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DESFILE CÍVICO COMEMORA
189 ANOS DE TATUÍ

Na terça-feira (11), às 9 ho-
ras, na Rua 11 de Agosto, acon-
tece o tradicional desfile cívico
de aniversário de Tatuí, para
comemorar os 189 anos da ci-
dade. Deverão participar do des-
file as escolas do município,
fanfarras, bandas, clubes de
serviço, sociais e esportivos, ins-
tituições civis e militares e atra-
ções convidadas. O evento ter-
mina com o desfile dos cavalei-
ros. O desfile terá início na altura
da Rua do Cruzeiro e passará
pela Praça da Matriz, onde será
instalado o palanque das autori-
dades.

Jorge Rizek, diretor de cultu-
ra e turismo, destaca algumas
atrações da programação de
aniversário, dentre elas a entre-
ga dos prêmios aos vencedores
do “14º Concurso de Paulo
Setúbal” e “13º Prêmio Paulo
Setúbal de Contos, Crônicas e
Poesias”. A cerimônia de
premiação acontece nesta sex-
ta-feira (7), às 20 horas, no anfi-
teatro do CEU, próximo ao antigo
curtume.

Rizek cita também a inaugu-
ração do memorial e galeria de
fotografias dos assistidos do
Lar São Vicente de Paulo, para
comemorar os 110 anos da en-
tidade. A inauguração está
agendada para este sábado (8),
10 horas, no asilo de Tatuí.

No domingo (9), às 20h30, o
destaque maior é a “Noite de
Gala” no Teatro “Procópio
Ferreira”, do Conservatório, or-
ganizada pelo Lions, para cele-
brar os 60 anos do clube de
serviços e também os 110 anos
do Lar São Vicente. A atração é o
pianista tatuiano Mário Edson e
banda, com homenagens a
tatuianos ilustres. O evento de-
verá contar com a presença da
atriz tatuiana Vera Holtz. A renda
deste evento, com ingressos
esgotados, será revertida ao Lar
São Vicente. Mario Edson Farah,
filho do músico Nacif Farah, é
um dos maiores pianistas da
noite de São Paulo e também
diretor artístico do Baretto, do
grupo Fasano.

Na área religiosa, Jorge
Rizek anuncia também para
esta terça-feira (11), às 19 ho-
ras, na Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, uma
missa solene de aniversário
da cidade, com a imagem de
São João do Benfica, que dá
nome à capela onde nasceu
Tatuí, na estrada do Distrito de
Americana.

PREFEITURA COLOCA EM FUNCIONAMENTO
RADARES AFERIDOS PELO INMETRO
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Equipamento instalado na Vila Santa Luzia.

Neste sábado (8), 10 horas,
o prefeito José Manoel Correa
Coelho (Manu) inaugura na Rua
Chiquinha Rodrigues, 991, na
sede da Guarda Municipal, um
sistema de câmeras de
monitoramento e radares nas
entradas e saídas de Tatuí. Se-
gundo consta, o sistema de vigi-
lância eletrônico entrou em fun-
cionamento por um período de
teste de quinze dias e os radares
foram aferidos pelo Inmetro –
Instituto Nacional de Metrologia,
Normatização e Qualidade In-
dustrial.

As câmeras estão instala-
das em pontos estratégicos do
município, com grande fluxo de
veículos. Segundo informações
fornecidas pela Prefeitura, as
câmeras e radares estão insta-
lados na Rua Alberto Seabra
(saída para Capela do Alto pela
Avenida Salles Gomes),  Rua 11
de Agosto (no Bairro Valinho),
Rua Chiquinha Rodrigues (no
sentido Jardim Lírio), Rua Vice
Prefeito Nelson Fiúza (na saída
para a Rodovia SP-127, próximo
ao Hotel Planalto), Avenida
Pompeo Reali (principal saída e
entrada pela Rodovia SP-127 e
Rodovia Mário Batista Mori), Rua
Rio de Janeiro (para sair e entrar
na Rodovia SP-141 – Tatuí/Ca-
pela do Alto) e Via Municipal Be-
nedito Faustino da Rosa (saída
e entrada para a Rodovia SP-
127 – Tatuí/Cerquilho, próximo à
sede da Companhia da Polícia
Militar e Fórum). O aparelho ins-
talado na Praça da Matriz fiscali-
za eletronicamente se os veícu-
los passam com o sinal verme-
lho no semáforo. E os radares
controlam o limite de velocidade
permitido em cada via
monitorada pelo sistema eletrô-
nico. O centro de monitoramento
encontra-se instalado na sede
da Guarda Civil Municipal.

A Prefeitura informa ainda
que a empresa responsável pela
instalação deste sistema é a
SENTRAN, especializada em fis-
calização eletrônica. O prefeito
José Manoel Correa Coelho
(Manu) entende que o sistema é
de última geração e atua de for-
ma preventiva em furtos de veí-
culos e controla a velocidade
para reduzir os acidentes de trân-
sito.

Há alguns anos, quando a
administração do ex-prefeito
Ademir Borssato instalou os pri-
meiros radares em Tatuí, na Rua
11 de Agosto e na Avenida
Pompeo Reali, o cantor e humo-
rista Juca Chaves (foto) esteve na
cidade para realizar um show no
Teatro Procópio Ferreira. Em en-
trevista exclusiva ao Jornal
Integração, o humorista estava
indignado com duas situações
distintas. A primeira, a falta de
sorvete sem açúcar para diabéti-
cos, e outra, a falta de informação
na Avenida Pompeo Reali de que
nesta via a velocidade era contro-
lada por radares. Juca, que esta-
va com seu Jaguar, levou uma
multa por excesso de velocidade
ao entrar em Tatuí. Na época, na
matéria publicada por este se-
manário, o humorista fez até uma
piada: “Visite Tatuí e ganhe uma
multa”. Esta observação pode
servir de alerta para as autorida-
des de trânsito. Se as vias não
forem sinalizadas para conscien-
tizar os motoristas sobre a exis-
tência dos radares, muitas pes-
soas dos municípios vizinhos
podem ser multados e não mais
voltar à cidade, provocando pre-

“VISITE TATUÍ E GANHE UMA MULTA”

juízos ao comércio local.
 Em São Paulo, recentemen-

te, o Departamento de Trânsito
reduziu a velocidade nas margi-
nais dos Rios Pinheiros e Tietê.
Antes de ocorrer as mudanças,
as duas vias e viadutos foram
amplamente sinalizados para
alertar os motoristas sobre a re-
dução dos limites de velocidade.
O bom senso demonstra que um
ato administrativo deve se trans-
formar em benefícios para os
cidadãos e não para causar trans-
tornos e aborrecimentos. No
decorrer da atual gestão, já hou-
ve um desagradável precedente.
A administração pública teve que
cancelar centenas de autos de
infração por excesso de veloci-
dade, após forte reação popular.

ANEL VIÁRIO - Na segunda-feira (10), 10 horas, a Prefeitura de Tatuí inaugura a primeira etapa do
anel viário, obra iniciada na gestão anterior. Esta alça interliga as Rodovias Antônio Romano Schincariol
(SP-127) e Gladys Bernardes Minhoto (SP-129) à Via Municipal Moises Martins, acesso ao Jardim Lírio.
Até terça-feira (11), o acesso à Rodovia SP-129, pelo entroncamento da SP-127, no sentido Tatuí-Boituva,
estará interditado para conclusão da interligação. A sugestão da prefeitura é que os motoristas utilizem
o retorno no KM 110 da SP-127, junto à Rodovia Castello Branco, ou a estrada rural de terra que liga o
Residencial Astória à  Rodovia SP-129.
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