci-
mento de R$ 2,6 mil e a “I-XXI” de
R$ 8,9 mil.

Em defesa da propositura, o
vereador Fábio José Menezes
Bueno (PROS) disse que não se
trata de aumentar o salário dos
advogados e procuradores, mas
sim da criação de uma lei que
beneficiará os profissionais que
ocuparão os novos cargos e será
sempre favorável às leis que tra-
gam melhorias para qualquer
classe do funcionalismo muni-
cipal. Fábio Menezes citou que
os profissionais da área que já
trabalham na Prefeitura pode-
rão pedir equiparação salarial e
lembrou que hoje, na Prefeitura
de Tatuí, trabalham apenas sete
advogados, que se responsabi-
lizam por 87 mil processos ape-
nas na Fazenda Pública. Salien-
tou a clara necessidade de no-

Projeto foi aprovado pela maioria dos parlamentares.
vas contratações e defendeu o
pagamento de bons salários aos
advogados e procuradores mu-
nicipais, em razão do volume e
complexidade do serviço.

Atendendo pedido feito pelo
vereador Júnior Vaz, a
propositura foi votada nominal-
mente. Votaram favoravelmente
à criação dos novos cargos efe-
tivos os parlamentares André
Marques (PT), Antonio Carlos
Prestes (PSB), Carlos Rubens
Avalone Júnior (PMDB), Dione
Batista (PDT), Fábio José
Menezes Bueno (PROS),
Oswaldo Laranjeira Filho (PT),
Ronaldo José da Mota (PPS),
Rosana Nochele Pontes Perei-
ra (PROS) e Valdeci Antonio de
Proença (PSB). Votaram contra
os vereadores Alexandre de Je-
sus Bossolan (DEM), Job dos
Passos Miguel (PPL), José
Eduardo Morais Perbelini (PRB),
José Márcio Franson (PT), Luís
Donizetti Vaz Júnior (PSDB) e
Márcio Antonio de Camargo
(PSDB). O parlamentar Antonio
Marcos de Abreu (PP) se abste-
ve de votar, em razão de ser fun-
cionário público municipal na
ativa, e o vereador Wladmir
Faustino Saporito (PROS), pre-
sidente da Câmara, somente
vota em caso de desempate.

Aproveitando a oportunida-
de pela data do Dia Mundial do
Meio Ambiente, dia 5 de junho,
gostaria de chamar a atenção
de todos em relação a algumas
questões ambientais de nos-
sa cidade. Vivemos num mun-
do onde diariamente ocorrem
danos ambientais, ora irrever-
síveis e em alguns casos pas-
síveis de reversão da situação
anterior. Para qualquer inter-
venção, realizamos medidas
compensatórias e mitigadoras
para reduzir seus impactos. O
equilíbrio entre o desenvolvi-
mento socioeconômico e a pre-
servação do meio ambiente é
de natureza complexa.

Ponderar o crescimento ur-
bano, o crescimento popula-
cional, a oferta de empregos, a
produção de alimentos, a pro-
dução de energia, a conserva-
ção de espécies vegetais e
animais, a qualidade de vida e
outras variáveis não são tare-
fas fáceis de realizar. Dessa
situação decorre a destruição
de paisagens, a transforma-
ção de espaços públicos, da
extinção de inúmeras espéci-
es de seres vivos, etc. Num
plano maior ocorrem as mu-
danças climáticas que alteram
substancialmente o meio am-
biente.

Em Tatuí  também enfrenta-
mos os reflexos dessa situa-
ção. O desenvolvimento urba-
no, industrial e agropecuário
faz com que haja alterações
ambientais. A produção de re-
síduos sólidos e de efluentes
líquidos e liquefeitos contami-
nam solos, rios e o nosso ar.
Inúmeras tecnologias foram
desenvolvidas para amenizar
as consequências danosas da
poluição, mas não podemos
desconsiderar seus efeitos
para a saúde pública.

A produção de lixo domésti-
co cresce a cada dia. Hoje es-
ses resíduos, em sua ampla
maioria são levados para ater-
ros sanitários. Resíduos da
saúde são levados para outro
tipo de aterro. Ambos em ou-
tros municípios. A coleta seleti-
va ainda é muito pequena. Pre-
cisamos reciclar mais, reutilizar
mais, renovar tecnologias, re-
pensar atitudes e reduzir a pro-
dução de resíduos sólidos.
Existem inúmeros locais onde
a população abandona lixo e
outros materiais não mais utili-
zados nas vias públicas. Isso
degrada o ambiente, atraindo
roedores, insetos e outros se-
res. A fiscalização precisa ser

POR UM MELHOR
AMBIENTE PARA TODOS

maior para evitar esses episó-
dios.

A qualidade das águas dos
nossos rios e córregos é de
péssima qualidade. Quase
que na sua totalidade poluí-
dos. Poluídos por esgotos
domésticos, por produtos quí-
micos e outros materiais que
chegam a seus leitos. A utiliza-
ção dessas águas pela popu-
lação se tornou inviável, quer
para consumo, quer para lazer.
Há a necessidade de retirar
esse lixo todo que fica nos lei-
tos e evitar que isso torne a
acontecer, para que tenhamos
uma qualidade melhor dos cur-
sos d’água que cruzam nosso
município. Nesse contexto, no
Comitê de Bacia Hidrográfica
do Sorocaba e Médio Tiete –
CBH-SMT, o Grupo ALERTA
está trabalhando para que o
rio Tatuí seja enquadrado em
outra classe e para que a tole-
rância à carga poluidora seja
menor e assim protegê-lo da
poluição.

A recomposição das ma-
tas ciliares e a arborização ur-
bana precisam ser encaradas
como necessidade vital para
todos. No dia a dia notamos
mais destruição de plantas do
que o seu replantio. Para que
nosso município seja contem-
plado no programa município
Verde e Azul, da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado, pre-
cisamos agir com muito mais
determinação. Desenvolver
novas ações, conscientizar a
população, envolver a comuni-
dade como um todo e, especi-
almente as crianças. Infeliz-
mente a municipalidade resol-
veu extinguir a secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente. Uma
perda para todos.

Tatuí tem em seu calendá-
rio oficial de eventos a Sema-
na Municipal de Meio Ambien-
te, criada para ser um fórum de
discussão sobre o tema. Es-
pero que esteja sendo dada a
atenção necessária para o de-
senvolvimento de ações de
Educação Ambiental. Assim,
nessa data, em que comemo-
ramos o Dia Mundial do Meio
Ambiente, acreditamos e
estamos agindo para que, a
cada dia aumente a consciên-
cia ambiental de todos. E, so-
mente assim, possamos viver
em plena sintonia com nosso
ambiente e com melhor quali-
dade de vida para todos nós.

Ademir Cleto
Presidente do Grupo ALERTA

CURSO DE
BOVINOCULTURA DE LEITE

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal as inscrições
gratuitas para o curso de “Bovinocultura de Leite - Inseminação
Artificial”, que irá acontecer nos dias 23 e 24 de junho, com vagas
limitadas. Maiores informações no sindicato, na Rua 11 de
Agosto, nº 1.375, ou pelo fone: (15) 3251-4320.

PRÊMIO “MULHER DE NEGÓCIOS”
Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae “Mulher

de Negócios”, que reconhece as melhores iniciativas do público
feminino na área de empreendedorismo. O prazo final para
inscrição é 31 de julho. Maiores informações no Posto do Sebrae
de Tatuí, pelo fone: (15) 3259-8481, ou no site:
www.mulherdenegocios.sebrae.com.br.

SEMANA DE PRÁTICA DE CONJUNTO
Na segunda-feira (15), às 20h30, no Conservatório de Tatuí,

ocorre a abertura da “2ª Semana de Prática de Conjunto”, com
a coordenação do professor Max Ferreira. Na oportunidade,
haverá apresentação da Banda Sinfônica Jovem no Teatro
“Procópio Ferreira”, com regência do maestro José Antonio
Pereira.

TATUÍ VENCE DISPUTA DO
“DIA DO DESAFIO”

Na quarta-feira (27), o município de Tatuí venceu a edição
2015 do “Dia do Desafio”, promovido pelo Sesc, com o objetivo
de incentivar, junto a população, a prática de qualquer tipo de
atividade física pelo menos por quinze minutos. Segundo o
Sesc, Tatuí registrou 56,15% de participação, contra apenas
0,52% da cidade de Huamanga, no Peru. Durante todo o dia,
60.266 pessoas registraram a prática de atividades no “Desafio”
em Tatuí. No município adversário, foram somente 1.216 pes-
soas.

NOTAS E NOTÍCIAS

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO - 3305-6674

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.
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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima foi retirada dos arquivos de Jairo Martins, o
Pepinho, e clicada no ano de 1994, no Estádio “J.R. do Amaral Lin-
coln”, em Tatuí. Ela mostra a equipe do Esporte Clube São Marti-
nho, que conquistaria, naquela temporada, o título do “Campeo-
nato Amador”, promovido pela Liga Tatuiana de Futebol (Litafu).
Por sinal, o São Martinho, fundado em 1939, comemorou 76 anos
de atividades no último domingo, dia 31 de maio. Vamos ao elenco
do “Leão do Sul”, registrado há 21 anos: em pé, da esquerda para
a direita, vemos Ismael (já falecido), Gerson, Sandro, Guto, Márcio,
Barbiroto, Jair Gordo, Ênio, Mutreta e Nando. Agachados, na mes-
ma ordem, aparecem Zetinho, Batatinha, Pepinho, Valmir Mola,
Marcinho Soares, Batata, Vaca, Clovinho e, na época, o ainda ga-
roto Soranzinho. É mais uma recordação inédita para nosso ál-
bum...

YAZAKI É CAMPEÃ DO TORNEIO DOS TRABALHADORES
Fotos: Marcos Bueno/Cesário Mota Filho

Yazaki comemora mais um título no campeonato dos metalúrgicos.

Murilo, o melhor goleiro, e Bochecha, um dos ar-
tilheiros.

Xuxa, da Delmar, recebe troféu de artilheiro da com-
petição.

Jogadores da Delmar W.A. festejam o vice-campeonato.

No sábado (30), a equipe da
empresa Yazaki conquistou o tí-
tulo do “9º Torneio de Futebol
dos Trabalhadores 1º de Maio”,
organizado pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Tatuí. Na parti-
da decisiva, a Yazaki derrotou a
Delmar W.A. pelo placar de 2x0.
Rafão, de cabeça, após cobran-
ça de escanteio, abriu a conta-
gem aos 20 minutos do primeiro
tempo. Aos 43 minutos da etapa
final, já nos acréscimos, Boche-
cha marcou o segundo gol, em
chute “mascado” na entrada da
área. A bola subiu e enganou o
goleiro da Delmar.

Após a partida, o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos,
Ronaldo José da Mota, e demais
dirigentes, premiaram as equi-
pes finalistas, artilheiros e me-
lhor goleiro com troféus e meda-
lhas. Bochecha, da Yazaki, e Xu-
xa, da Delmar W.A., dividiram a
artilharia da certame, com seis
gols cada. O melhor goleiro foi
Murilo, da Yazaki. Rafão, eleito
melhor em campo pela equipe
esportiva da Rádio Notícias AM,
que transmitiu a partida ao vivo,
recebeu um “kit” esportivo. Este
foi o quarto título da Yazaki no
campeonato do sindicato e o se-
gundo consecutivo. Em 2014, a
Yazaki derrotou a Rontan na de-
cisão e agora sagrou-se bicam-
peã.

ATLETAS DE TATUÍ NO PÓDIO
EM CORRIDA DE BOITUVA

O atletismo de Tatuí marcou
presença na “2ª Corrida e Cami-
nhada Cidade de Boituva”, reali-
zada no domingo (31), com a
participação de corredores de
toda a região. O grupo da “Aca-
demia em Excelência Física”
participou da prova com 16 atle-
tas, em várias categorias, e teve
como principal destaque Ivanilda
Mina Alves Garcia, a professora
Mina, que sagrou-se campeã na
categoria de 40 a 49 anos, com
percurso de dez quilômetros. Na
mesma turma, Leila Fonseca
subiu ao pódio com a 4ª coloca-
ção na prova de cinco quilôme-
tros. O grupo é orientado por
José Mesquita dos Santos e Mina
Alves Garcia e recebe apoio da
Secretaria Municipal de Educa-
ção.

Representando a Equipe “Pé
Vermeio”, comandada pelo téc-
nico Eronides dos Santos, o atleta
Felipe Augusto Ribeiro da Silva
subiu ao pódio como vice-cam-

Mina Alves Garcia, primeira co-
locada na categoria 40 anos.

Malu Soá acrescenta mais um
troféu à sua galeria.

Felipe Augusto, vice-campeão
pela Equipe “Pé Vermeio”.
peão da categoria de 16 a 19 a-
nos, na prova de dez quilôme-
tros. E a atleta Maria de Lourdes
Soares Vieira, a Malu Soá, ga-
nhou mais um troféu, ao cruzar a
linha de chegada da prova de
dez quilômetros em terceiro lu-
gar na categoria de 30 a 39 anos.

TATUIANO NO PALMEIRAS
O jovem tatuiano Murillo Lima

é um dos destaques da equipe
Sub-13 da Sociedade Esportiva
Palmeiras, que está disputando
o “Campeonato Paulista” da ca-
tegoria, promovido pela Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF).
Murillo é filho de Adriano Lima e
atua no meio campo, nas posi-
ções de volante ou meia, e tam-
bém na lateral direita.

O time de Murillo Lima está
invicto no “Paulistão Sub-13”. Nas
três primeiras partidas, o Pal-
meiras conseguiu três vitórias
pelo placar de 2x0, contra São
José, Suzano e São Caetano.
Neste domingo (7), o alviverde
paulista irá enfrentar o São José

Murillo com a camisa do “Ver-
dão”.

dos Campos pela quarta rodada
da competição.

COPA RÁDIO NOTÍCIAS
NO CLUBE DE CAMPO

Neste domingo (7), a partir
das 9 horas, o Estádio “Itatibão”,
do Clube de Campo, recebe ro-
dada dupla da “15ª Copa Rádio
Notícias de Futebol Master”, pro-
movida pela Central de Rádio de
Tatuí. Na primeira partida, pelo
grupo “B” da categoria super
veteraníssima, se enfrentam As-
sociados do Clube x Santa Cruz.
O time de Associados busca rea-
bilitação no campeonato, pois
perdeu por 3x1 para o São Marti-
nho, enquanto o “Dragão da Co-
lina Santa” estreia nesta catego-
ria na edição 2015. Em seguida,
pelo grupo “B” da categoria vete-
rana, entram em campo Ressa-
ca x São Martinho. O Ressaca
empatou sem gols na estreia
contra o XI de Agosto e o São Mar-
tinho realiza seu primeiro jogo
na categoria. A rodada tem en-
trada franca e deverá ser trans-
mitida ao vivo pela equipe de es-

portes da Rádio Notícias AM, sin-
tonizada em 1530 kHz.

No último domingo, dia 31, a
rodada da “Copa Rádio Notíci-
as” foi disputada debaixo de chu-
va no Estádio do São Martinho.
Na primeira partida, pelo grupo
“A” da categoria veteraníssima,
a estreante Laurindense venceu
o São Cristóvão por 3x2. Beto,
Vande e Élcio balançaram as
redes para o time da Vila Jurema
e Lauro e Marcelo descontaram
para o São Cristóvão, que sofreu
a segunda derrota no campeo-
nato. Em seguida, pelo grupo “A”
da categoria veterana, o Gert
Sindmetal, atual tetracampeão,
venceu a Laurindense pelo pla-
car de 1x0, gol de Xuxa, em co-
brança de penalidade máxima.
Apesar da chuva e do gramado
escorregadio, a partida foi bas-
tante disputada e o gol saiu ape-
nas no último minuto.

Foto: Cesário Mota Filho

 Associados do Clube buscam a primeira vitória neste domingo.

HORIZONTAIS:
1- (Luís Inácio Lula da ...)

Ex-presidente do Brasil – Medi-
da agrária – Que não deixa
passar a luz (fem.). 2- Ingredi-
ente da omelete – (... do sul)
País que o Brasil venceu, no
futebol, na despedida do técni-
co Zagallo da seleção brasilei-
ra – (... Pitt) Ator do filme
“Kalifornia”. 3- Dificuldade – O
que Antonio Palocci foi no go-
verno Lula – Mulher muito pe-
quena. 4- (familiar) Barriga –
Sapo, perereca ou rã. 5- Faz-se
na Sena – Decrépito. 6- (...
Cara) Música de Caetano
Veloso – Lavatório – Sigla da
Antiga República Democrática
Alemã. 7- Pode ser Maior ou
Menor, no céu – (Harry Potter e
a Câmara ...) O segundo filme
da série do bruxinho – Popa. 8-
(... Lyon) Atriz da primeira versão
do filme “Lolita” – (Heraldo ...) O
primeiro negro a apresentar o
“Jornal Nacional” – Hélio ou
oxigênio. 9- Trunfo – (... Divisão)
Uma categoria do futebol brasi-
leiro, quando se é rebaixado –
Demônio. 10- Parte de um jogo
de tênis – ação – Sua queda, em
Berlim, é um marco da deca-
dência do comunismo. 11-
(Tarcísio ...) Um ator – (... Inácio
da Silva) A ex-primeira dama do
Brasil. 12- (Saddam ...) Ditador
iraquiano – Verter. 13- Agora –
(... Barbosa) Um compositor e
que a sua morte foi lembrada
com o lançamento do livro “Dá
Licença de Contar”, de Ayrton
Mugnaini Jr. – Aqui. 14- Planta
têxtil – (O ...) Romance de Raul
Pompéia – Textualmente. 15-
Planta medicinal: aloe – Aia –
Formou dupla musical com o
irmão, Júnior.

HORIZONTAIS: 1- Combate,
Laurent. 2- Odor, RDA, inox. 3- Sir,
Baixa, acará. 4- TO, Mantega,
Aman. 5- Senso, aia, eis. 6- Aonde,
pró, oi! 7- Ósseo, Letícia. 8- Raiz,
Mirim, Tupã. 9- Aerovia, sério. 10-
AC, ser, cines. 11- Man, Sul, parto.
12- Edil, Sicília, Sá. 13- Neves, ain-
da, mau. 14- Emas, até, Tell. 15-
Orlando, Augusto.

VERTICAIS:
1- (... Braga) Atriz do filme

“Tieta” – Empregar – Divisão
do dia. 2- (... Cassol) Senador
por Rondônia – Região da Gran-
de São Paulo – Grande painel
para avisos. 3- (Pão-de-...) Es-
pécie de bolo – A de Luiz Inácio
Lula da Silva marcou a nova era
na política brasileira – (Vila ...)
Foi um famoso programa in-
fantil da TV. 4- A base da cozi-
nha italiana – (Éramos ...) Ro-
mance de Maria José Dupré –
Abreviatura: isto é. 5- Provoca-
ção – Relativa à pedra. 6- Ani-
mal feroz do Brasil – Abreviatu-
ra: segundo – A mais conheci-
da ópera de Verdi. 7- Parte de
uma ópera – Veículo usado no
serviço de lotação – Reparo. 8-
Cabeça de gado – (...
Celestino) O cantor de “Porta
Aberta” – E não. 9- Interjeição:
o mesmo que eta! – Como é o
solo do deserto – (... de ouro)
Objeto de cobiça no Velho Oes-
te. 10- (Flávio ...) Um político do
Paraná – Período – Movimento
da água do mar. 11- É maior
que a procura na área automo-
bilística – Capital do Estado
onde José Melo de Oliveira é
governador. 12- Sigla da
Paraíba – Ainda – (Dolores ...)
A compositora de “A Noite do
Meu Bem”. 13- (... Saudita)
Grande produtor mundial de
petróleo – Administrar – O es-
tanho, em química. 14- Lugar
onde se alojam cães –
(Graciliano ...) O autor do ro-
mance “Angústia” – (... Moreira)
Ex-apresentador do “Fantásti-
co”, da Rede Globo. 15- O pri-
meiro homem, segundo a Bí-
blia – Uma moeda argentina –
(... Balabanian) Uma atriz.

VERTICAIS: 1- Costa, Orça-
mento. 2- Ódio, asa, cadê. 3- Mor,
sósia, nível. 4- BR, Menezes, lema.
5- Bando, rês, San. 6- Transe,
Morus, s/d. 7- Edito, Liv, Lia. 8- Axé,
série, CIA. 9- Agá, Tia, Pinta. 10- Ai,
aipim, caldeu. 11- Una, Arc, Síria.
12- roca, oitenta, tu. 13- Exame,
áureo, mês. 14- Raio, PIS, Salt. 15-
Transição, Paulo.



Polícia/Classificados

Ofertas
Imperdíveis!!!

• Oportunidade!!! So-
brado e barracão a ven-
da – terr. 390 m²,  área
constr. 559,98 m² - R$
1.200.000,00 – Ótimo
acabamento! Agende
uma visita!
• Casa Dr. Laurindo –
R. Sen. Laurindo Minhoto
– R$ 250 mil.
• Apto. Jd. Tókio –- 2
dorms. (1 suite), coz.,
banh., lav. e garagem
cpberta - R$ 190 mil.
• Residencial Santa
Cruz – 3 dorms. (1 suite),
banh., sala ampla, coz.,
churr., lav. e garagem -

R$ 250 mil.
• Casa Jd. Planalto - 3
dorms. (1 suite), sala,
coz., banh., churr., lav. e
garagem - R$ 320 mil.
• Casa  Jd. Mantovani
(nova) – 3 dorms., suíte,
sala, cz, wc, lav, quintal,
acabamento de 1ª e gara-
gem. Preço a consultar
Temos imóveis p/ finan-
ciamento no programa
“Minha Casa Minha Vida”.

ALUGA-SE
• Casa Inocoop – dorm.,
sala, coz, wc, e garagem
- R$ 500,00
• Casa Dr. Laurindo – R.
Chiquinha Rodrigues –
quarto, sala, wc, cz, +

lavanderia - R$ 600,00
• Apto. Pq. San Raphael
– 2 dorms., banh., coz.,
sala, lav. e gar. - R$
750,00
• Casa Jd. Santa Emilia
– 2 dorms., sala, coz.,
banh., dispensa e gara-
gem - R$ 800,00
• Consultório Rua 15
de Novembro (Centro)
– 40 m², sala, banh.,
coz. - R$ 1.100,00
• Galpão Av. Pompeo
Realli – 380 m², banh.,
escr. c/ coz. e banh. - R$
2.700,00
• Galpão Jd. Valinhos
– amplo, 370 m² + 2
banheiros - R$ 3.500,00.

R. 15 de Novembro, 483 - Centro - Tatuí-SP.
Tels.: (15) 3251-4871 - 3305-6586 -  3251-3856 - 9.9707-6748

CRECI: 20.270J e 41.925
Imobiliária Central

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS

ALUGA
• Casa Jd. Manoel de
Abreu – R. Rubens Le-
mos da Conceição, 76 –
gar. +2 quartos – R$
850,00 mensais.
• Casa Dr. Laurindo – R.
Cel. Fernando Prestes,
341 – gar., 2 quartos, +1
quarto nos fundos – R$
1.000,00 mensais.
• Casa Centro – R. Cô-
nego Demétrio, 482 – 3
quartos (1 suíte), +quar-
to nos fundos, p/ escr.
Ou res. – R$ 1.500,00

mensais.
• Casa (próx. ao Cat Sesi)
– R. Joaquim Moreira, 65
– 2 quartos, gar. – R$
850,00 mensais.

VENDE
• Lote no Condomínio
Ecopark  com 990 m².
Preço R$ 90.000,00.Óti-
ma localização, próximo
ao lago.
• Casa V. Bandeirantes –
R. Geraldo Enéas de Cam-
pos, 236 – R$ 160 mil.

• Casa Jd. Thomas
Guedes – R. Alberto
Soares, 220 (10x25) –
R$ 135 mil.
• Casa R. Lino Del Fiol,
595 (em frente à Praça
do Carroção, Av. Zilah
de Aquino) – 2 quartos (1
suíte), gar. – R$ 240
mil.
• Casa Av. Firmo V.
Camargo, 939 (8x30) – 3
quartos, gar., 2 cômodos,
2 banhs. – R$ 320 mil.

PABX: (15) 3251-4702

Fones: (15)  3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice

Compras em São Paulo
(Feirinha da Madrugada)

toda semana
 - Valor R$ 45,00

21/06 - Campos do Jordão
12/07 - Campinas (Passeio de
Maria Fumaça)

PÁGINA 7
JORNAL INTEGRAÇÃO

TATUÍ, 6 DE MAIO DE 2015

VENDE:
• Terreno Jd. Santa
Cruz – 210 m² - R$ 120
mil. Cód. 1.982.
• Casa Jd. Village – 2
quartos, sala, coz.,
banh., lavand. e gar. –
R$ 400 mil. Cód. 1.976.
• Casa Jd. Santa Cruz
– 2 quartos (1 suíte),

sala, coz., área serv.,
gar. p/ 3 carros e 2 ba-
nheiros – R$ 270 mil.
Cód. 1.966.
• Terreno Vale da Lua –
906,58 m² - R$ 200 mil.
Cód. 1.964.

ALUGA:
• Casa Jd. Ternura – 3
quartos, sala, coz., banh.

e gar. – R$ 1.000,00.
Cód. 1.970.
• Casa V. Dr. Laurindo
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
850,00. Cód. 1.968.
• Barracão Nova Tatuí
– com escritório, cozi-
nha e banheiro – R$
2.500,00. Cód. 1.955.

CASAS
• Jd. Thomas Guedes -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., quint. e
gar., (05x25) - R$ 150
mil.
• Jd. Palmira - 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
ár. serv., gar., quit.,
(05x25) - R$ 180 mil.
• Fund. M. Guedes – p.
inf.: gar.. sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
ár.serv.cob. c/chur. P.
sup.: 2 quartos, banh. e
sacada na frente (5x30)
- R$180 mil. ‘‘Aceita
Financiamento’’
• Apto. 1º andar - Cond.
Pq. Toledo (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar., 2
áreas de lazer c/ chur.,
playg., estac. p/ visitas
- R$ 175 mil.
• V. Menezes - R. Mal.
Deodoro da Fonseca - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., mais 1
coz., garg. p/ 4 car.,
(10x25) - R$ 280 mil.
• Res. Alvorada (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., garg. p/ 2 car.,
(6x25) - R$ 290 mil.
• Village Eng. Campos
(nova) - piso porcela-
nato, 3 quartos (1 suíte
c/ box), sala, copa, coz.,
banh. c/ box, ár. serv.
cob., gar. p/ 2 car. c/
portão autom., churr. c/
pia coberta (6x25) - R$
300 mil ou Aluga – R$
1.300,00.
• Jd. Ordália - aquece-
dor solar, 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. planj.,
banh., ár. serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar. p/ 2 car. c/
portão autom. (07x25)
(111,80 constr.) - R$
350 mil.
• Próx. ao Correio - 3
quartos (2 suítes), sala,
copa/coz. planj., banh.,

+ 1 quarto c/ banh., ár.
serv. c/ arm., quit., gar.
p/ 2 car., (10x30) - R$ 420
mil.
• Jd. Ordália (Av. Zilah
de Aquino n.133) - gar. p/
2car., sala c/sanca,
coz.americana, hall, lav.,
3 quartos (1 suíte e 2 c/
closet), ár.serv., disp.,
chur.c/ balcão, pia e quin-
tal peq. (7x33) - R$ 420
mil.
• V. Esperança (R. Prin-
cipal, próx. a feira-livre) -
2 salões comerciais, óti-
ma loc., desp., banh.,
hall, escr., 335m² de
constr., e 350 mts de terr.
- R$ 450 mil.
• Santa Marta (Rua São
Carlos) – 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár. serv., esp. p/ gar.,
mais 1 quarto, sala, coz.,
banh. em fase de cons-
trução nos fds.,
(12,5x26,5) - R$ 580 mil.

Lotes
• 923,06m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 07x25 - Reserva dos
Ypês 2 – parte alta - R$ 83
mil.
• 360m² (12x30) -  Res.
Astória - R$ 95 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores - R$ 160 mil.
• 258,00 m² -  Lot. Fecha-
do Monte Verde - R$ 210
mil.
• 686,73m² - Bosque
Junqueira (lindo lote) -
R$ 380 mil.
• 552m² plano – Cond.
Monte Verde – ótima lo-
calização - R$ 440 mil.
Imóveis Comerciais
• Jd. Ternura (casa anti-
ga) - 615m² de terreno
coml., ótima localização,
de esquina - R$ 450 mil.
• Centro (R. Mal. Floriano
Peixoto) - esq. c/ a mar-
ginal (6.380,m² ) - R$
3.200.000,00.
Alugueis - Barracões

• V. Esperança (barra-
cão) - rua principal, próx.
a feira-livre, com salão,

desp., banh.,  hall, escr.,
335m² de constr., (ne-
cessita de reforma) - R$
1.000,00.
• Centro (barracão R.
13 de Fevereiro) - 2
banh., coz., e quint. peq.,
salão de 250m² e espa-
ço reservado - R$
2.500,00.
• Jd. N. Sra. de Fátima
– barracão, 2 banheiros
e salão de 440m² e es-
paço res. p/ estac. - R$
4.000,00.

Alugueis - Casas
• Jd. Rosa Garcia I - 2
quartos (1 suíte), sala,
c o z . , b a n h . s o c i a l ,
ár.serv. , disp.e gar.p/
2carros (06x30) - R$
850,00.
• Jd. Lírio - quarto, sala,
coz., banh., ár.serv.,
gar.; P. Sup.: quarto,
saleta, banh., (05x25) -
R$ 880,00.
• Pq. Sta. Maria - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. amer., banh.,
ár.serv. c/ banh., quit.
c/ chur. c/ pia., gar. 2
car. c/ port. autom.
(6,5x25) - R$1.350,00.
• Nova Tatuí  - 3 quartos
(1 suíte), sala, coz.,
banh., lav.,ár.serv.cob.
c/disp., gar.p/vários
carros(12x30) -
R$1.500,00.
• Centro (Rua Humaitá)
- 3 quartos (1 suíte), sala
c/ sacada, coz., banh.,
ár. serv. cob., port. soc.,
gar. - R$ 1.500,00.
• Centro (Rua Santa
Cruz) - 2 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar. - R$ 1.600,00.
• Centro (próx. Sta
Casa) - 3 quartos, sala
gde., desp., copa, coz.,
lavab., 02 banh., gar.,
+1 quarto c/ banh., ar.
serv., qut. - R$ 3.000,00.
(área coml.).
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

Amplo salão comercial (loja)
e 1 sala comercial grande no
1º andar. Ambos no prédio nº
28 da Avenida das Manguei-
ras. Tratar fones: (15) 3251-
2993, (11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.

ALUGAM-SE

*Consulte validade e condições na loja.

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

UNO MILLE ECONOMY WAY 1.0 Flex
2013
CLASSIC LS 1.0 Flex 2012
GOL GV TREND 1.0 Flex 2011
FOX GII TREND 1.0 Flex 2011
PALIO FIRE ECONOMY 1.0 Flex 2010
FIESTA HATCH 1.6 Flex 2010 – Comple-
to
GOLF SPORTLINE 1.6 Flex 2010
NEW CIVIC LXS Flex 2010
CELTA 1.0 4P Flex 2010 - Completo
STRADA ADV. LOCKER 1.8 Flex 2010
CELTA 1.0 Flex 2007
GOL G3 1.0 2005
PALIO FIRE 1.0 2004

MULHER VÍTIMA
 DE ESTELIONATÁRIOS

Dia 1º de junho, uma mulher de 23 anos compareceu à
Delegacia de Polícia de Tatuí para registrar queixa de estelionato.
Ela informa que recebeu um boleto emitido pela Associação
Comercial do Brasil para ser recolhido em agência bancária. Ela
achou estranha aquela cobrança e procurou a agência da Receita
Federal. Neste órgão consta que ela é proprietária de uma
microempresa, inclusive com o número do CNPJ. Como desco-
nhece a origem desta empresa aberta em seu nome, a vítima
registrou queixa de estelionato lavrado no plantão do delegado
José Luiz Silveira Teixeira.

ASSALTO NO
 PARQUE SAN RAPHAEL

Dia 30 de maio, 20 horas, um pedreiro de 25 anos foi vítima de
assalto quando transitava na Rua Antonio de Sales, no Parque San
Raphael, em Tatuí. Conta a vítima que foi abordada por um
indivíduo armado de revólver e este roubou sua carteira. O caso foi
registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

DETIDOS EM FLAGRANTE
 PICHANDO PAREDES DO MUSEU

Dia 1º de junho, 19h15, guardas municipais detiveram em
flagrante três rapazes pichando as paredes do Museu Histórico de
Tatuí, na Praça Manoel Guedes. O trio foi conduzido à Delegacia de
Polícia e as latas de spray utilizadas na pichação também foram
apreendidas. Os três confirmaram ao delegado Hélio Momberg de
Camargo ter participado do ato de vandalismo, informa o boletim
de ocorrências.

FURTO DE CABOS TELEFÔNICOS
PRÓXIMO AO VALE DOS LAGOS

Dia 1º de junho, um representante da Tel Telecomunicação,
empresa que cuida do sistema de telefonia na região do bairro Vale
dos Lagos, em Tatuí, compareceu ao plantão policial para comu-
nicar furto de cabos. Segundo consta, ladrões furtaram 96 metros
de cabos CA65x100 e igual metragem de cabo CA40x100. O
representante da empresa informou ao delegado Paulo Cezar
Tolentino que havia substituído a fiação e o sistema de telefonia na
região estava restabelecido.

ACIDENTE PROVOCA FERIMENTOS
GRAVES EM DUAS PESSOAS

Dia 31 de maio, 1h25, Maria Senhora Vieira da Silva, 58 anos,
e Ruse Márcio Meireles Vieira, 28 anos, ficaram gravemente feridos
após a colisão de um Astra e um Corsa na Rua Teófilo Andrade
Gama, próximo à ponte do Jardim Santa Rita. Segundo o boletim
de ocorrências, o  motorista, em visível estado de embriaguez,
invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo que
conduzia as vítimas. Na terça-feira (2), um parente de Ruse disse
que ele está internado na Santa Casa de Tatuí e seu estado
inspirava cuidado, necessitando remoção para outro hospital. O

motorista, após passar por exame clínico e constatar estar
alcoolizado, pagou fiança de R$ 1.500,00, arbitrada pelo delegado
Emanuel dos Santos Françani, para responder o processo em
liberdade.

MAIS CASOS DE
 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Dia 31 de março, 15h15, um eletricista foi flagrado em suposto
estado de embriaguez em uma blitze no KM 31 do Rodovia
Senador Laurindo Minhoto. Policiais militares realizavam uma
operação denominada “Direção Segura” e flagraram este e outros
motoristas alcoolizados. Dirigir embriagado é passível de prisão
e para responder o processo em liberdade, a pessoa indiciada
deve pagar fiança arbitrada pelo  delegado de Polícia.

ASSALTO A RESIDÊNCIA
 NO JARDIM MANTOVANI

Dia 26 de maio, 23h30, um empresário de 40 anos foi surpre-
endido por dois assaltantes quando chegou em sua residência
no Jardim Mantovani, em Tatuí. A vítima guardou seu veículo e
antes de fechar o portão foi ameaçado pela dupla. Sob a mira de
uma arma de fogo o empresário entregou R$ 14 mil aos assal-
tantes.

ASSALTO A MOTOTAXISTAS
 TERMINA EM PRISÃO

Dia 27 de maio, 16h30, policiais militares detiveram dois
adolescentes que tentaram roubar as motocicletas de dois
mototaxistas. O ato criminoso ocorreu na Rua Tomaz Guedes
Pinto de Mello e os autores utilizaram uma réplica de pistola para
cometer o assalto. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia
de Tatuí no plantão do delegado Emanuel dos Santos Françani.
O Poder Judiciário determinou o encaminhamento dos infratores
para a Fundação Casa.

DETIDO COM
 TRATOR FURTADO

Na terça-feira (26), um trator foi recuperado pela Polícia Militar
de Tatuí em uma área às margens da Rodovia Gladys Bernardes
Minhoto. Segundo consta, neste local está acampado um grupo
de sem terra e a máquina agrícola foi furtada no começo do ano
em Avaré. Levado à Delegacia de Polícia, o suspeito prestou
depoimento, pagou fiança e foi liberado. O trator deverá ser
devolvido ao seu proprietário.

CONTINUAM ATAQUES
 A CAIXAS ELETRÔNICOS

Dia 25 de maio, durante a madrugada, quatro marginais
entraram em uma agência bancária e estouraram três caixas
eletrônicos em Cesário Lange. O prédio ficou danificado com a
explosão e é o quarto ataque naquela cidade somente este ano.
A quadrilha conseguiu levar dinheiro, mas não foi divulgada a
quantia que estava no caixa.

CB 300-R
• 2015 • Preta • 720 Km.
• R$ 13.900,00.

CBR-600F
• 2013 • Branca • R$
28.900,00.

BRÓS 150-ESD
• 2014 • Preta • Bx. Km. •
R$ 9.200,00.

XRE-300
• 2014 • Preta • Bx. Km. •
R$ 13.900,00.

CG-150 TITAN EX
• 2014 • Preta • 2.200
Km. • R$ 8.200,00.

BIZ-125
• 2006 • Prata • Bx. Km.
• R$ 3.900,00.

*Mediante avaliação

QUER VENDER SUA MOTO? NOS
COMPRAMOS E PAGAMOS A VISTA.

Aluguel Residencial J. Wanderley $1.500,00
Manoel de Abreu 1d $600,00 Vendas
Apt. MRV 2d $550,00+cond. Sob. J.Wanderley 2d $300 mil
Vila Menezes 1d $450,00 Sob. J.Wanderley 2d $290 mil
Aluguel Comercial Sta.Cruz 2d $210 mil
Centro $2.250,00 J. Tatuí 2d  $210 mil
J. Alvorada $1.800,00 Sta.Cruz 2d 180 mil

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL  e  R E S I D E N C I A I S
ROSA GARCIA 1  R. Mário Vieira, 112 -   2 DORM interno e externo  sala
coz wc gar 3 v • R$ 550
CENTRO sobre loja • Rua 11 de agosto • 1 SALA  40 m² com banheiro • s/
garagem • R$ 700
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288 -   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.200
MANOEL DE ABREU sobrado SUÍTE+ 2 DORM c/ ar condic sala/lavabo coz./
desp. espaço gourmet • R$ 1.800

T E R R E N O S  »  OPÇÕES a partir de R$ 60 mil
JARDIM MANTOVANNI • LOTE  217 m²   esquina • próximo área de lazer •
R$ 95 mil
RESIDENCIAL VILLAGE  • LOTE  206 m²    esquina  • próximo Escola
Adventista • R$ 100 mil
COLINA VERDE • LOTE  432 m²  esquina   MURADO  OPORTUNIDADE •
R$ 190 mil

C A S A S  »   FINANCIÁVEIS – CONSULTE OUTRAS OPÇÕES
DR LAURINDO • CASA 3 DORMITÓRIOS sala coz./copa área de serviço c/
wc  OPORTUNIDADE  R$ 220 mil

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

Campos (Bº. Santa Cruz).
Pronto p/ construção. Tra-
tar: (11) 9.9680-9666.

9/16/23/30

EXCURSÕES:
•Dia 18/7 – Aparecida
(bate e volta)
•Dia 14/8 – Poços de
Caldas (3 dias)
•Dia 28/8 – Santuário
Divino Pai Eterno
(Goiás – 4 dias)
•Dia 27/9 – Encerra-
mento da Expoflora em
Holambra
•Dia 7/10 – Oktoberfest
em Santa Catarina (6
dias – Blumenau,
Brusque, Nova Trento
e Beto Carrero)
•Dia 13/11 – Aparecida
(2 dias)
•Dia 27/11 – Serra Negra
(3 dias – Jacutinga)
•Dia 4/12 – Termas dos
Laranjais (4 dias)
•Dia 29/12 – Reveillon
em Santa Catarina (7
dias – Balneário
Camboriú, hotel 5 es-
trelas.
Informações com Ira-
cema Miranda – fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913.

  A Junta de Serviço Militar
(JSM) de Tatuí realizou, na última
semana, a solenidade de Jura-
mento à Bandeira na Concha
Acústica Municipal. Na ocasião,
foram entregues Certificados de
Dispensa de Incorporação
(CDIs) para aproximadamente
300 jovens, incluídos no exces-
so de contingente.

A cerimônia, conduzida pelo
secretário da Junta Militar de Tatuí,
Márcio Aparecido Vieira, e sua
equipe, contou com a presença
do 1º tenente Marco Aurélio Roda,
delegado da 15º Delegacia do
Serviço Militar de Itapetininga, e
do comandante da Guarda Civil
Municipal, Doraci Dias de Miranda,

JUNTA MILITAR ENTREGA
CERTIFICADOS DE DISPENSA

além de familiares, convidados e
amigos dos jovens.

INSPEÇÃO
Na semana passada, a Jun-

ta do Serviço Militar (JSM) de Tatuí
passou por uma nova inspeção.
O secretário Márcio Aparecido
Vieira informa que a vistoria foi
realizada pelo tenente-coronel
Ariovaldo dos Santos Obregon e
o 2º tenente Roberto Souza
Anunciação, juntamente com
soldado Kleber Henrique de
Campos Cayuela, todos da 14ª
CSM, além do 1º tenente Marco
Aurélio Roda, delegado da 15ª
Delegacia do Serviço Militar, em
Itapetininga, e o seu assessor,
Fernando Vieira Marques.

ESCOLA DE ELETRICISTAS - Encontram-se abertas até dia
19 de junho as inscrições para a “Escola de Eletricistas” da
Elektro. Os interessados deverão levar a documentação neces-
sária das 9 às 18 horas, na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de
Tatuí, na Rodovia Mario Batista Mori, nº 971, no Jardim Aeropor-
to. Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, Ensino
Médio completo, disponibilidade no horário estabelecido para as
aulas e carteira de habilitação na categoria “B” ou “C”. A “Escola
de Eletricistas” é voltada para a comunidade e o treinamento
gratuito é realizado em parceria com a Fatec, Fundação de Apoio
à Tecnologia (FAT) e Prefeitura Municipal. As aulas serão
ministradas de segunda a sábado, no período integral, das 8 às
17 horas. O programa tem duração de 972 horas e se divide em
dois módulos. As primeiras 40 vagas são para o primeiro módulo,
com duração de 200 horas. Os alunos que apresentarem melhor
desempenho e nível de comprometimento ao longo do treinamen-
to serão selecionados para o Módulo II, para o qual serão
disponibilizadas 20 vagas. Maiores informações estão disponí-
veis no site da Elektro (www.elektro.com.br).
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R. Prof. Oracy Gomes, 632
Tatuí - Fone: (15) 3259-2880

Cel.: 99788-2000 Nextel: 85*10709
e-mail: orlando.neto@adv.oabsp.org.br

ADVOGADO

OAB/SP 263.483

ORLANDO P.
DA CRUZ NETO

MARISA
NUNES BASSOI

ADVOGADA
Causas

Cíveis e Criminais
Fone: 99772-2303

R. Joaquim Brasilio
de Camargo, 154 - Tatuí

DR. SÉRGIO LUIZ
ALMEIDA BARROS

OAB/SP 72.030
DRª. MARINA ALVES

C.A. BARROS
OAB/SP 68.892

Advocacia Previdenciária
R. Helena Dal Pozo Bertin, 349
F.: 3205-1938 ou 99714-3339

Causas:Cíveis,Trabalhistas
e Imobiliárias

Rua Cônego Demétrio 486
Tatuí - Fones:3259-1794

3251-4702

Advocacia -OAB/SP-160748

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”, de
2 de março de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.

SORTE GRANDE
O feliz Chalet São João, de propriedade do sr. José Antunes

de Miranda, que há tempos andava promettendo brindar os
amigos com uma sorte grande, cumpriu sua promessa ante-
hontem, vendendo o prêmio de 200:000$000 da Loteria do
Estado de São Paulo, que coube ao número 15.413, vendido
nesta praça. Deste número, pertenciam sete décimos aos srs.
Vicente de Oliveira e Ernesto José Klemberg, dois décimos ao sr.
Narciso Silva Bueno e um décimo ao joven Lauro Martins. Foram
vendidas ainda nesta cidade as approximações 15.412, com o
prêmio de 5:000$000, que coube ao sr. João Leite de Paula, e o
número 15.414, pertencente ao sr. José Ribeiro, residente em
Cesário Lange. Parabéns aos felizardos.

AOS ESTUDANTES
A directoria da Escola de Commercio Juvenal de Campos

desta cidade, após entendimentos com o sr. Wladimir Luketin,
empresário do Cine Theatro São Martinho, conseguiu do mesmo
um abatimento de preço nas entradas, para os alumnos do
referido estabelecimento. Esse gesto do sr. Wladimir foi recebi-
do com sinceros applausos por todos os estudantes da nossa
Escola de Commercio.

LINDO PRESENTE
O sr. Luiz Ritcher, que acaba de abrir sua Confeitaria Modelo

na Rua 11 de Agosto, onde se estabelecera outrora a Confeitaria
Franceza, do sr. Otto Stadler, teve a gentileza de enviar, como
brinde, ao “Jornal de Tatuhy” uma fina bandeja de doces de sua
fabricação. Productos deliciosos, recommendáveis às pessoas
de bom gosto, os doces da Confeitaria Modelo são primorosa-
mente confeccionados. Agradecemos ao nosso amigo, sr. Luiz
Ritcher, pela deliciosa lembrança, e desejamos as maiores
prosperidades à bem montada Confeitaria Modelo.

INSPECTOR DE ESTATÍSTICA
Honraram-nos com sua visita o sr. dr. Eurico de Ataliba

Nogueira e sua exma. esposa, que há mezes aqui residem.
Affavel pela sua modéstia e finas maneiras, o dr. Eurico é o
Inspector de Estatística no 4º Districto, com sede nesta cidade.
Attendendo ao nosso pedido,  sua senhoria escreveu um artigo,
versando sobre assumpto de sua competência, especialmente
para o “Jornal de Tatuhy”, prometendo continuar a sua
collaboração, que se prevê preciosa, pois tratará de agricultura,
fundamento da riqueza de um povo.

BRINDES
Referentes às compras feitas no mez passado, na Livraria

João Padilha, receberam brindes os seguintes alumnos: Anna
Lazara César (uma colecção de dez livros de histórias, no valor
de 15$000) e Luiz Paes de Almeida (uma bola de futebol nº 1, no
valor de 15$000). Para este mez, occorrerá o sorteio de novos
brindes.

ANNIVERSARIOS
Fez annos dia 26 do mez findo nosso distincto amigo, sr.

Antonio Lanza, sócio da importante Casa Barino, desta cidade.
Anniversariam amanhã os srs. Rufino Tavares e João Guedes
Tavares e a exma. senhorinha professora Silvia Sobral Oliveira.
Dia 4, a exma. sra. d. Glorinha Rodrigues Romano, esposa do sr.
Odilon Romano. Dia 5, faz annos a menina Helena, filha do nosso
prezado amigo, sr. Nicolau Arato e de sua exma. esposa, d. Maria
Augusta Arato, e o menino Roquinho, filho do sr. Dirceu Medeiros
e de d. Maria Corrêa Medeiros. Dia 6, a menina Hilda, filha do sr.
Emilio Haddad, e o sr. Calixto Jorge Zaher, alumno da Escola de
Commercio. Nossos parabéns.Eu, Fernando Sueji Muta, Oficial

de Registral Civil, de Tatuí, Estado de
São Paulo, FAÇO SABER que pretendem
se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil Brasileiro.

Edital nº 21.949, fls. 504, livro D-27.
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, brasilei-
ro, solteiro, vigilante autônomo, natural
de Chá Grande/PE (reg. em Amaraji/PE),
onde nasceu no dia 12 de julho de 1962,
filho de Filomena Alves de Oliveira,
residente em Tatuí/SP, Rua Diomar
Gianotti nº 80 – Conj. Hab. Amaro Padilha
e FRANCISCA LUIZA DA CONCEIÇÃO,
brasileira, solteira, manicure autônoma,
natural de São Miguel/RN, onde nasceu
no dia 17 de julho de 1975, filha de José
Mariano dos Santos e de Luzia Francisca
da Conceição, residente em Tatuí/SP,
Rua Diomar Gianotti nº 80 – Conj. Hab.
Amaro Padilha.
Tatuí, 26 de maio de 2015.

Edital nº 21.950, fls. 505, livro D-27.
GENÊCIO TEODORO DA SILVA, brasi-
leiro, divorciado, aposentado, natural de
Turiuba/SP, onde nasceu no dia 09 de
agosto de 1949, filho de Josias Teodoro
da Silva e de Maria Amélia da Silva,
residente em Tatuí/SP, Rua Ernesto
Machado nº 80 – Jd. XI de Agosto e MARIA
AUGUSTA GONÇALVES, brasileira, di-
vorciada, esteticista, natural de Dracena/
SP, onde nasceu no dia 22 de agosto de
1955, filha de Osório Gonçalves e de
Maria Marcelina Gonçalves, residente
em Tatuí/SP, Rua Ernesto Machado nº 80
– Jd. XI de Agosto.
Tatuí, 26 de maio de 2015.

Edital nº 21.951, fls. 506, livro D-27.
LUCIO MAURO RIBEIRO, brasileiro,
divorciado, analista administrativo, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 12
de maio de 1971, filho de Clóvis Ribeiro
e de Araci dos Santos, residente em
Tatuí/SP, Rua José Olivieri nº 369 – V.
Dr. Laurindo e CLAUDIA HELOISE
RAUSCHER, brasileira, divorciada,
empresária, natural do 22º Subd. Tucuruvi/
São Paulo/SP, onde nasceu no dia 14 de
dezembro de 1969, filha de Carlos Eduar-
do Rauscher e de Clarice de Almeida
Rauscher, residente em Tatuí/SP, Rua
Cel. Firmo Vieira de Camargo nº 171 –
Centro.
Tatuí, 27 de maio de 2015.

Edital nº 21.952, fls. 507, livro D-27.
DOUGLAS WILLIANS ALVES DA SIL-
VA, brasileiro, divorciado, instrutor de
trânsito, natural do 1º Subd. Osasco/SP,
onde nasceu no dia 27 de dezembro de
1985, filho de José Roberto da Silva e de
Marli Alves da Silva, residente em Tatuí/
SP, Rua Músico Norberto Sebastião Vieira
nº 48 – Jd. Santa Rita e LETICIA ZAHAR
DA SILVA, brasileira, divorciada, recep-
cionista, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 24 de março de 1995, filha de
Francisco Paulo Andrade da Silva e de
Patrícia Zahar, residente em Tatuí/SP,
Rua Músico Norberto Sebastião Vieira nº
48 – Jd. Santa Rita.
Tatuí, 27 de maio de 2015.

Edital nº 21.953, fls. 508, livro D-27.
JORGE INÁCIO NASSER, brasileiro,
divorciado, segurança, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 02 de setembro
de 1968, filho de Maria Celina Inácio,

EDITAL DE PROCLAMAS
residente em Tatuí/SP, Rua Dr. José
Afonso Tricta nº 812 – V. Esperança e
SABRINA DINIZ GABRIEL, brasileira,
solteira, professora, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 23 de julho de 1978,
filha de Antonio Deoclésio Gabriel e de
Ana Cristina Diniz Gabriel, residente em
Tatuí/SP, Rua Antonio Henrique da Silva
nº 191 – V. Esperança.
Tatuí, 27 de maio de 2015.

Edital nº 21.954, fls. 509, livro D-27.
TIAGO SAMUEL CHAGAS, brasileiro,
solteiro, ajudante de manutenção, natu-
ral de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 02 de
outubro de 1990, filho de José Roberto
Chagas e de Roseli Antunes Xavier Cha-
gas, residente em Tatuí/SP, Rua Mário
Vieira nº 100 – Jd. Rosa Garcia I e
GISELE IDRO DE  CAMARGO, brasilei-
ra, solteira, auxiliar administrativo, nas-
ceu no dia 15 de junho de 1995, filha de
João Martins de Camargo Neto e de Maria
José Idro de Camargo, residente em
Tatuí/SP, Rua José Ribeiro Menezes nº
273 – Vila Menezes.
Tatuí, 29 de maio de 2015.

Edital nº 21.955, fls. 510, livro D-27.
ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, músico, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 29 de
dezembro de 1992, filho de Luiz Carlos dos
Santos e de Odete Aparecida Corrêa dos
Santos, residente em Tatuí/SP, Rua Prof.
Mário Baiardi nº 114 – V. São Cristóvão e
SILVIA JULIANA ALMEIDA, brasileira,
solteira, auxiliar de escritório, natural de
Itararé/SP, onde nasceu no dia 28 de
janeiro de 1989, filha de Diclei Aparecido
Almeida e de Maria das Graças Silva
Almeida, residente em Tatuí/SP, Rua
Chico Catarina nº 149 – Vila Esperança.
Tatuí, 29 de maio de 2015.

Edital nº 21.956, fls. 511, livro D-27.
RICARDO ALEXANDRE FELICIANO,
brasileiro, solteiro, assistente operacional,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
03 de abril de 1976, filho de José Feliciano
e de Antonia dos Santos Feliciano, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Major Martiniano
Soares nº 670 – V. Dr. Laurindo e ANA
PAULA DE AZEVEDO, brasileira, divor-
ciada, auxiliar administrativo, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 25 de
fevereiro de 1981, filha de Dorca Lopes
de Azevedo, residente em Tatuí/SP, Rua
Prof. Genaro de Oliveira nº 347 – V. Dr.
Laurindo.
Tatuí, 01 de junho de 2015.

Edital nº 21.957, fls. 512, livro D-27.
WILLIAM DE CAMPOS IZIDORO, brasi-
leiro, solteiro, assistente, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 10 de setembro
de 1985, filho de William de Souza Izidoro
e de Maria Lucia de Campos Izidoro,
residente em Tatuí/SP, Rua Arnulpho
Rolf Stadler nº 338 – Jd. Rosa Garcia I
e ADRIANA DE SOUZA, brasileira, soltei-
ra, assistente administrativo, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 04 de
janeiro de 1981, filha de Luís Carlos de
Souza e de Maria Lucia Soares Souza,
residente em Tatuí/SP, Rua Teófilo de
Andrade Gama nº 1705 – Boqueirão.
Tatuí, 01 de junho de 2015.

Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da
Lei.

1ª VARA CÍVEL DA  COMARCA DE TATUÍ
EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 1004944-14.2014.8.26.062 – ASSUNTO: Usucapião – Usucapião
Ordinária. REQUERENTE: BENEDITO LÁZARO ZARATIN e LUCIMAR CLÉIA
VENIER ZARATIN.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Miguel Alexandre Correa França.
Citem-se os confrontantes, o(s) titular(es) de domínio e eventuais antecessores

na posse. Prazo para contestação: 15 dias.
Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, do

Estado e do Município, servindo o presente despacho como CARTA.
Citem-se os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,

bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que o(s) requerente(s) ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a regularização do imóvel uma gleba de terras com a área
titulada de 6.264,9938404 metros quadrados, situada no Bairro do Rio das
Pedras, nos subúrbios desta Cidade, Município e Comarca de Tatuí, correspon-
dente à fração ideal de 9,0387635% do imóvel com 69.313,20 metros quadrados
havida por compra de Cerâmica Bronze Ltda. através da escritura pública de
compra e venda lavrada no 1º. Serviço Notarial desta cidade no dia 14 de junho
do corrente ano às fls. 219/223 do Livro nº. 973, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Servirá o presente despacho como edital para a citação, no prazo
de 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias, advertindo-se de que, não contestado o
feito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
devendo ser afixado e publicado na forma da Lei.

Tatuí, 29 de abril de 2015.
Miguel Alexandre Correa França – Juiz de Direito
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NOTAS POLÍTICAS
Jornalista Christian Pereira de Camargo

VEREADOR BOSSOLAN
NO CONSELHO FEDERAL

PARLAMENTAR

Bossolan e o deputado Arnaldo Faria de Sá.
Dia 29 de maio, o vereador

Alexandre de Jesus Bossolan
(DEM) tomou posse  como
delegado da região junto ao
Conselho Federal Parlamen-
tar. Este órgão é uma Organi-
zação Da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), cri-
ada em 2003, que não recebe
recursos públicos, mas traba-
lha pelo bem comum dos cida-
dãos brasileiros.

A solenidade aconteceu
na Assembleia Legislativa de

São Paulo, com a presença
do deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB). Este
parlamentar foi homenage-
ado pelo seu empenho na
luta pelo f im do fator
previdenciário nas aposen-
tadorias. Na solenidade,
presidida pelo advogado
Alberto Tineu Júnior, foram
empossados 50 delegados
regionais, que representam
50 diferentes municípios
paulistas.

CÂMARA DE CAPELA DO ALTO
AFASTA PREFEITO PARA APURAR

SUPOSTAS IRREGULARIDADES
Os vereadores de Capela

do Alto afastaram por 90 dias o
prefeito da cidade, Marcelo
Soares da Silva (PV). De acor-
do com informações do Poder
Legislativo, o pedido foi apro-
vado em sessão com oito vo-
tos favoráveis, após a aprova-
ção da abertura de uma Co-
missão Processante (CP) que
irá avaliar o pedido de um cida-
dão capelense, que requereu
a cassação do prefeito por di-
versas irregularidades.

O caso é de 2010, ocorrido
no primeiro mandato do prefei-
to Marcelo. Segundo consta, o
Ministério Público Estadual pro-
pôs uma Ação Civil Pública por

suposto ato de improbidade
administrativa contra o alcaide
depois de receber um relatório
feito pela Câmara Municipal.
Esta, através de uma Comissão
Especial de Inquérito (CEI), apu-
rou irregularidades na
contratação de uma empresa,
qualificada nos autos como “fan-
tasma”.

 A assessoria de imprensa
da Prefeitura de Capela do Alto
informou à imprensa no início da
semana que o prefeito ainda não
foi notificado da decisão da Câ-
mara Municipal. Caso seja con-
sumado o afastamento, quem
assume o cargo é o vice-prefeito
Donizeti Menck (PT).

MP ABRE SEIS INQUÉRITOS CIVIS
CONTRA O PREFEITO MANU

Os inquéritos foram abertos
pelo MP neste ano de 2015.

O Ministério Público Es-
tadual abriu, apenas no ano
de 2015, seis inquéritos ci-
vis para apurar eventuais ir-
regularidades praticadas na
gestão do prefeito José
Manoel Correa Coelho
(Manu). Os inquéritos civis
versam sobre diversos fatos
ocorridos na administração
pública. Entre eles, suposta
prática de improbidade ad-
ministrativa, violação dos
princípios administrativos e
dano ao erário.

Uma das denúncias  foi
ajuizada pelos  vereadores
Márcio Antonio de
Camargo, Luís Donizetti Vaz
Júnior e Alexandre de Je-
sus Bossolan. O IC

14.0457.0000978/2015, aber-
to dia 24 de abril, trata-se de
denúncias sobre reformas
nos prédios escolares, re-
cém adquiridos pela Prefei-
tura de Tatuí. Os vereadores,
na denúncia apontam supos-
tas irregularidades, inclusive
com participação de “empre-
sa fantasma” nos procedi-
mentos administrativos.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ
EDITAL DE  CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 4003840-67.2013.8.26.0624.

O(A) Doutor(a) Lígia Cristina Berardi Possas, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro de Tatuí, da Comarca de Tatuí, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Ausentes, Incertos e Não Sabidos Citados por Edital, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que GIOVANNI VISCIGLIA, casado pelo regime de comunhão de
bens com IVAMARA CAVALHEIRO VISCIGLIA, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando um imóvel urbano, com área de 1,0153 ha, localizado na Estrada Municipal
CSL008, no município de Cesário Lange, Comarca de Tatuí/SP., referido imóvel tem
como procedência a matrícula nº 2.914, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
de Tatuí/SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de
15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Tatuí, 28 de março de 2014.
Lígia Cristina Berardi Possas – Juíza de Direito
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SEU CARRO NO MOBIL OIL EXPRESS
DO POSTO QUATROCENTÃO

No Posto Quatrocentão você encontra o que há de melhor em
atendimento especializado, com a garantia dor irmãos Gomes da
Silva. Gasolina e álcool da melhor qualidade para o bom funciona-
mento do motor do seu carro e o Mobil Oil Express, exclusivo em
Tatuí, com a linha completa dos óleos Mobil Super e Mobil 1. São
produtos com garantia e qualidade da multinacional que oferece
os melhores produtos e serviços no setor de lubrificação automotiva.
O Posto Quatrocentão fica na Rua do Cruzeiro, 711. Fone: 3251-
4674. Venda de autopeças e parafusos de todos os tamanhos.

A Drogaria Prudente
Drugstore completa um ano e
quem ganha o presente é você!
Dia 20 de junho será realizada
uma festa em comemoração
ao aniversário com um delici-
oso café da manhã para os
clientes com sorteios de brin-
des, além de descontos nun-
ca vistos. Compareça, o en-
dereço da Drogaria Prudente
é Rua 7 de Setembro, 644, Dr.
Laurindo. Fone: 3251-6544.

1 ANO DE DROGARIA
PRUDENTE DRUGSTORE

Prudente Fórmulas – Rua
Prudente de Moraes, 30, cen-
tro. Fones: 3251-3128 / 3305-
1501.

Na Auto Escola Barros
além de encontrar a melhor
estrutura para tirar sua habili-
tação você ganha descontos
imbatíveis. A promoção SEU
AMIGO VALE MUITO oferece
muitos descontos na hora de
tirar sua habilitação se você
levar um amigo até a Auto
Escola Barros. Não perca esta
chance. A Auto Escola Barros
está em novo endereço: Rua

AUTO ESCOLA BARROS

11 de Agosto, 922, próximo a Tin-
tas Pig. Mais  informações pelos
fones 3251-5247/3305-6523 /
99723-5980.

A Graciosa Moda Evangélica traz a Tatuí um novo conceito de
moda evangélica. Com nova administração e muitas novidades
a loja será reinaugurada nessa sexta-feira (5) com muitas promo-
ções para nossos clientes. A loja comercializa saias, blusas,
vestidos e conjuntos sociais. Visite nossa página no Facebook
para mais informações. A Graciosa Moda Evangélica fica na Rua
Coronel Lúcio Seabra, 576, centro, Tatuí. Fones; (15) 3251-9504
e 99697-9023.

GRACIOSA MODA EVANGÉLICA
REINAUGURAÇÃO 5 DE JUNHO

Indicado para diabéticos ou
pessoas com os pés sensí-
veis, os sapatos para diabéti-
cos têm características peculi-
ares, como a maciez e bom
calce. São aprovados por pro-
fissionais renomados da área
da saúde e produzidos com a
mais nobre matéria prima. Você
encontra esses calçados em
diversas marcas e modelos na
Utiloc Centro de Podologia,
assim como produtos de
silicone e gel, separador de
calos e dedos, protetor e corre-
tivo para joanete, calcanheiras,
dedeira mini gel, protetor para
calosidade e outras soluções

UTILOC
SAPATO PARA DIABÉTICOS

que aliam conforto e bem-es-
tar para os seus pés. Utiloc
Centro de Podologia fica na
Rua Santa Cruz, 140 – Centro
– Tatuí.  Fones: 3251-6957 e
99736-9361. Faça-nos uma
visita!

PARAÍSO AUTO VIDROS

Na Paraíso Auto Vidros você encontra o que há de melhor
para o seu automóvel. Parabrisas e vidros elétricos, carros
nacionais e importados, calhas de chuva e manutenção. Aten-
dimento especializado e garantia da qualidade. Paraíso Auto
Vidros está na Praça Paulo Setúbal, 154 - Tatuí. Fones: 3251-
6033 ou 3251-1995. UNIP INTERATIVA

A SUA UNIVERSIDADE
A QUALQUER HORA E LUGAR

Só uma Universidade que
é excelência em educação
pode levar conteúdo de quali-
dade para milhares de alunos
em todo o país. Você pode
acompanhar as aulas pelo
computador, tablet ou
smartphone, conta com um
material didático, tutores 24
horas com equipe especializa-
da.  E o melhor. Você organi-
za seus horários. Em Tatuí, a

UNIP Interativa fica na Rua
Professor Oracy Gomes,
665, anexo ao Objetivo. Fone:
3251-1573.

AUTO MECÂNICA BIZON
CUIDANDO DO SEU VEÍCULO

A Auto Mecânica Bizon
oferece diversos serviços
para o seu automóvel. Auto
Peças, troca de óleo, mecâ-
nica em geral, injeção ele-
trônica, limpeza de bico, auto
elétrica, rastreamento de
defeitos e escapamentos em
geral. Rua Benedito Monteiro
Santos, 15, Quadra, ao lado
do Campo de Futebol e da
Prefeitura de Quadra. Fone: (15) 3253-1217.
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Celebrar o amor é mais fácil do que pensamos. Surpreenda a
quem você ama com o nosso jantar especial no Dia dos Namo-
rados. Além de saborear pratos deliciosos, você ainda terá sua
noite abrilhantada com a Camerata Les Ensembles. Faça sua
reserva para este jantar apaixonante na Trattoria Della Nonna. Rua
13 de Fevereiro, 565, fone: 3305-3328.

DIA DOS NAMORADOS
NA TRATORIA DELLA NONNA

O Crescer Centro de Psico-
logia oferece atendimento psi-
cológico especializado a crian-
ças, adolescentes, adultos e ido-
sos. Seus profissionais capaci-
tados realizam psicologia clíni-
ca, avaliação psicológica, orien-
tação vocacional, ludoterapia e
tratamentos para ansiedade e
depressão. A clínica fica na Rua
Prefeito Assunção Ribeiro, 80,

CRESCER CENTRO DE PSICOLOGIA
AQUI TEM PSICOTERAPIA E AFETO

centro, Tatuí. Agende sua con-
sulta pelos telefones 3251-
2053 e 3251-6193.

ACE DE TATUÍ
PRESENTEIE SEU AMOR

Comprando o presente do
Dia dos Namorados nos co-
mércios associados à ACE
você concorre a 2.500 reais em
vale-compras. São cinco cu-
pons de 500 reais em vale-
compras para os consumido-
res e um vale-compras de 500
reais para os vendedores. Par-
ticipe! O sorteio será no dia 18
de junho às 16 horas na sede
da ACE-Tatuí. O comércio fica-
rá aberto em horário especial
dia 11 de junho, até as 22 ho-
ras. Não perca esta oportuni-

dade. ACE, Rua 15 de Novem-
bro, 491, Centro, Tatuí. Fone:
3259-8588. www.portalace.
com.br.

CURSO DE EXTENSÃO NA FAESB
A coordenação do Curso

de Graduação em Sistemas
de Informação da Faculdade
Santa Bárbara (FAESB) anun-
cia a abertura de 25 vagas para
o “Curso de Extensão em Ban-
co de Dados”. As aulas aconte-
cerão nos dias 13 e 20 de ju-
nho, das 8 às 12 horas. O valor
das inscrições, que estão aber-
tas na secretaria da FAESB, é
de R$ 19,90. Informações pelo
fone: (15) 3259-3838.

ALUGMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
A AlugMak Locação de

Máquinas oferece um servi-
ço diferenciado, facilitando o
seu dia-dia. Com sistema
prático e eficaz torna seu
trabalho mais ágil, seguro e
produtivo com locação e ma-
nutenção de equipamentos
e assistência técnica de di-
versas marcas.  Confira os
produtos e serviços no site

w w w . a l u g m a k . c o m . b r .
Alugmak, o maior prazer do
nosso trabalho é facilitar o seu!
Rua 11 de Agosto, 1947, Tatuí.
Fone; 3251-4889.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, acaba-
mento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Cons-
trução oferece todos os produ-
tos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a

funcionar em novas instalações, na Ro-
dovia Mário Batista Mori, 271, Vila An-
gélica, Tatuí. A oficina  retifica motores
da linha leve e pesada, com certificado
de garantia. Mais informações pelos
fones: (15) 3251-1801 e 3305-4066.

DEPUTADO QUER
DESENVOLVER POTENCIAL

TURÍSTICO DE TATUÍ
Foto: Ass. Imprensa/Deputado Sebastião Santos

Dia 23 de maio, o deputado
estadual Sebastião Santos (PRB)
visitou Tatuí e se reuniu com re-
presentantes da instituições da
cidade, para discutir o potencial
turístico e econômico local. O
parlamentar protocolou este mês,
na Assembleia Legislativa, um
projeto de lei para tornar Tatuí um
“Município de Interesse Turísti-
co”, classificação que dará a ci-
dade o direito de receber recur-
sos estaduais, no valor de cerca
de R$ 500 mil, a serem investi-
dos no setor. A assessoria do
deputado informa que ele
protocolou o projeto especifican-
do a cidade como “Capital da
Música” e citou o Conservatório,
com seus artistas e festivais, além
das atividades gastronômicas,
como a “Festa do Doce”, entre
outras atrações.

Na reunião, o deputado foi
acompanhado pelo vereador
José Eduardo Morais Perbelini
(PRB). Aproximadamente
cinquenta pessoas estiveram
presentes, entre elas represen-
tantes dos Tropeirinhos do Ran-
cho, Associação Pró-Arte, Liga
Tatuiana de Assistência ao Can-
cerosos (LITAC), Esporte San
Raphael, Guarda Civil Municipal,
Esporte Clube São Martinho,
Associação Atlética Áz de Ouro,
Academias de Judô “Ronin” e

Deputado quer transformar Tatuí em “Município de Interesse Turís-
tico”.

“Adriana Bento” e Academia de
Jiu-Jitsu.

Outro tema abordado pelo
deputado Sebastião foi a neces-
sidade das entidades trabalha-
rem com a documentação em
dia. Ele destacou a importância
da classificação de Utilidade
Pública Municipal e Estadual,
para participar de programas da
cidade e do governo do estado.
O parlamentar se colocou a dis-
posição dos presentes para
auxiliá-los nesta organização. O
parlamentar falou também so-
bre os projetos disponíveis para
a cidade, através da Secretaria
Estadual de Esportes, Lazer e
Juventude.

Em São Paulo
Na última quarta-feira (27), o

prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu) e o vereador José
Eduardo se reuniram com o de-
putado estadual Sebastião San-
tos em São Paulo, para anexar
documentos que comprovam o
potencial turístico de Tatuí ao
projeto em trâmite na
Assembleia Legislativa. O par-
lamentar reiterou que, depois da
classificação de “Município de
Interesse Turístico”, Tatuí terá
recursos específicos, que trarão
desenvolvimento e geração de
novos empregos diretos e indi-
retos.

CAMPANHA ALERTA SOBRE
RISCOS DE NEBLINA EM RODOVIAS

Na segunda-feira (1º), a con-
cessionária CCR SPVias, que
administra várias estradas na
região, iniciou uma campanha
educativa para alertar os moto-
ristas sobre os riscos trazidos
pela neblina nas rodovias. A in-
cidência de neblina cresce com
a chegada do frio e do inverno.
Em alguns trechos das rodovi-
as, a visibilidade do motorista é
prejudicada, fator que aumenta
o risco de acidentes, e por isso,
a atenção deve ser redobrada
nessas condições.

A campanha, desenvolvida
em parceria com a Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp), conta com distri-
buição de panfletos nas praças
de pedágio da concessionária. O
gestor de atendimento Luiz
Fernando De Donno lembra que
os períodos mais comuns para a

A redução da velocidade e a distância segura do veículo da frente são
fundamentais.

incidência da neblina são o início
da manhã e o período noturno. “A
redução da velocidade e a distân-
cia segura do veículo da frente
são fundamentais”, alerta.

As principais dicas de segu-
rança, em caso de neblina, são
as seguintes: 1) Acenda o farol
baixo e não utilize o farol alto; 2)
Não deixe que os vidros emba-
cem: abra as janelas ou use a
ventilação e refrigeração inter-
na; 3) Não acione o pisca-alerta
com o veículo em movimento; 4)
Mantenha o pára-brisa limpo; 5)
Não pare em locais de risco.
Procure um lugar seguro, afas-
tado da pista, e após estacio-
nar, mantenha o pisca-alerta aci-
onado; 6) Antes de sair de casa,
verifique a previsão do tempo. É
possível acompanhar em tem-
po real o tráfego da rodovia, pelo
site www.spvias.com.br.


