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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.

O BEKO
Gap Stay Feminino foi criado

para uma mulher, moderna e
sensual. As notas de cabeça são
um mix de hortênsia verde, frésia
e flores de limoeiro, que remete
à liberdade das noites de verão.
No coração da fragrância, so-
bressaem as notas que se en-
volvem em torno da flor de lótus
azul, peônia branca e
campânulas. Esta e outras fra-
grâncias você encontra em O
Beko – Perfumes e Cosméticos
Importados. Rua Cel. Aureliano

de Camargo, 455, Tatuí. Fone:
3251-9696.

Com o slogan “Chegou a
hora do seu direito sair do pa-
pel”, o Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT) e o
Tribunal Superior do Trabalho
(TST) promovem, entre os dias
21 a 25 de setembro, em todo
o País, a “Semana Nacional da
Execução Trabalhista 2015”.
Durante este período, os 24
Tribunais Regionais do Traba-
lho (TRTs) buscam realizar um
esforço concentrado na exe-
cução, fase processual onde o
devedor é compelido a pagar
ao trabalhador os direitos já
reconhecidos em decisão judi-
cial ou decorrentes de acordos
não cumpridos.

O TRT da 15ª Região – da
qual a Vara do Trabalho de Tatuí
faz parte – através da Vice-
Presidência Judicial e dos Cen-
tros Integrados de Conciliação
de 1º e 2º Graus, estará mobi-
lizando desembargadores,
juízes, servidores e estagiários
para a tentativa de acordo entre
as partes em centenas de audi-
ências de conciliação que de-
verão ocorrer ao longo da “Se-
mana” em toda a jurisdição.
Trabalhadores ou empresas in-
teressadas em agendar uma
audiência de conciliação de pro-
cessos em fase de execução
podem fazer a solicitação pelo
e-mail: cic@trt15.jus.br ou for-
mulário eletrônico conciliar, dis-
ponível no portal do TRT-15:
http://portal.trt15.jus.br/concili-
ar. 

Segundo a vice-presidente
judicial do TRT, desembar-
gadora Gisela Rodrigues Ma-
galhães de Araújo Moraes, “a 
concentração de audiências de
conciliação, sobretudo nos pro-
cessos que se encontram na
fase de execução, permite às
partes espaço e atenção ade-
quados para a solução do con-
flito, não só processual como
também sociológico. Dados
revelam que esforços como

TRT PROMOVE SEMANA NACIONAL
DE EXECUÇÃO TRABALHISTA

esse, empreendidos para re-
duzir o saldo de processos em
execução, sempre foram bem
sucedidos. Fomentar a reali-
zação de acordo entre os liti-
gantes, no meu entender, é o
meio mais eficaz de encerrar
uma ação judicial”.

Durante a “Semana de Exe-
cução Trabalhista”, serão em-
pregados todos os meios que
a Justiça do Trabalho dispõe
para acelerar a solução dos
litígios. O arsenal inclui as cha-
madas ferramentas eletrônicas
de execução, como a penhora
on-line, que permite penhorar o
valor devido diretamente em
contas correntes ou aplicações
financeiras de titularidade do
devedor, por meio de convênio
com o Banco Central
(BacenJud); o Renajud, para
bloqueios de veículos, através
de parceria com o Departa-
mento Nacional de Trânsito
(Denatran); e o Infojud, que
oferece aos juízes acesso ao
banco de dados da Receita
Federal, para localização de
bens ou endereços dos deve-
dores. Ainda dentro da progra-
mação, ocorre o “Leilão Nacio-
nal de Bens Penhorados” em
23 de setembro.

Mutirão
é anual

A “Semana Nacional da
Execução Trabalhista” é reali-
zada anualmente pelos órgãos
da Justiça do Trabalho de 1º e
2º graus. A 4ª edição, que
aconteceu no período de 22
a 26 de setembro de 2014,
realizou 30.102 audiências e
atendeu  82.388 pessoas em
todo o País. Foram  arrecada-
dos R$ 762.860.904,18, sen-
do R$ 509.279.955,32, ou
66,8%, decorrentes de 12.982
acordos homologados, R$
52.100.353,53 de 1.184 lei-
lões realizados e R$
201.480.595,33, de 23.242 blo-
queios efetivados no BacenJud.

O TRT-15 registrou a quan-
tia de R$ 110.922.885,76, sen-
do R$ 79.381.637,83 decor-
rentes de acordos homologa-
dos, R$ 7.548.545,55 obtidos
em leilões de bens e R$
23.992.702,38 corresponden-
tes a bloqueios via BacenJud.
O montante equivale a 15% do
total arrecadado no mutirão
nacional. O TRT da 15ª reali-
zou 4.918 audiências de tenta-
tiva de conciliação de proces-
sos em fase de execução, ho-
mologando 2.413 acordos en-

tre trabalhadores e emprega-
dores. O índice de conciliação
em execução alcançado pela
15ª foi de 49%.

Sobre o TRT-15
O TRT da 15ª Região pos-

sui 153 varas do trabalho e dez
postos avançados, além de
duas varas itinerantes. A juris-
dição do Regional atinge 599
municípios paulistas, perfazen-
do 95% do território do estado,
onde reside uma população
superior a 21 milhões de pes-
soas, uma das maiores entre
as 24 regiões em que está
dividida a Justiça do Trabalho
do País. A performance do TRT-
15 está acima da média nacio-
nal da Justiça do Trabalho. De
acordo com a Coordenadoria
de Pesquisa e Estatística, in-
gressaram na primeira instân-
cia da 15ª em 2014, 305.582
novas ações na fase de conhe-
cimento. Foram solucionadas
264.775. Na segunda instân-
cia, 108.456 processos foram
recebidos e 104.124 solucio-
nados. No ano passado, a 15ª
Região homologou aos recla-
mantes o valor de R$
3.094.193.961,48. Em Tatuí, a
Vara do Trabalho funciona na
Rua José Bonifácio, nº 170.

“ANEL VIÁRIO” SEM ACESSO PELA SP-127,
SENTIDO CASTELLO BRANCO A TATUÍ

Um leitor do Jornal
Integração alertou a redação
de que o “anel viário”, recente-
mente inaugurado pela Prefei-
tura de Tatuí, ainda não possui
um acesso pela Rodovia SP-
127, no sentido Rodovia
Castello Branco a Tatuí. A re-
portagem entrevistou uma pes-
soa ligada à Prefeitura e ela
informa que realmente houve
este descuido na elaboração
do projeto original. Segundo
consta, antes da inauguração
do “anel viário”, o prefeito José
Manoel Correa Coelho reuniu-
se com representantes da
SPVIAS, ARTESP E DER para
tentar solucionar o problema.
Cita esta fonte de informação
que ficou acertado que esta
entrada pela SP-127, sentido
Castello Branco/Tatuí, será
construída somente no projeto
de duplicação da Rodovia Tatuí/
Boituva, obra que está nos pla-
nos do Governo do Estado. Por
hora, a solução para os moto-
ristas de caminhões é fazer o
retorno no viaduto do São Cris-
tóvão e entrar no “anel viário”
pela SP-127, só que no senti-
do Tatuí/Cerquilho.

DOIS ANOS  PARA
CONCLUIR TRECHO

No domingo (16), um dia
depois de a concessionária
SPVIAS informar à imprensa
que o “anel viário” municipal
seria concluído no sábado (15),
finalmente a Prefeitura Munici-
pal de Tatuí conseguiu concluir
a obra no domingo (16) e liberar
o trecho para o tráfego. O fe-
chamento da SP-127, no KM

Foto do “anel viário”
postada em 31-8-2015

e no destaque em
agosto de 2013.

110, dificultava o acesso à
empresa Guardian e é um im-
portante elo de ligação com o
município de Boituva.

A inauguração foi realizada
pelo prefeito Manu no dia 10 de
agosto e a pavimentação des-
te trecho está em “andamento”
desde agosto de 2013, com
data prevista para o término
em dezembro daquele ano,
conforme informação oficial da
Prefeitura. O Departamento de
Comunicação, no dia 31 de
julho de 2015, postou foto da
obra e esta mostra o asfalto
tomado pela terra e apresenta
o desgaste natural do abando-
no.

A obra do “anel viário” é
mais emblemática do que se
divulga até agora na imprensa.
Ela repete o que ocorreu com a
ponte do Jardim Colina Verde,
conhecida como “Ponte do
CQC”. No caso da ponte, um
humorista e cinegrafista vie-
ram à Tatuí e a cidade virou
chacota em todo o País, de-
pois de aparecer neste progra-
ma da Band.

Há mais de um ano, a
reportagem deste semanário
entrou em contato com a
Pavimentadora Sanson e foi
informada que faltavam ape-
nas duzentos metros para
concluir a obra do “anel viá-
rio”, próximo ao Jardim Lírio
(estrada do Distrito de Ameri-
cana). Na época,  de acordo
com informação fornecida pela
empresa, um problema
ambiental impedia que ela fos-
se concluída.

Tatuí iniciou o segundo se-
mestre de 2015 em baixa em
relação aos empregos formais,
com carteira assinada. O muni-
cípio registrou mais demissões
do que contratações e o mês de
julho registro índice negativo de
1,12%. Foram 752 admissões e
1.074 demissões, com 322 pos-
tos de trabalhos fechados.

A indústria cortou 104 vagas.
Ocorreram 222 admissões e
326 demissões em julho. O co-
mércio também cortou postos
de trabalho, 88 no total. Foram
196 admissões e 284 demis-
sões no período.

Outros setores colaboraram
para a baixa de julho. O de servi-
ços cortou 120 vagas, com 174
admissões e 294 demissões. A
construção civil fechou 25 vagas
no período, com 73 admissões
e 98 demissões. O setor de
agropecuária teve saldo negati-

TATUÍ INICIA SEMESTRE COM MAIS DE 180
DEMISSÕES NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

vo de quatro vagas, com 60 ad-
missões e 64 demissões.

Apenas dois setores tiveram
saldo positivo. São eles: admi-
nistração pública, com 14 novas
vagas (20 admissões e seis
demissões) e extrativa mineral,
com cinco vagas (seis admis-
sões e uma demissão). O setor
de serviço industrial de utilidade
pública teve saldo zero, com uma
admissão e uma demissão. Os
dados são do Gaged – Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados, do Ministério do Tra-
balho e Emprego.


