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Dia 20 de outubro, a Câmara
Municipal aprovou Projeto de Lei
do Poder Executivo, que dá nova
redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 4.101. de 7 de julho de
2008, que institui o Plano Municipal de Educação do Município
de Tatuí. A propositura recebeu
uma emenda, aprovada por unanimidade, de autoria do vereador Luís Donizetti Vaz Júnior
(PSDB), que exclui termos contidos no anexo do projeto de lei,
referentes à “ideologia de gênero”. A emenda foi bastante discutida pela edilidade. Os vereadores defenderam, em linhas gerais, o direito à educação e orientação sexual das crianças no
seio de suas famílias.
O parlamentar Júnior Vaz, na
justificativa, esclarece que “a
emenda que estamos propondo objetiva excluir do Plano Municipal de Educação qualquer
menção à expressão ideologia
de gênero, orientação sexual e
seus sinônimos”, adequando o
plano “estritamente dentro das
diretrizes estabelecidas pela Lei
Federal nº 13.005, de 2014”. Lideranças religiosas e populares assistiram a votação e aplaudiram a iniciativa de apresentação da emenda. O Plano Munici-

pal de Educação contempla, nos
próximos dez anos, os diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino no município.
Desenvolvimento Turístico
Na mesma sessão, os vereadores aprovaram mais um projeto de lei do Poder Executivo,
que institui o “Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de Tatuí”. Na justificativa, o
prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu) explica que o
objetivo é definir as diretrizes,
programa e projetos para os próximos seis anos (2016/2022),
visando aprimorar, fomentar e
fortalecer o desenvolvimento do
turismo e diversificar a oferta turística do município, atraindo turistas e investimentos do setor
público e iniciativa privada para o
setor.
A aprovação do plano “é essencial para que possamos
enquadrar Tatuí como ‘Município de Interesse Turístico’, em
conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 1.261, de
29 de abril de 2015, que estabelece as condições e requisitos
para a classificação de estâncias e municípios de interesse
turístico”, finaliza o texto.

Vereador Júnior Vaz apresentou emenda ao Plano de Educação, que
extingue termos sobre “ideologia de gênero”.

TATUÍ SEDIA DOIS IMPORTANTES
EVENTOS INTERNACIONAIS
DE HORSEBALL
Foto: Site Horseball Brasil

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP 127
AVANÇA EM NOVOS TRECHOS
Foto: AB Colinas

Disputas em Tatuí neste fim de semana movimentam o horseball
mundial.

Duplicação da SP-127 apresenta obras no trecho Tatuí/Cerquilho e
em Tietê.

O governador Geraldo
Alckmin assinou e publicou no
Diário Oficial do Estado, no
último dia 21 de outubro, o
decreto para desapropriação
de mais um trecho da Rodovia
SP-127, para obras de duplicação em Tietê, no km 63,2. O
investimento é de R$ 2,1 milhões. O anúncio foi feito por
Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo, presidente do
diretório municipal do PSDB.
Já estão em andamento
obras de duplicação em dois
outros trechos da SP-127, entre Tatuí e Cerquilho. Entre o
km 91,5 e o km 95,7, são mais
quatro quilômetros de duplicação, e no km 95, está sendo
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† Miguel Alves – Faleceu
dia 21 de outubro, aos 82 anos.
† José Augusto da Silva –
Faleceu dia 23 de outubro, aos
95 anos.
† Nelzon Rodrigues Teles
– Faleceu dia 24 de outubro,
aos 61 anos.
† Maria Eniger Vieira da
Cruz – Faleceu dia 24 de outubro, aos 42 anos.
† Luiz Rosa da Silva –
Faleceu dia 25 de outubro, aos
79 anos.

† Waldemar de Souza
Penteado – Faleceu dia 25 de
outubro, aos 76 anos.
† José Pedro de Aguiar –
Faleceu dia 27 de outubro, aos
46 anos.
† José Carlos Alves de
Souza – Faleceu dia 27 de
outubro, aos 85 anos.
† Walter Eck – Faleceu dia
27 de outubro, aos 89 anos.
† Roque Ramos da Costa
– Faleceu dia 27 de outubro,
aos 64 anos.

N. Redação: Esta seção é gratuita. Os óbitos publicados são enviados
pelas funerárias que prestam serviço no município de Tatuí.
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Camargo, 171
Telefone de contato:

3251-8520.

implantado um dispositivo de
retorno. O investimento é de
R$ 13 milhões, com conclusão
prevista para junho de 2016.
A segunda intervenção
ocorre entre os kms 98,4 e
105,9, também entre Tatuí e
Cerquilho, com implantação
de ponte sobre o Rio Sorocaba
e um dispositivo de retorno no
km 105. O investimento é de
R$ 21 milhões e a previsão de
término é para março de 2017.
Segundo Gonzaga, “a SP-127
é um dos vetores do desenvolvimento de Tatuí e região.
Com rodovias mais modernas e duplicadas, vamos atrair
investimentos e mais empregos”.

No período de 28 de outubro a 2 de novembro, a primeira
seletiva da 1ª Copa do Mundo
de Equitação de Trabalho e o
“Brazilian
International
Horseball Tornament” movimentam o Centro Hípico de
Tatuí, na Hípica Centaurus. Não
faltarão emoções e muita torcida nestas duas competições.
Os amantes da Equitação de
Trabalho poderão torcer pelos
atletas da modalidade que estarão disputando a primeira de
duas seletivas da 1ª Copa do
Mundo da modalidade. Cada
país tem direito a duas vagas e
a final também acontece no
Centro Hípico de Tatuí, no próximo mês de dezembro. Já o
“Brazilian
International
Horseball Tornament” é o primeiro campeonato internacional a ser realizado no País e
conta com participação de
equipes de sete países.
Evento da International
Working Equitation (WAWE),
a Copa do Mundo de Equitação de Trabalho é uma iniciativa da Coudelaria do Castanheiro e da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo
Puro Sangue Lusitano
(ABPSL) e será realizada a
cada dois anos. Instituída em
2015, a competição tem como
objetivo o fomento do esporte
e a integração e intercâmbio
entre competidores de vários
países. No Brasil serão realizadas duas seletivas para definição da dupla que representará o País na grande final, no dia 12 de dezembro,
em Tatuí, durante o Festival
do Cavalo Lusitano.
Nesta primeira seletiva os
candidatos entram em pista
em dois dias: neste sábado
(31) às 9 horas, para a prova de
Ensino, e às 14 horas, na prova
de Maneabilidade. No domingo (1º), às 14 horas, será realizada a prova de Velocidade.
A soma dos resultados destas
três fases vai definir quem larga na frente em busca das
vagas.
O país sede da Copa do
Mundo de Equitação de Traba-

lho é quem fornece os cavalos
aos competidores estrangeiros, e a definição das montarias é definida por sorteio. Já
estão confirmadas a participação de equipes de Portugal,
França, Itália, México e Colômbia.
Disputa Internacional
Iniciativa inovadora da Associação dos Jogadores de
Horseball do Brasil, o “Brazilian International Horseball
Tornament” é o primeiro campeonato internacional da modalidade a ser realizado no
Brasil. Com chancela da Federação Internacional de
Horseball, a disputa tem confirmação de participação de
três equipes masculinas e
três femininas, compostas por
cerca de 50 atletas do mais
alto escalão do horseball
mundial, além de treinadores
e dirigentes da Federação internacional.
“Receberemos a nata do
horseball mundial, será um ótimo teste para os jogadores
brasileiros e um show de técnica e habilidade” comenta Lucas
Toledo, responsável pelo treinamento e definição das equipes feminina e masculina que
defenderão o Brasil. No time
masculino estão: Gustavo
Lopes, Fabricio Gebrim, Carlos
E. Pontes, Alexandre Camargo
Barros, Marcelo Ribeiro de
Almeida e Pablo Gustavo. A
equipe feminina é formada por
Ana Camargo Barros, Anna
Karla Biglia de Almeida,
Caroline Machado, Fabiana
Santos, Janaina Nanini e Laura
Pozzi Franco.
“Este campeonato será um
divisor de águas no esporte
dentro do País, e um teste
bastante duro às duas equipes
que estão inscritas no Mundial
da modalidade que acontecerá
em agosto de 2016 na cidade
de Pinte de Lima, em Portugal”, conclui Lucas Toledo. A
Hípica Centaurus situa-se no
km 24 da Rodovia Senador
Laurindo Dias Minhoto, no trevo da Ceagesp, no acesso pela
marginal à direita.

