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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.

† Antonio Soares
Cavalcanti  – Faleceu dia 2 de
setembro, aos 90 anos.

† Maria Ignez Tezoto
Molina – Faleceu dia 2 de
setembro, aos 68 anos.

† Mário Aguinaldo Lui  –
Faleceu dia 3 de setembro,
aos 77 anos.

† Ivo Mendes  – Faleceu
dia 3 de setembro, aos 78
anos.

† Vera Lúcia Vieira da
Silva  – Faleceu dia 4 de se-
tembro, aos 65 anos.

† Lázaro Rodrigues Ma-
chado  – Faleceu dia 4 de se-
tembro, aos 77 anos.

† Ângelo Rossi Júnior  –
Faleceu dia 4 de setembro,
aos 66 anos.

† Armando Andreoni Fi-
lho  – Faleceu dia 4 de setem-
bro, aos 64 anos.

† Lídia Rodrigues da Sil-
va Camargo  – Faleceu dia 4
de setembro, aos 56 anos.

† Michele Kerne Soares
– Faleceu dia 4 de setembro,
aos 32 anos.

† Adonias Nunes Gonçal-
ves  – Faleceu dia 5 de setem-
bro, aos 90 anos.

† Nair Machado Alves  –
Faleceu dia 5 de setembro,
aos 87 anos.

† Maria de Aguiar – Fale-
ceu dia 5 de setembro, aos 84
anos.

† Eduardo Antunes So-
brinho  – Faleceu dia 6 de
setembro, aos 65 anos.

† Masato Nakashima –
Faleceu dia 7 de setembro,
aos 69 anos.

† Francisca Martins dos
Santos  – Faleceu dia 7 de
setembro, aos 82 anos.

† Maria da Silva Pessoa
dos Santos  – Faleceu dia 7 de
setembro, aos 67 anos.

† Benedito da Silva  – Fa-
leceu dia 8 de setembro, aos
68 anos.

A juíza eleitoral Mariana
Teixeira Salviano Rocha informa
que a partir do dia 15 de setem-
bro será implantado o sistema
de biometria no Cartório da 140ª
Zona Eleitoral, na Rua Santa
Cruz, 51, em Tatuí. De acordo
com o Tribunal Superior Eleito-
ral, com a adoção da nova
tecnologia de identificação por
meio dos dados biométricos os
eleitores mal notaram as mu-
danças na hora de votar. Isso
porque a urna com leitor
biométrico informatizou um pro-
cedimento operacional: a libera-
ção das urnas não mais é feita
pelos mesários, mas sim pela
leitura das impressões digitais
do próprio eleitor. É a tecnologia
a serviço da segurança do voto e
da lisura do processo eleitoral.

A partir do dia 15 de setem-
bro, o alistando/eleitor que for
tirar o título pela primeira vez,
fazer transferência de domicílio
eleitoral ou revisão de dados

JUSTIÇA ELEITORAL
 IMPLANTA BIOMETRIA

NO CARTÓRIO DE TATUÍ
deverá agendar previamente a
data e horário para atendimento.
O agendamento pode ser feito
através da internet no site
www.tre-sp.jus.br, no link eleitor/
agendamento. Também pode ser
feito na Central de Atendimento
ao Eleitor pelo telefone 148. A
capacidade diária é limitada para
a recepção dos eleitores.

Esclarece a juíza eleitoral que
“para os demais serviços eleito-
rais, como solicitação de justifi-
cativa, pagamento de multa ou
obtenção de certidão de quita-
ção eleitoral não haverá neces-
sidade de agendamento prévio
e basta o eleitor comparecer ao
cartório”. Para requerer alista-
mento, transferência ou revisão
eleitoral são necessários docu-
mento oficial com foto, compro-
vante de residência e o título elei-
toral, Para o primeiro título dos
homens, entre 18 e 45 anos, é
necessário comprovante de qui-
tação com o serviço militar.

COORDENADOR DO PROERD
RECEBE HOMENAGEM NO CONSEG

Na última reunião do Con-
selho de Segurança de Tatuí
(Conseg), presidida por Roque
Bráulio Antunes, o policial mi-
litar Bonfim foi homenageado
pelo trabalho desenvolvido no
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd).
Este agente trabalha há 15
anos no Proerd. O evento ocor-
reu no salão nobre da escola
estadual “Barão de Suruí”, lo-
cal de reunião dos conselhei-
ros de segurança de Tatuí.

O Conseg reúne-se men-
salmente para discutir os pro-
blemas de segurança no muni-
cípio. No último encontro Fran-
cisco de Souza Fernandes
(Quincas), diretor de trânsito,
esclareceu as mudanças ocor-
ridas no trânsito, mostrou es-
tatísticas e apresentou novos

projetos a ser implantados nas
ruas da cidade. Outro a co-
mentar sobre segurança foi o
delegado Paulo Cezar
Tolentino, membro efetivo do
Conseg. Ele apresentou esta-
tística sobre a criminalidade,
alteração no quadro de funcio-
nários e as consequências na
produtividade da Polícia Civil
de Tatuí. Texto e foto de
Fernando Foster.

PROJETO OFERECE
ACOMPANHAMENTO

OFTALMOLÓGICO

A Prefeitura de Tatuí informa
que as escolas da rede munici-
pal de ensino são atendidas
pelo projeto “De Olho no Futu-
ro”, desenvolvido em parceria
entre as secretarias municipais
de Educação e Saúde, que ofe-
rece acompanhamento oftal-
mológico para os alunos do 1º
ao 9ª ano do Ensino Fundamen-
tal.

Anualmente, os estudantes
recebem, dentro da própria es-
cola, a visita da professora e
auxiliar de enfermagem Elisa-
bete Gonçalves, que realiza a
triagem e identifica casos que
necessitam ser enviados ao of-
talmologista. Após a coleta das
informações, os alunos são
agendados para uma consulta
médica no Centro Municipal de
Especialidades Médicas
(CEMEM), com o oftalmologista
Jorge Mendonça. O atendimen-
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to ocorre sempre às quintas-fei-
ras, a partir das 17h30, onde são
atendidas cerca de vinte crian-
ças. Em média, são atendidos
por ano dez mil estudantes da
zona urbana e rural. Os dados
apontam que apenas 13% do
total de alunos possui algum
tipo de deficiência ou dificuldade
visual.

Para a secretária de Educa-
ção, Ângela Sartori, os resulta-
dos desse programa são visí-
veis dentro e fora da sala de aula.
“Observamos melhora de 100%
no rendimento escolar dos alu-
nos que começaram a usar ócu-
los. Além disso, eles passam a
se sentir mais seguros no con-
vívio social e no relacionamento
com seus colegas e professo-
res. É uma ação simples, mas
que melhora de verdade a qua-
lidade de vida dos estudantes”,
declarou.

PREFEITURA ANUNCIA “AMBIENTE
VIRTUAL DE EDUCAÇÃO”

A Prefeitura de Tatuí anun-
ciou, na última semana, a cria-
ção de uma nova ferramenta de
ensino, denominada “ambiente
virtual de educação”, voltada para
atividades de complemento e
aprofundamento dos estudos.
No ambiente virtual, estarão dis-
poníveis o conteúdo das aulas
do Ensino Fundamental e Mé-
dio, para o apoio e reforço esco-
lar dos estudantes da rede mu-
nicipal de ensino. O novo siste-
ma foi apresentado para mais
de 80 profissionais da área da
educação.

Através de um login e senha,
o aluno poderá acessar todo con-
teúdo, através de computado-
res, tablets e celulares. São mais
de oito mil vídeo-aulas, 700 li-
vros digitais e 400 cursos de
diversas áreas de conhecimen-
to. Os estudantes poderão tam-
bém fazer cursos livres e com-
plementares de computação,
idiomas, astronomia, robótica,
libras e filosofia, entre outros.
Nesse mesmo espaço, que es-
tará disponível no site oficial do
município, os professores terão
à disposição textos de
complementação pedagógica
voltados ao aprimoramento pro-
fissional, capacitação e atuali-
zação, além de material para
qualificação e preparação de
aulas em áreas específicas,
como música, artes, sociologia
e meio ambiente.

De acordo com a secretária
municipal de Educação, Ângela
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Sartori, “a plataforma oferece
oportunidades para os alunos
se aprofundarem nos conteú-
dos aprendidos em sala de aula.
Além disso, os familiares pode-
rão também usufruir do material
disponível, acompanhando o
desempenho dos estudantes”.

MUDANÇA DE ZONEAMENTO
GERA NOVO DEBATE NA CÂMARA

Na terça-feira (8), a constru-
ção de um shopping em Tatuí, a
partir de um projeto de mudan-
ça de zoneamento da cidade,
encaminhado pelo prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu),
foi assunto dominante na dis-
cussão dos requerimentos na
sessão da Câmara. A exemplo
da  semana  passada, um  gru-
po de manifestantes “pró-
shopping” assistiu a sessão
com cartazes, pedindo a votação
e aprovação da propositura que,
de acordo com a municipalidade,
permitirá a vinda deste empre-
endimento, além da construção
de uma nova via de entrada para
a cidade de Tatuí. Dia 1º de se-
tembro, o presidente do Poder
Legislativo, vereador Wladmir
Faustino Saporito (PROS), deci-
diu encerrar a sessão, em virtu-
de das manifestações do grupo,
que incluíram gritos e vaias.

O projeto de lei do Executivo
referente ao zoneamento encon-
tra-se sob análise das comis-
sões legislativas, antes de ser
discutido e votado pela
edilidade. O presidente Wladmir
Saporito se manifestou sobre o
assunto nas redes sociais.
Saporito disse que “o projeto que

está em trâmite na Câmara não
é de um shopping, e sim uma
mudança de zoneamento, em
uma determinada área, que pos-
sivelmente, no futuro, pode ser
instalado um empreendimento”.
Explicou ainda que “o projeto
está passando pelas comissões
e seguindo seu trâmite normal.
Deixo claro que assim que os
vereadores derem os pareceres
necessários, o projeto será co-
locado em votação”. E
complementa: “o pedido do pre-
feito é válido, mas ele tem que
entender que existem leis em
nossa cidade e existem procedi-
mentos na Câmara que preci-
sam ser respeitados. E além do
mais, é preciso pensar no entor-
no da área, no bairro que ali
existe, temos que preparar uma
infraestrutura para a região, caso
seja instalado um shopping no
local”.

Durante a sessão da última
terça, diversos vereadores ocu-
param a tribuna, para defender a
vinda do shopping a Tatuí, den-
tre eles Oswaldo Laranjeira Fi-
lho (PT), Dione Batista (PDT),
André Marques (PT) e Carlos
Rubens Avallone Júnior (PMDB).
Laranjeira pediu ao presidente

da Câmara para acelerar a
tramitação do “projeto do
shopping” nas comissões, para
que possa ser votado brevemen-
te. Segundo o vereador, o inves-
timento atingirá R$ 200 milhões
e o empreendimento poderá
gerar de 2.500 a 4.000 empre-
gos.

O parlamentar José Márcio
Franson (PT) tem opinião dife-
rente em relação a este assunto.
Na tribuna, Franson disse que
nenhum vereador na Câmara é
contra o empreendimento, mas
o projeto não é votado porque o
Executivo está querendo fazer
“política rasteira”, como no caso
do IPTU. O vereador disse que
votou favoravelmente ao aumen-
to do imposto na época, pois o
prefeito municipal havia prome-
tido a ele implantar o projeto dos
postos veterinários na cidade,
mas não o fez.

O vereador André Marques,
durante suas palavras, repetiu
que “são RS 200 milhões de
reais estão sendo colocados em
risco”. Afirmou que respeita os
trâmites do projeto na Câmara
Municipal, mas acredita que os
vereadores deveriam esforçar-
se um pouco mais e dar maior

atenção ao projeto. O vereador
Dione Batista disse que “em ra-
zão de brigas políticas, vamos
acabar perdendo o shopping” e
que se este não vir para Tatuí,
“não será culpa desse verea-
dor”. Avallone destacou a gera-
ção de empregos em seu pro-
nunciamento e afirmou que “é o
povo quem vai perder”, caso o
shopping não se instale em
Tatuí. A mesma opinião é com-
partilhada pelo parlamentar Fá-
bio José Menezes Bueno
(PROS), que se disse favorável a
todo empreendimento que “tra-
ga empregos e dinheiro novo
para a nossa cidade”.

“O pedido do prefeito é válido,
mas ele tem que entender que
existem leis em nossa cidade” diz
Saporito.


