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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.

† Ruth Garcia  – Faleceu dia
9 de setembro, aos 90 anos.

† Maria de Lourdes Vieira  –
Faleceu dia 9 de setembro, aos
71 anos.

† Francisco Anatanael
Greibeler – Faleceu dia 9 de
setembro, aos 84 anos.

† Luiza Barros da Silva  –
Faleceu dia 10 de setembro, aos
73 anos.

† Terezinha de Sales Moraes
– Faleceu dia 11 de setembro,
aos 58 anos.

† Maria Correa  – Faleceu dia

11 de setembro, aos 78 anos.
† Adelina Geroto Rodrigue s

– Faleceu dia 11 de setembro,
aos 94 anos.

† Lucia de Fátima Franco
Teles  – Faleceu dia 12 de se-
tembro, aos 61 anos.

† José Barbosa – Faleceu
dia 13 de setembro, aos 80 anos.

† Aparecida Maria de Fran-
ça Moraes  – Faleceu dia 14 de
setembro, aos 77 anos.

† Antonio Rodrigues Macha-
do  – Faleceu dia 15 de setem-
bro, aos 68 anos.

JOVENS MANTÉM
REIVINDICAÇÕES AO PREFEITO

No sábado (5), jovens de
um grupo denominado Práxis
reuniram-se com o prefeito
José Manoel Correa Coelho
(Manu) para discutir problemas
administrativos e conhecer as
ações da Prefeitura em benefí-
cio da população de Tatuí. Este
grupo hipotecou apoio ao pre-
feito nas eleições de 2012, e
durante seu mandato, recebeu
apoio para um evento denomi-
nado “Virada Cultural da Juven-
tude”, realizado na Concha
Acústica. Transporte universi-
tário gratuito, cursinho pré-ves-
tibular e uma universidade pú-
blica para o município foram os
assuntos debatidos no encon-
tro, informam os integrantes
do Práxis. Estes assuntos já
foram debatidos antes da elei-
ção do atual prefeito e o grupo
volta ao mesmo assunto antes
das eleições municipais de
2016.

Transporte
gratuito em 2016

Dia 30 de julho, Joaquim
Lopes, presidente da Empresa

Joaquim Lopes anuncia trans-
porte gratuito para 2016.

Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU)
anunciou oficialmente que os
estudantes que frequentam as
aulas em cidades diferentes
das que residem na região de
Sorocaba terão o direito de
viajar gratuitamente nas linhas
do transporte intermunicipal a
partir do início do ano letivo de
2016. O comunicado oficial foi
feito durante reunião com re-
presentantes das prefeituras
da Região Metropolitana de
Sorocaba (RMS), no Parque
Tecnológico de Sorocaba
(PTS). 

As linhas entre os municí-
pios que integram a RMS são
operadas por sete empresas
concessionárias de transpor-
tes. Além de Sorocaba, as
outras 25 cidades compreen-
didas pela RMS são Alambari,
Alumínio, Araçariguama,
Araçoiaba da Serra, Boituva,
Capela do Alto, Cerquilho,
Cesário Lange, Ibiúna, Iperó,
Itu, Jumirim, Mairinque, Pie-
dade, Pilar do Sul, Porto Fe-

liz, Salto, Salto de Pirapora,
São Miguel Arcanjo, São Ro-
que, Sarapuí, Sorocaba,
Tapiraí, Tatuí, Tietê e
Votorantim. A partir da im-
plantação da RMS o transpor-
te coletivo intermunicipal pas-
sa a ser gerido pela EMTU ao
invés da Agência de Transpor-
te do Estado de São Paulo
(Artesp). Essa transição já
está ocorrendo e a EMTU di-
vulga que já foram feitas visi-
tas às empresas concessio-
nárias e reconhecimento das
frotas.

BAZAR BENEFICENTE
EM PROL DOS ANIMAIS

Dia 10 de outubro, das 10 às
18 horas, será realizado o 1º
Bazar Beneficente em prol dos
Animais, na sede do Rotary Club,
na Rua Santa Terezinha, 71, em
Tatuí. A realização é da ONG Pró
Animal e a renda será revertida
para as castrações de animais
carentes.

JEANS ORGANIZA
2º FUTEBOL

BENEFICENTE
Dia 4 de outubro, o Grupo de

Jovens Jeans, da Paróquia San-
ta Cruz, organiza a 13ª Campa-
nha Beneficente do Dia das Cri-
anças. O início do trabalho será
o 2º Futebol Beneficente. A taxa
de inscrição é R$ 10,00 e o in-
gresso será um quilo de bala.
Os jogos serão no campo  do
Jardim Santa Emília.

LIONS VENDE
INGRESSOS DA

3ª FESTA ITALIANA
O Lions Clube de Tatuí irá

realizar a 3ª Festa Italiana, com
comidas típicas, sorteio de prê-
mios e show musicaL, com Zé
Emílio e Voss. Os ingressos já
estão à venda. O preço único é
de R$ 70,00. Os recursos arre-
cadados com o evento serão
revertidos às entidades sociais
do município.

CURSO GRATUITO
DE HIDRÁULICA

Estão abertas no Sindicato
Rural Patronal de Tatuí inscri-
ções gratuitas para o curso de
Hidráulica e Rede de Água. O
curso será dias 6 e 9 de outubro.
As vagas são limitadas. Mais
informações: (15) 3251-4320.

TRIO ARQUÉ
LANÇA CD EM TATUÍ

Dia 6 de outubro, 20h30, o
Trio Arque apresenta-se no Tea-
tro Procópio Ferreira, do Con-
servatório de Tatuí. Neste  con-
certo será lançado o CD “Trans-
Criações”, entrada franca. O pro-
jeto é patrocinado pelo ProAC,
programa de incentivos fiscais
do Governo de Estado.

SOPRANO
APRESENTA-SE

NO TPF
Dia 1º de outubro, 18 horas,

a soprano Natália Domingues
de Campos, aluna de canto lírico
do Conservatório de Tatuí, apre-
senta recital de formatura no au-
ditório da Unidade 2,  na Rua São
Bento, 808. A entrada é franca. A
apresentação tem orientação da
professora Marilane Bousquet.

BANDA TOCA
CLÁSSICOS
DO ROCK

Dia 21 de outubro, 20h30, a
Banda Sinfônica Jovem do Con-
servatório de Tatuí apresenta
concerto em tom de rock’n roll,
no Teatro Procópio Ferreira, A
entrada é franca.

CONCURSO
INTERNO DE PIANO
De 21 a 23 de outubro, o

Conservatório de Tatuí promove
a 10ª edição de  Concurso Inter-
no de Piano.  Neste ano será
homenageado o compositor
Edmundo Villani-Côrtes. A coor-
denação é de Cristiane Bloes.

NOTAS E
NOTÍCIAS

NOTAS POLÍTICAS
 NOVA EXECUTIVA DO PR

Dia 15 de setembro, a Jus-
tiça Eleitoral oficializou a Co-
missão Executiva Municipal do
Partido da República (PR) em
Tatuí. Amanda Simões de
Abreu é a presidente da
agremiação política e João
Antonio Fonseca de Oliveira
Sobrinho ocupa a vice-presi-
dência. Outros membros são
Maria Ângela de Almeida (te-
soureira), Terezinha de Moraes
Mouhamed Jamoul (secretá-
ria) e membros José Orlando
da Cruz, Marcelo de Paulo Neto
e Natália Simões de Abreu. Vereador Marcos, Amanda e João Antonio.

O vereador José Franson,
do PT, anunciou que irá deixar
a legenda. Franson é contra o
alinhamento do partido com o
prefeito Manu e disse que o
chefe do Executivo não cum-
priu o que prometeu a ele com
relação a atenção com os ani-
mais. Franson aguarda a
oficialização da Reforma Polí-
tica para deixar o PT e o seu
destino deverá ser o PV, que
passou a ser comandado pelo
advogado Renato Pereira de
Camargo.

VEREADOR ANUNCIA QUE IRÁ INGRESSAR NO PV

O PTB tem uma nova co-
missão executiva municipal
que foi oficializada na última
semana, em São Paulo. O de-
putado estadual Campos Ma-
chado (PTB) recebeu no
Maksoud Plaza o vendedor
Leandro Silveira e o ex-prefeito
Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo, além do vereador
Alexandre Bossolan e o ex-se-
cretário da Fazenda, o advoga-
do Luiz Paulo Ribeiro da Silva.
Leandro Silveira é o novo pre-
sidente do PTB local.

PTB TEM NOVA DIREÇÃO EM TATUÍ

O DEM oficializou sua nova
comissão executiva munici-
pal em Tatuí. O advogado
José Dirceu Pontes, que
trabalha com o vereador

Fábio José Menezes Bueno,
é o novo presidente da

legenda. Integram ainda a
executiva: João Augusto

Orsi, Daiane Silva Pontes,
Lázaro Rogério de Lima,

Sonia de Freitas, Ana Paula
Marques Bueno Orsi, Diego

Silva Pontes, Vanessa
Cristina Alves e José Elias

Nunes Galvão Junior.

ADVOGADO PASSA A DIRIGIR O DEM

Na quinta-feira (10), a
Justiça Eleitoral de Tatuí
determinou ao ex-candidato
Auro de Jesus Soares Coe-
lho o disposto no artigo 89
da Lei 9.099/95, perante o
Ministério Público Eleitoral,
prestação de serviços à co-
munidade por um período
de 6 meses e outros requisi-
tos da legislação. No perío-
do eleitoral, Auro distribuiu
panfleto que a justiça enten-
deu ser calunioso contra o
ex-prefeito Luiz Gonzaga
Vieira de Camargo. De acor-
do com o artigo 89,. nos cri-
mes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferi-
or a um ano, abrangidas ou
não por esta Lei, o Ministério
Público, ao oferecer a de-
núncia, poderá propor a sus-
pensão do processo, por
dois a quatro anos, desde
que o acusado não esteja
sendo processado ou não
tenha sido condenado por
outro crime, presentes os
demais requisitos que auto-
rizariam a suspensão con-
dicional da pena. Aceita a
proposta pelo acusado e seu
defensor, na presença do
Juiz, este, recebendo a de-
núncia, poderá suspender o
processo, submetendo o
acusado a período de prova,
sob algumas condições.

PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS


