
TATUÍ, 11 DE JULHO DE 2015

PÁGINA  5
JORNAL INTEGRAÇÃOCidade

FONE: 3305-9100
Av. das Mangueiras, 217

LETHALETHALETHALETHALETHA
SEGUROS

Via R.G. Adão Bertim, 184
Fones: 3305-6568

José Maurício C. Almeida

N. Redação:  Esta seção é gratuita. Os óbitos publicados são enviados
pelas funerárias que prestam serviço no município de Tatuí.

NOVO ENDEREÇO

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

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

A reunião do GAATA
acontece toda penúltima

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

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

Telefone de contato:
3251-8520.

† Francisco Mota – Faleceu
dia 1º de julho, aos 86 anos.

† Agenor Francisco Alves  –
Faleceu dia 2 de julho, aos 66
anos.

† Alvorinda Dinis de Arruda
– Faleceu dia 2 de julho, aos 78
anos.

† Terezinha Ribeiro
Rodrigues  – Faleceu dia 2 de
julho, aos 83 anos.

† Reginaldo da Silva Mota  –
Faleceu dia 2 de julho, aos 35
anos.

† Francisca Henrique da Sil-
va Oliveira  – Faleceu dia 3 de
julho, aos 75 anos.

† Antonio José Pires – Fale-
ceu dia 3 de julho, aos 82 anos.

† Paulo Romualdo  – Faleceu
dia 3 de julho, aos 85 anos.

† João Batista da Cruz  –
Faleceu dia 4 de julho, aos 71
anos.

† Maria Emília Conceição
Leme – Faleceu dia 5 de julho,
aos 78 anos.

† Francisco Antunes  – Fa-
leceu dia 5 de julho, aos 82

anos.
† Manoel Cirino  – Faleceu

dia 5 de julho, aos 80 anos.
† Alice Munaro Hugolino  –

Faleceu dia 5 de julho, aos 87
anos.

† Mário Elias Proença  – Fa-
leceu dia 5 de julho, aos 89 anos.

† Alan Cristian Apolinário de
Andrade  – Faleceu dia 5 de ju-
lho, aos 23 anos.

† Dirce Maria das Dores
Santos  – Faleceu dia 6 de julho,
aos 77 anos.

† Thais Antunes de
Cerqueira César  – Faleceu dia 6
de julho, aos 71 anos.

† Geraldo Vieira de Paula –
Faleceu dia 6 de julho, aos 56
anos.

† Laurentina Nogueira Mo-
rais de Brito  – Faleceu dia 7 de
julho, aos 59 anos.

† Flavia Aparecida
Domingues  – Faleceu dia 7 de
julho, aos 39 anos.

† Erasmo Teles de Campos
– Faleceu dia 8 de julho, aos 63
anos.

Dia 28 de junho, durante a
realização do projeto “Prefeitu-
ra em Ação” no Jardim Santa
Rita, foi inaugurada uma ciclovia
de três quilômetros de exten-
são, que inicia-se no posto de
saúde do Jardim Rosa Garcia
e segue até o Jardim Grama-
do, passando por toda a exten-
são do Jardim Santa Rita de
Cássia. Este novo espaço para
os ciclistas possui pintura es-
pecializada, com demarcação
viária, placas informativas de
quilometragem percorrida e
tachas refletivas.

A inauguração aconteceu
com um passeio ciclístico,
que contou com a participa-
ção do grupo “Irmãos de Tri-
lha”. O policial militar Ricardo
de Souza, um dos líderes do
grupo, aprovou a ciclovia e
disse que atualmente Tatuí
tem mais de três mil ciclistas
na ativa. Ele lembra que a

PREFEITURA INAUGURA CICLOVIA
NO JARDIM SANTA RITA

Foto: Comunicação Tatuí

bicicleta é uma opção de lazer
e transporte barata e susten-
tável e espera que outras
ciclovias possam ser
construídas na cidade.

O Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS
Leste – passou a atender os
usuários em novo endereço,
na Rua Prefeito Alberto dos
Santos, 285, na Vila Dr.
Laurindo, onde funcionava o
antigo ambulatório de Saúde

CRAS LESTE EM
NOVO ENDEREÇO

Mental. Em um espaço mais
amplo e confortável, o CRAS
continua a oferecer os serviços
de Proteção e Atendimento
Integral à Família e de Convi-
vência e Fortalecimento de Vín-
culos. Maiores informações
pelo fone: 3259-5404.

A nova configuração de si-
nalização de trânsito na Rua
Capitão Lisboa recebeu apro-
vação da concessionária CCR
SPVias, Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU)
e Corpo de Bombeiros. A infor-
mação é do diretor do Departa-
mento Municipal de Trânsito
de Tatuí, Francisco Antonio de
Souza Fernandes, o Quincas.
O diretor encaminhou a este
jornal cópias de ofícios recebi-
dos pelo Departamento de Trân-
sito, onde os órgãos emitem
pareceres favoráveis à sinali-
zação de “proibido estacionar”
em toda a extensão daquela
via pública, até a chegada ao

ÓRGÃOS APROVAM
PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

NA RUA CAPITÃO LISBOA
pronto socorro municipal.

Nos ofícios, ressalta-se que
a mudança facilita, de forma
significativa, o tráfego das viatu-
ras de emergências da SPVias,
SAMU e bombeiros, trazendo
mais agilidade e segurança no
transporte de pacientes e víti-
mas de acidentes ao pronto
socorro de Tatuí. Os documen-
tos são assinados por Luiz
Fernando Vasconcellos De
Donno, da gestão de atendi-
mento da SPVias, subtenente
PM Adílson Caetano de Olivei-
ra, do comando dos bombeiros,
e Roberta Machado, coordena-
dora municipal da rede de ur-
gência e emergência (SAMU).

O 15º Grupamento de Bom-
beiros, através do 2º Subgru-
pamento de Tatuí, informa que
estão abertas, até dia 16 de
julho, as inscrições para a nova
turma do Programa “Bombeiro
Mirim 2015”. As fichas de ins-
crição devem ser retiradas e
preenchidas no posto dos bom-
beiros de Tatuí, na Rua Domin-
gos Bassi, nº 855, Jardim
Junqueira.

A idade exigida para inscri-
ção das crianças é 12 e13
anos. Ao realizar a inscrição, a
criança participa de um con-
curso de redação, com o tema:
“Por que quero ser bombeiro

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA
CURSO DE BOMBEIRO MIRIM

mirim?”. Serão disponibilizadas
vagas aos melhores coloca-
dos nesse concurso e o resul-
tado será divulgado no dia 17
de julho, às 10 horas.

As crianças que irão parti-
cipar do curso serão comuni-
cadas, a fim de comparecer no
posto de bombeiros, acompa-
nhadas dos pais ou responsá-
veis, para confirmar inscrição e
apresentar os documentos de
identificação. O curso terá iní-
cio no dia 20 e término no dia
31, com a solenidade de for-
matura. Mais informações são
fornecidas pelo fone: (15) 3205-
7515.

Na sexta-feira (3), no Audi-
tório da Faculdade de Tecno-
logia (Fatec), ocorreu a ceri-
mônia de formatura da 9ª turma
da “Escola de Eletricistas de
Tatuí”. O projeto é desenvolvi-
do pela Elektro, em parceria
com a Fatec e Prefeitura Muni-
cipal.

Durante o curso, foram ca-
pacitados gratuitamente 22 alu-
nos em redes de distribuição
para restabelecimento, manu-
tenção e obras no sistema elé-

ELEKTRO E FATEC FINALIZAM
NONA TURMA DA ESCOLA DE

ELETRICISTAS DE TATUÍ
trico. O treinamento apresen-
tou carga de 972 horas, dentre
aulas práticas e teóricas, e foi
distribuído em dois módulos.

Além de Tatuí, a Escola de
Eletricistas já ofereceu cursos
em Atibaia, Itapeva, Registro e
Votuporanga. Criado em 2008,
o projeto desenvolve e capaci-
ta gratuitamente profissionais
para o mercado de trabalho e
para suprir a demanda interna
da Elektro por mão de obra
qualificada.

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
INSCREVE NOVOS ALUNOS

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674

Até às 18 horas do dia 17
de julho, o Conservatório de
Tatuí recebe inscrições para
novos alunos, interessados em
participar do processo seletivo
para 188 vagas em 36 cursos
de música clássica e popular.
As inscrições são feitas on-
line, no site do Conservatório
(www.conservatoriodetatui.org.br/
vagas). Todos os inscritos par-
ticiparão de entrevistas e tes-
tes e, se aprovados, iniciam as
aulas já no segundo semestre
do ano. O processo seletivo
oferece vagas em nove áreas,
para candidatos com ou sem
conhecimento musical, de
qualquer idade.

Na área de cordas sinfôni-
cas, são oferecidas 10 vagas
para violino, 10 vagas para viola,
13 vagas para violoncelo e 4 va-
gas para contrabaixo acústico.

Na área de sopros - madei-
ras, há 4 vagas para flauta
transversal, 5 vagas para clari-
nete e 4 vagas para fagote. Na
área de sopros - metais, foram
abertas 8 vagas para trompa,
16 vagas para trombone, 6 va-
gas para tuba e 1 vaga para
trompete.

A área de percussão sinfô-
nica oferece 15 vagas, a área

de piano clássico abriu 7 vagas
e a área de violão clássico tem
35 vagas disponíveis.

Na área de performance his-
tórica, quatro cursos estão
com inscrições abertas: cravo
(1 vaga), violino/viola barroca (6
vagas), violoncelo barroco/vio-
la da gamba (2 vagas) e cordas
dedilhadas históricas (1 vaga).

Na área de choro, há 3 va-
gas para violão, 1 para cavaqui-
nho, 3 para bandolim, 1 para
flauta transversal e 1 para per-
cussão.

A área de MPB & Jazz
oferece vagas para baixo elétri-
co (2), baixo acústico (2), vio-
lão (2), guitarra (2), piano (2),
canto (2), clarinete (2), flauta
transversal (2), saxofone (4),
trompete (5), trombone (2),
bateria (2) e percussão (2).

Além de realizar o preen-
chimento da ficha de inscrição
no site, os candidatos devem
efetuar o pagamento de taxa
no valor de R$ 50, via boleto
bancário. O boleto é impresso
pelo candidato após o término
do preenchimento. Também é
possível fazer a inscrição pes-
soalmente na secretaria do
Conservatório, na Rua São
Bento, 808.


