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AGRADECIMENTO
A Família de

Consternada, comunica seu falecimento, ocorrido dia 20
de outubro. Neste momento difícil somente o conforto e
palavras de apoio podem amenizar a dor desta irreparável
perda.
A todos o nosso Deus Lhes Pague.

Mateus Jacob Hessel, filho e família Benavides

VERA LÚCIA BENAVIDES
JACOB HESSEL

EMENDA PARLAMENTAR

 SANTA CASA PODE PERDER
R$ 2,5 MILHÕES POR FALTA DE CND
A Santa Casa de Misericór-

dia de Tatuí pode perder R$ 2,5
milhões em recursos federais
por falta de certidões negativas
de débitos. O alerta foi feito
pelo deputado federal Roberto
de Lucena (PV), autor de uma
emenda parlamentar para ga-
rantir recursos da União ao
hospital tatuiano. Lucena teve
acesso ao sistema do Fundo
Nacional de Saúde e consta-
tou que o hospital está com as
seguintes certidões vencidas:
Receita Estadual (validade até
29/04/2014), FGTS (validade
até 19/04/2014), SRF PGFN
(validade até 20/09/2014), Re-
ceita Municipal (validade até
05/04/2014) e INSS (validade
até 09/06/2014).

Diante da situação, o depu-
tado conversou com o vereador
Júnior Vaz (PSDB) e solicitou
que este mantenha contato
com a entidade e verifique a
necessidade urgente da regu-
larização das pendências, para
que a Santa Casa não deixe de
receber o recurso. Segundo o
deputado, as pendências pre-
cisam ser regularizadas até
dezembro deste ano para que
o recurso possa ser disponibi-
lizado ainda em 2015.

Outro lado  - Na quarta-
feira (21), por telefone, o Jornal
Integração ouviu a provedora
do hospital, Nanete Walti de
Lima, sobre o assunto. Ela
disse que a entidade está “cor-
rendo atrás” desta situação.
Relatou que a Santa Casa está
fazendo um levantamento dos
valores para parcelar os débi-
tos existentes e recuperar as
certidões. Disse também que
foi requerida uma liminar na
Justiça para que o hospital
possa partipar dos convênios
que estão sendo propostos,
mesmo sem as certidões. Ela
disse que a entidade está plei-
teando também a participação
no programa Santa Casa Sus-
tentável, da Secretaria Esta-
dual da Saúde. Na quarta-feira
passada, a diretoria da Santa
Casa iria se reunir para tratar
de assuntos administrativos.
Uma pessoa ligada à direção
alertou o Jornal Integração que
a liminar obtida na Justiça pode
se tornar inútil. Ao firmar os
convênios para repasse de ver-
bas, os órgãos estaduais e
federais exigem o balanço da
Santa Casa e este apresenta a
falta de pagamento dos impos-
tos. Esta situação inviabiliza a
vinda de recursos, diz a fonte
de informação.

Roberto de Lucena é autor de uma emenda parlamentar de R$ 2,5 milhões para a Santa Casa e o recurso
agora depende da regularização de certidões.

CEMITÉRIOS DEVERÃO RECEBER MILHARES
DE VISITANTES NO DIA DE FINADOS

Os Cemitérios Municipais
“Cristo Rei”, na Avenida das
Mangueiras, e “São João Ba-
tista”, no Vale da Lua, deverão
receber aproximadamente
quinze mil visitantes no “Dia de
Finados”, segundo informa Erci
Mendonça da Silva, adminis-
trador dos campos santos. O
maior número de visitantes é
esperado no Cemitério “Cristo
Rei”. Em frente a este campo
santo, acontece a “Feira de
Finados”, com a venda de flo-
res, velas e artigos religiosos,
além de alimentos. Porém, para
trabalhar no local, é necessá-
ria autorização da Prefeitura
Municipal.

A administração comunica
que os dois cemitérios funcio-
narão das 6 às 19 horas no
feriado de finados, no sábado
(31), domingo (1º) e segunda-
feira (2). A recomendação aos
visitantes é para que não acen-
dam velas nos túmulos ou lápi-
des, para evitar incêndios ou
acidentes, já que as pessoas
podem escorregar na parafina
derretida e sofrer uma queda.
Nos campos santos, existem
locais apropriados para o
acendimento das velas.

Outra recomendação diz
respeito aos vasos de flores.
Os visitantes não devem depo-
sitar recipientes com água nos
túmulos, para não facilitar a
proliferação do mosquito
“Aedes Aegypti”, que transmi-
te dengue. O inseto utiliza água
limpa e parada para colocar
seus ovos. Os vasos, jarros e
outros recipientes com flores
devem conter terra ou areia,
para evitar acúmulo de água.
Uma boa alternativa para pres-
tar homenagem aos falecidos
é deixar no local arranjos flo-
rais embalados e protegidos
da entrada de água.

Cemitério Municipal “Cristo Rei”, na área central, tradicionalmente recebe maior número de visitantes.

BISPO PRESIDE MISSA EM TATUÍ
NO DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

O bispo diocesano Dom
Gorgônio Alves da Encarnação
Neto (foto) estará em Tatuí em
1º de novembro, para presidir
missa no “Dia Nacional da Ju-
ventude” (DNJ). A celebração
acontecerá às 9 horas, na Pa-
róquia de Santa Terezinha do
Menino Jesus, no Bairro CDHU.
Nesta data, haverá um grande
encontro de jovens na cidade.
Os interessados podem se ins-
crever na secretaria das paró-
quias que pertencem e reco-
lher taxa de inscrição, no valor
de cinco reais. No dia do even-
to, também será possível ins-
crever-se com a organização.

Bruno Campos, um dos
organizadores do encontro do
“Dia Nacional da Juventude”,
afirma que a expectativa é de
que aproximadamente 1.500
jovens participem do evento,
cujo tema é: “Juventude cons-
truindo uma nova sociedade”.
Segundo Bruno, o objetivo é

mostrar ao jovem a força que
tem quando está unido à co-
munidade. Citando o Papa
Francisco, Bruno lembra que
“a juventude não é o futuro,
mas sim o presente da Igreja”.

 A concentração para o en-
contro será às 8 horas, na
Paróquia de Santa Terezinha,
onde haverá a missa com Dom
Gorgônio. Em seguida, a pro-
gramação prevê caminhada pe-
las ruas de Tatuí, apresenta-
ções na Concha Acústica e
shows de evangelização da
Comunidade Recado e Banda
Arkanjos.


