
TATUÍ, 15 DE AGOSTO DE 2015

PÁGINA  10
JORNAL INTEGRAÇÃO Cidade

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.

Pizzas aos domingos a noite.

A Trattoria Della Nonna, res-
taurante típico italiano, fez con-
vênio com o estacionamento
M&G, na Praça da Santa, 85, para
uma permanência de 45 minu-
tos. O restaurante abre de terça
a domingo das 11 às 15h30. E
no jantar, de quinta a domingo,
das 19 às 23 horas. Aos domin-
gos a noite a casa serve pizzas
tradicionais italianas. Massas
típicas e da melhor qualidade

TRATTORIA FAZ CONVÊNIO
 COM ESTACIONAMENTO

estão na Trattoria, na Rua 13 de
Fevereiro, 565, Tatuí. Fone: (15)
3305-3328.

MBA GESTÃO EMPRESARIAL
A Faculdade Santa Bárbara de Tatuí fe-

chou mais uma turma de Pós-Graduação,
desta vez MBA Gestão Empresarial. Com
grade curricular diferenciada com ênfase em
gestão de pessoas, engenharia financeira e
logística, os alunos terão maior conhecimen-
to nessas áreas que os cursos disponíveis
no mercado. Com início em 8 de Agosto as
aulas serão quinzenais, aos sábados, das
8:30 às 17:30 na FAESB Tatuí, Rua 11 de Agosto, 2900. Valores
especiais por indicação, pontualidade e para ex-aluno FAESB. Inscre-
va-se e invista no seu futuro. Mais informações no site www.faesb.edu.br
e nos telefones: 3259-3838 e 3259-2789. Faculdade Santa Bárbara,
o conhecimento em suas mãos.

FINALMENTE PREFEITURA
 LIBERA  ANEL VIÁRIO

No domingo (16), um dia
após a concessionária SPVIAS
informar à imprensa que o anel
viário municipal seria concluí-
do no sábado (15), finalmente
a Prefeitura Municipal de Tatuí
conseguiu concluir a obra e
liberar o tráfego. A inaugura-
ção foi realizada no dia 10 de
agosto sem a obra ser conclu-
ída. O comunicado da conces-
sionária previa a abertura para
o dia 15 de agosto, conforme
informação da assessoria de
imprensa da SPVIAS. O site
G1 e o Jornal Integração publi-
caram este importante comu-
nicado para deixar seus leito-
res informados. De acordo com
o “press release”, os usuários
poderiam obter informações do
tráfego pelo site www.sp
vias.com.br ou pelo Disque
CCR SPVias (0800 703 5030).
No sábado (15), às 19h10, o
Jornal Integração entrou em
contato com o 0800 da SPVias
e a informação era que o trevo
do KM 110 da SP-127, sentido
Tatuí/Cerquilho, ainda perma-
necia fechado.

A obra do anel viário é mais
emblemática do que se divulga
na imprensa. Há mais de um
ano, a reportagem deste se-
manário entrou em contato
com a Pavimentadora Sanson
e foi informada que faltavam
apenas duzentos metros para
concluir a obra no sentido Jar-
dim Lírio. No entanto, de acor-
do com a informação fornecida
pela empresa, um problema
ambiental impedia que ela fos-
se concluída (foto).

“Anel Viário” asfaltado em foto do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Tatuí do dia 21/8/2013.

PREFEITURA NOMEIA SEXTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Foto: Prefeitura de Tatuí
Na terça-feira (18), o prefei-

to José Manoel Correa Coelho
(Manu) nomeou o fisioterapeu-
ta Ivan Rezende para o cargo
de secretário municipal de
Saúde. No ato de nomeação, o
prefeito disse que Sandra San-
tos e Vera Cardoso, que esta-
vam à frente da secretária des-
de a demissão da secretária
anterior, continuam na equipe
agora comandada por Rezen-
de. O novo secretário saiu can-
didato a vereador na eleições
de 2012. Em visita à redação
do Jornal Integração, na sema-
na passada, Rezende disse
que poderá se candidatar em
2016. De acordo com a lei
eleitoral, caso venha a ser can-
didato, ele poderá ficar na se-
cretária até maio de 2016, pra-
zo de seis meses previsto para
a desincompatibilização. E
como agora ocupa cargo na
presidência do Lar São Vicente
de Paulo, tudo leva a crer que

Prefeito Manu exibe em seu facebook que nomeou Ivan Rezende.

Rezende deverá se afastar tam-
bém deste cargo para não se
tornar inelegível.

Em apenas dois anos e
meio, Ivan Rezende é a sexta
tentativa do prefeito José Manoel
Correa Coelho (Manu) para ad-
ministrar o setor mais comple-
xo da municipalidade. O primei-

ro secretário foi o médico José
Luiz Barusso, que se afastou
com pouco tempo na titularidade
da pasta. O novo secretário, se
ainda não se afastou pode estar
acumulando o cargo de secre-
tário municipal da Saúde e de
presidente do Lar São Vicente
de Paulo (Asilo).

CONVÊNIO BENEFICIA ÁREA DE
RECURSOS HÍDRICOS EM TATUÍ

Foto: Gilberto Marques/AI Governo do Estado

Geraldo Alckmin durante a assinatura dos convênios em São Paulo.

Na sexta-feira (14), em São
Paulo, o governador Geraldo
Alckmin e o secretário de Sa-
neamento e Recursos Hídricos,
Benedito Braga, assinaram 58
contratos com municípios, ór-
gãos estaduais e entidades da
sociedade civil para liberação
de recursos do Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos
(FEHIDRO). Dos 58 contratos,
46 são com municípios
(80%), 7 com a sociedade civil
(12%) e 5 com órgãos estadu-
ais (8%). Ao todo, R$ 25 mi-
lhões serão empregados em
planos e obras para proteção e
recuperação dos recursos
hídricos e melhorias no sanea-
mento do Estado. Para a re-
gião de Sorocaba, foram desti-
nados R$ 1.731.956,17.

Tatuí é uma das cidades
contempladas na região, jun-
tamente com Pilar do Sul,
Votorantim, Mairinque,
Botucatu, Guareí, Cerquilho e
Tietê. A Prefeitura Municipal
receberá R$ 203.216,00 para
contratação de consultoria,
destinada à elaboração do Pla-
no Diretor Ambiental. Outros
R$ 392.296,00 serão utiliza-
dos para desenvolvimento de
projeto de sistema e captação
de reuso de água de precipita-
ção atmosférica sobre telha-
dos na Faculdade de

Tecnologia (Fatec) de Tatuí.
 O governador Alckmin des-

tacou que “estamos assinan-
do importantes convênios na
área de saneamento básico e
recursos hídricos, todos de
grande interesse da popula-
ção”. Os recursos do FEHIDRO
permitirão a realização de obras
de controle de perdas em re-
des de abastecimento, obras
de estações de tratamento de
esgoto, implantação de galeri-
as de águas pluviais, promo-
ção de ações educacionais
para utilização racional da
água, obras para a melhoria
dos sistemas municipais de
distribuição de água e esgoto e
recuperação de matas ciliares
e nascentes, dentre outras
ações.

Sobre o FEHIDRO
O Fundo Estadual de Re-

cursos Hídricos (FEHIDRO) é
o mecanismo econômico-finan-
ceiro para a implementação da
Política Estadual de Recursos
Hídricos e financia os progra-
mas e ações que visem à pro-
teção, recuperação e melhoria
dos corpos d’água nas bacias
hidrográficas do Estado de São
Paulo. Os empreendimentos
devem vincular-se diretamente
às metas estabelecidas pelos
Planos da Bacia Hidrográfica,
aprovados pelos respectivos

Comitês de Bacias, e estarem
em consonância com os Pro-
gramas de Duração Continua-
da do Plano Estadual de Re-
cursos Hídricos. Podem habili-
tar-se para obtenção de recur-
sos todos os municípios
paulistas, assim como con-
sórcios intermunicipais regu-
larmente constituídos, órgãos
do governo estadual, conces-
sionárias e permissionárias de
serviços públicos e as entida-
des privadas sem finalidades
lucrativas, usuárias ou não de
recursos hídricos.

Neste fim de semana, Tatuí
será sede do “7º Festival Nacio-
nal de Capoeira”. O evento terá
início na sexta-feira (21) e segui-
rá no sábado (22) e domingo
(23), com a organização do con-
tramestre Lablak, supervisão do
mestre Meinha e realização da
Escola de Capoeira “Cruzeiro do
Sul”. O festival recebe apoio da
Prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e
Juventude.

Nesta sexta-feira, às 18 ho-
ras, na Praça da Matriz, aconte-
cerá uma roda de capoeira com
grandes mestres. No sábado,
às 9 horas, no Centro Cultural,
na Praça Martinho Guedes, nº
12, ocorre um “workshop de
vivência” com Mestre Bigo, aluno

TATUÍ É SEDE DO FESTIVAL
NACIONAL DE CAPOEIRA

de Mestre Pastinha. No domin-
go, no mesmo local, a partir das
10 horas, haverá batizado e a
troca de graduações dos alunos
da Escola Cruzeiro do Sul.

Segundo Lablak, o evento
reunirá capoeiristas de várias

localidades. “Vamos receber
pessoas de diversas cidades
de São Paulo e até de outros
Estados. Será uma grande opor-
tunidade de reunir atletas e di-
fundir a capoeira, uma arte ge-
nuinamente brasileira”, afirma.
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