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FESTA PROMOVE DOCES
CASEIROS EM TATUÍ

Neste fim de semana, no
período de 10 a 12 de julho, das
10 às 22 horas, ocorre a tercei-
ra edição da “Festa do Doce”
na Praça da Matriz de Tatuí. O
evento, organizado pela Prefei-
tura Municipal, promete reunir
número recorde de doceiros.
Serão 54 estandes para aten-
dimento ao público, divididos
em sete alas: doces finos, cho-
colates, bolos e tortas, churros,
crepes e pastéis, doces de
festa e sobremesa, doces tra-
dicionais e artesanais e bebi-
das. Além disso, haverá ofici-
na de “cupcakes” destinada às
crianças, que poderão apren-
der as técnicas para preparar
mini-bolos. Segundo a asses-
soria da municipalidade, cerca
de 200 tipos de doce estarão
disponíveis.

Durante a festividade, o Fun-
do Social de Solidariedade de-
verá lançar um livro de receitas
saborosas e também a primei-
ra compilação histórica da tra-
dição do doce na cidade. A
publicação vai reunir receitas
fornecidas por alunos, amigos
e voluntários do Fundo Social.
O patrocínio deste livro é da
Camargo Engenharia. Já a Em-
presa de Ônibus Rosa ofere-
ceu apoio cultural a marcadores
de livro que também serão
comercializados, contendo cu-
riosidades sobre doces. A ren-
da será revertida para manu-
tenção dos cursos do Fundo
Social, oferecidos gratuitamen-
te à população.

Além de saborear vários ti-
pos de doces caseiros, o públi-
co poderá ainda acompanhar
atrações musicais de vários
gêneros. Essas atrações pas-
sam, a partir desse ano, a
fazer parte de um festival de
música, dentro da Festa do
Doce, intitulado: “Com Açúcar
e Com Afeto”, referência à tra-
dição dos doces e da música
de Tatuí e à canção de Chico
Buarque de Holanda. “Trata-se
de uma novidade e temos 36
horas programadas de muita
música de qualidade”, desta-
cou o diretor de Cultura e De-
senvolvimento Turístico, Jorge
Rizek. Em 2014, a festa con-
tou com a participação de 40
doceiros. Durante os três dias,
foram vendidas 127 mil unida-
des de doces. A expectativa
que esse número seja amplia-
do nesta edição.

Na última edição população adquiriu doces na Praça da Matriz.

TATUIANO NA
PRESIDÊNCIA DO STF

Ministro Celso de Mello em foto de Carlos Humberto - STF

Durante esta semana, até o
dia 11 de julho, o ministro José
Celso de Mello Filho, decano
da Corte, assume a presidên-
cia do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) no período de reces-
so. O ministro Ricardo
Lewandowski, atual presidente
do STF, participa de evento
acadêmico organizado pela
Universidade de Coimbra e As-
sociação de Estudos Europeus
de Coimbra, em Portugal.

No plantão da Suprema Cor-
te, é atribuição do presidente
decidir questões urgentes e a
semana promete ser agitada
nos meios jurídicos, principal-
mente pelas questões ligadas
à Operação Lava Jato.

O presidente Ricardo
Lewandowaki, apenas nos dias
2 e 3 de julho, analisou um total
de 57 processos. Entre os pro-
cessos analisados, estão os
Habeas Corpus (HCs) 129213
e 129219, nos quais foram con-
cedidas liminares ao ex-tesou-

reiro do Partido dos Trabalha-
dores João Vaccari Neto e ao
ex-diretor da Petrobras Renato
de Souza Duque. Ambos fo-
ram convocados a depor entre
os dias 8 e 9 de julho na Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Petrobras, conduzida
pela Câmara dos Deputados.
Ao STF, pediram a preserva-
ção de prerrogativas constitu-
cionais.

O ministro Ricardo
Lewandowski assegurou aos
depoentes o direito de serem
assistidos por advogado e com
ele se comunicarem, a não
serem obrigados a assinar o
termo de compromisso a dize-
rem a verdade e o direito de não
se autoincriminar. “Seja na con-
dição de investigado ou de tes-
temunha, o paciente tem o di-
reito de permanecer em silên-
cio, de comunicar-se com seu
advogado e de não produzir
prova contra si mesmo”, afir-
mou o ministro.

Chama Olímpica na região:

Itapetininga é uma das 83
cidades já confirmadas para
receber em 2016 a tocha olím-
pica dos Jogos do Rio de Ja-
neiro. O anúncio ocorreu na
sexta-feira (3), em Brasília,
durante cerimônia de apresen-
tação da tocha, que contou
com a presença da presidente
Dilma Rousseff. O prefeito da
vizinha cidade, Luís Di Fiori,
ficou bastante entusiasmado e
disse que Itapetininga será
destaque nos noticiários do
mundo inteiro. Di Fiori falou
ainda que “receber a chama
olímpica em Itapetininga é
como dividir com nossa popu-
lação os próprios Jogos. Nos-
sa cidade encherá as ruas para
celebrar esse símbolo tão tra-
dicional”.

A tocha apresenta
tecnologia e visual moderno,
destacando a natureza e a
cultura brasileiras. A principal
marca, porém, é o desenho de
um dos pontos turísticos mais
famosos do Rio de Janeiro, o
Calçadão de Copacabana.
Outra característica marcante
da tocha é um mecanismo que
a faz “crescer” quando está
acesa. No momento em que
recebe a chama olímpica, es-
paços coloridos se abrem no
objeto e sua medida sobe de
63,5 para 69 centímetros. A
tocha é produzida em alumínio
reciclado, resina e acabamen-
to acetinado e pesa entre 1 kg

ITAPETININGA RECEBE TOCHA
DOS JOGOS OLÍMPICOS DO RIO

Presidente Dilma na cerimônia oficial.

e 1,5 kg.
A tocha começará sua via-

gem pelo território nacional em
Brasília, onde chegará em data
ainda a ser definida, entre os
meses de abril e maio de 2016.
O objeto percorrerá cerca de
300 cidades de todos os esta-
dos do Brasil, até sua chegada
no Rio de Janeiro, dia 5 de
agosto, quando o último con-
dutor da tocha acenderá a Pira
Olímpica durante a cerimônia
de abertura dos Jogos, no Es-
tádio do Maracanã.

Existe a expectativa de que
a tocha olímpica possa tam-
bém passar por Tatuí. A lista
completa dos 300 municípios
que receberão o revezamento
será revelada no início de 2016.
O prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu), que esteve em
Brasília na sexta-feira passa-

da, anunciou que a chama olím-
pica irá passar por Tatuí, em-
bora o nome da cidade não
conste da primeira relação. E
apenas as 83 cidades já reve-
ladas servirão como base e
terão oportunidade de perma-
necer com a tocha durante uma
noite.

No total, a chama olímpica
percorrerá vinte mil quilôme-
tros e voará dez mil milhas no
País. O revezamento da tocha
deverá durar de 90 a 100 dias
após a cerimônia de
acendimento da chama na ci-
dade grega de Olímpia, berço
dos jogos da antiguidade. No
Brasil, a tocha será conduzida
por cerca de doze mil pesso-
as, entre atletas, autoridades,
personalidades e cidadãos
escolhidos em concursos pro-
movidos por patrocinadores.

Os atletas de Tatuí destacam-se na disputa da 59º edição dos
“Jogos Regionais”, em Jundiaí. A capoeira feminina sagrou-se
campeã da competição e o judô masculino conquistou o
tetracampeonato consecutivo. A natação paraolímpica feminina
também foi campeã, com três medalhas de ouro. E além dessas
modalidades, Tatuí ganhou medalha de bronze no biribol. Os
jogos seguem até este sábado (11) e a expectativa é de que a
cidade obtenha mais medalhas. A fotografia mostra Antonio
Carlos Lablak de Oliveira e Rafaele Breves, medalhistas de ouro
na capoeira, com o troféu conquistado pela equipe feminina. Veja
mais notícias dos Jogos Regionais na página 7.

DESTAQUES NOS JOGOS REGIONAIS
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