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Na terça-feira (22), a Câmara Municipal rejeitou o projeto
de lei de zoneamento, de autoria do prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu), que permitiria, segundo o Poder Executivo, a construção de um
shopping center às margens da
Rodovia Antonio Romano
Schincariol (SP-127), além de
nova avenida na entrada da cidade, sem ônus para a municipalidade. O projeto do prefeito
recebeu nove votos favoráveis e
oito contrários, número insuficiente para sua aprovação.
Eram necessários dois terços
do total de votos, ou seja, doze.
A propositura recebeu ainda
três emendas. Duas delas, de
autoria do parlamentar Fábio
José Menezes Bueno (PROS),
tiveram seus pareceres rejeitados e acabaram arquivadas. A
terceira emenda foi apresentada em substituição ao projeto
assinado na semana passada
por nove vereadores, com mesmo texto, autorizando a construção do shopping, mas alterando
somente o zoneamento da área
a ser ocupada pela edificação
do centro de compras e sua área
periférica.
Esses parlamentares – José
Márcio Franson (PT), Luís
Donizetti Vaz Júnior (PSDB), Alexandre de Jesus Bossolan
(DEM), Valdeci Antonio de Proença (PSB), Antonio Marcos de
Abreu (PP), Rosana Nochele

Projeto que altera zonemaneto e permitiria um shopping em Tatuí não foi aprovado em sessão que durou
mais de quatro horas.

Pontes Pereira (PROS), Job dos
Passos Miguel (PPL), Márcio
Antonio de Camargo (PSDB) e
Wladmir Faustino Saporito
(PROS) – não pretendiam permitir alterações no zoneamento,
em áreas sem qualquer proximidade com a do pretendido
shopping, por entender que estas devem ser discutidas em
audiências públicas, e junto aos
vereadores, pois afetam o Plano
Diretor de Tatuí. A emenda – que,
na prática, representou o subs-

EMPRESA DE TATUÍ INVESTIRÁ
EM CAMINHÕES PARA SUPRIR
EXÉRCITO DA ZÂMBIA

titutivo anunciado há uma semana – teve seus pareceres aprovados. No entanto, durante a votação, também não obteve número suficiente para aprovação
(9x8).
Os vereadores que fazem
parte da base do prefeito Manu,
em seus pronunciamentos, alegaram que, se o projeto original
não fosse aprovado, Tatuí estaria perdendo um investimento
de R$ 200 milhões e a geração
de quatro mil empregos diretos

e indiretos. Segundo esses parlamentares, a alteração de zoneamento proposta na emenda
substitutiva não atenderia aos
empresários que iriam investir
na cidade e inviabilizaria ainda a
construção do acesso ao shopping center. A vereadora Rosana
Nochele, contrária ao projeto do
Executivo, ao se pronunciar na
tribuna, disse que em Tatuí se
vive uma democracia e cada um
tem o direito de expressar a sua
opinião.

MUTIRÃO CASTRA 162
FÊMEAS DE CÃES E GATOS
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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.

† Margarida Guilherme
Correa – Faleceu dia 17 de
setembro, aos 88 anos.
† David Martins – Faleceu
dia 16 de setembro, aos 45
anos.
† Filomena Franco
Martins – Faleceu dia 17 de
setembro, aos 69 anos.
† Albino Nogueira Pires
– Faleceu dia 17 de setembro,
aos 60 anos.
† Ângelo de Laterra –
Faleceu dia 19 de setembro,
aos 75 anos.
† João Gonçalves da Silva – Faleceu dia 19 de setembro, aos 85 anos.
† Valter Ferreira Pinto –
Faleceu dia 21 de setembro,

aos 76 anos.
† João Mariano – Faleceu
dia 21 de setembro, aos 80
anos.
† Hermelina Machado
Simões – Faleceu dia 20 de
setembro, aos 77 anos.
† Raissa Rebeca Pereira
– Faleceu dia 20 de setembro,
aos 12 anos.
† Luiz Felipe de Quevedo
– Faleceu dia 20 de setembro,
aos 22 anos.
† Benedito Antonio Alves
– Faleceu dia 22 de setembro,
aos 66 anos.
† Marta Maria de Jesus
Lara Rodrigues – Faleceu
dia 23 de setembro, aos 71
anos.

N. Redação: Esta seção é gratuita. Os óbitos publicados são enviados
pelas funerárias que prestam serviço no município de Tatuí.

O ministro-adjunto da Defesa da Zâmbia, Christopher
Mulenga, disse ao site americano “DefenseNews”, no fim do
mês de agosto, que a companhia sino-brasileira MetroShacman de caminhões, com
sede em Tatuí, está negociando
com o governo de Lusaka sua
participação em um pool de companhias que pretende investir
seis bilhões de dólares na implantação de uma fábrica de
caminhões civis e militares nesse país africano. De acordo com
Mulenga, o Exército de Zâmbia
está interessado em caminhões
de transporte de tropas. A empresa Shacman já tem uma centena dos seus caminhões rodando no Brasil, mas a montagem dos veículos em Tatuí só
começa no ano que vem.
Criada em 1968, a Shacman
possui cerca de 110 mil caminhões rodando na China, boa
parte deles a serviço das forças
armadas locais. Em janeiro, os
chineses prometeram investir
cem milhões de dólares em sua
planta no interior paulista, e no
mês seguinte, a Metro-Shacman
montou uma “joint venture” com
a gigante industrial chinesa
Shaanxi Automobile, para formar
a Shacman do Brasil, e se apresentar na mostra internacional
de armamentos (LAAD 2015),
no Rio de Janeiro, através da
Shacman Defesa, sua divisão
de produtos militares.
Foguetes – O portfólio de
veículos da Shacman Defesa
contempla viaturas com sistema de tração 4×4, 6×6 e 8×8, que
atendem níveis de carga de 3,5
até 40 toneladas, em diferentes
versões de aplicação, tais como
transporte de pessoal, de
contêineres para lançamento de
foguetes terra-terra, de equipamentos especializados e suprimentos em qualquer terreno.
Algumas dessas viaturas
para transporte de tropas estiveram expostas na LAAD. Naquela
ocasião (primeira quinzena de
abril), o então secretário de imprensa da embaixada de Zâmbia

no Brasil, Patson Chilemba, declarou que os dirigentes da
Shacman haviam enxergado em
seu país a estabilidade econômica de que necessitam para
suprir os mercados local e regional.
Por mercado regional, deve
ser entendido o eixo NamíbiaAngola-Moçambique, que tem a
Zâmbia bem no meio. Os três
países possuem boas relações
com as Forças Armadas brasileiras e são consumidores dos
produtos da Base Industrial de
Defesa do Brasil.
O projeto da fábrica de produtos Shacman na Zâmbia prevê uma produção de mil veículos
por ano, e será desenvolvido com
o apoio de duas outras companhias chinesas: a Great Wall e a
Higer, já estabelecidas no mercado local. (Por Roberto Lopes
– Site Plano Brasil – 14 de setembro de 2015)

Franson e parte da equipe de protetores de animais que trabalhou
no mutirão.

No sábado (12), o vereador
José Márcio Franson (PT), que
trabalha também na área de proteção animal, organizou um
mutirão de castração de fêmeas
de cães e gatos em Tatuí. O ação
de saúde animal obteve sucesso e, segundo Franson, foram
castradas 162 cachorras e gatas em um único dia, com o auxílio da equipe de “protetores de
animais do quarteirão”, projeto
que ele deseja implantar em toda
a cidade. A castração é um procedimento utilizado para controlar a superpopulação animal e
evitar, futuramente, o abandono

e maus tratos.
José Franson informa ainda,
através de e-mail enviado à imprensa, que o prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
vetou o projeto de lei aprovado
por todos os vereadores, que
proíbe a utilização, mutilação e
morte de animais em rituais religiosos no município. O veto foi
lido na sessão da Câmara Municipal do dia 15 de setembro e
agora será analisado pelos parlamentares, que podem mantêlo ou derrubá-lo, em uma votação que deverá ocorrer em breve.

SEMANA DO TRÂNSITO EM TATUÍ
Nesta sexta-feira (25) e sábado (26), estão programadas
atividades no município de Tatuí
para orientar os motoristas e a
população em geral sobre a
importância do comportamento
seguro no trânsito. Essas ações
fazem parte da “Semana Nacional do Trânsito”, realizada anualmente, de 18 a 25 de setembro, e que neste ano destaca o
tema: “Década Mundial de Ações
para a Segurança do Trânsito –
2011/2020: Seja Você a Mudança no Trânsito”.
Nesta sexta-feira, das 9 às
16 horas, a concessionária CCR

SPVias promove atividades do
programa “Estrada Para a Saúde” no posto de serviços no km
122,6 da Rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127).
Também na sexta-feira, das 8 às
11 horas e das 13h30 às 17 horas, ocorre “blitz educativa urbana” na Escola Municipal “João
Florêncio”, com o tema: “Crianças Amigas da Estrada”.
Praça da Matriz
A Prefeitura de Tatuí, através
do Departamento de Trânsito,
também anuncia atividades para
este sábado (26), a partir das 9
horas, na Praça da Matriz. onde

ocorre o lançamento da campanha ‘De Pai Para Filho”, que destaca a importância da família
para a segurança no trânsito.
Haverá também uma exposição
com equipamentos de segurança e salvamento no trânsito e
uma simulação de acidente organizado pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento
Médico de Urgência (SAMU) e
CCR SPVias. A assessoria da
municipalidade informa ainda
que, em outubro, deverá acontecer em Tatuí o “Fórum Municipal
de Educação e Segurança no
Trânsito”.

