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PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA
SANTA CASA PROTESTAM NA CÂMARA

Na terça~feira (10), profes-
sores municipais e funcionários
da Santa Casa de Tatuí compa-
receram na Câmara Municipal
para protestar por promessas
não cumpridas e falta de salári-
os. Os professores foram cobrar
promessas de campanha elei-
toral e do início de mandato do
prefeito José Manoel Correa
Coelho (Manu), com  reivindica-
ções de vale-transporte, bônus
méritos e o Plano de Carreira.

Cibele Côrrea, professora
municipal disse à imprensa que
as reclamações dos professo-
res municipais é em relação ao
vale-transporte, “uma lei munici-
pal que garante este benefício,
não está sendo cumprida”. Os
funcionários da Santa Casa fo-
ram reclamar o não pagamento
até a presente data (10 de no-
vembro) dos salários de outu-
bro, além do pagamento de dois
meses do vale alimentação, que
está atrasado.

Na segunda-feira (9), a San-
ta Casa emitiu dois comunica-
dos a respeito da situação crítica
de atrasos. Ambos são assina-
dos por Carlos Eduardo
Camargo, administrador do hos-
pital. Ele justifica o atraso nos
salários pelo  não repasse da
verba SUS (Sistema Único de
Saúde), pelo Governo Federal.
Em outro comunicado, o admi-
nistrador tenta justificar o atraso
no vale alimentação. O docu-
mento explica que “a adminis-
tração informa que, com relação
ao vale alimentação, a liberação
dos valores está atrelada à ne-
gociações bancárias, uma vez
que o saldo devedor junto a
empresa Familly Card encontra-
se razoavelmente alto”. Ainda no
comunicado, a entidade aponta
que “a equipe da Santa Casa
está trabalhando para normali-
zar, o mais breve essa questão”.
Projeto que permite suposto

shopping é aprovado
Na mesma sessão legis-

lativa, os vereadores aprova-
ram um projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que viabiliza
a instalação de um centro co-
mercial (shopping), às mar-
gens da SP 127, Rodovia Anto-
nio Romano Schincariol. A vo-
tação foi de 16 votos a 1. O
vereador José Franson (PT) foi
o voto dissidente. Ele disse que
“não acredita no investimento
anunciado sem o comprometi-
mento por escrito entre as par-
tes”. Outros vereadores ocupa-
ram a tribuna. O vereador
Márcio Antonio de Camargo, o
Marcio do Santa Rita (PSDB),
disse que o projeto só foi apro-
vado porque o prefeito “mudou
de ideia e retirou o zoneamento
proposto para outras regiões
da cidade”, referindo-se a um
outro projeto que causou polê-
mica na Câmara e que foi rejei-
tado pelos parlamentares em
setembro.

Manifestantes seguram faixas e cartazes.

LEI FEDERAL PREVINE
PRÁTICA NOCIVA DE “BULLYNG”

Campanha da Procuradoria Geral da Justiça conscientiza sobre a
prática nociva do “Bullynig.

Dia 6 de novembro, a presi-
dente Dilma Rousseff promul-
gou a Lei Federal 13.185, que
institui no Brasil o Programa
de Combate à Intimidação Sis-
temática (Bullying). Veja publi-
cação na Coluna Policial  o
propósito da nova lei em preve-
nir e reprimir a prática nociva
de “bullyng”, inclusive no ambi-
ente de trabalho e no meio
escolar.

Dia 10 de novembro, o pro-
motor Carlos Eduardo Pozzi,
em entrevista ao site G1, disse
que a violência doméstica é a
segunda causa de crimes con-
tra a vida em Tatuí. O Ministé-
rio Público informa que o levan-
tamento foi feito no período de
2010 a 2015. A violência em
casa está à frente de crimes
graves como homicídios. Em
primeiro lugar da lista está a
intolerância, com 52% do to-
tal, informa o promotor de Jus-
tiça. Ao site G1, o represen-
tante do MP afirma que “esse
levantamento revela que a gran-
de motivação de crimes violen-
tos na cidade de Tatuí é gerada
pela intolerância. A intolerân-
cia pura e simples, a intolerân-
cia gerada por vingança, dis-
cussões”.

Na entrevista, o promotor
revela que “campanhas para
incentivar denúncias e impe-
dir novos registros vêm sendo
divulgados pela Procuradoria

Geral de Justiça. Com o tema
‘Quem se dá bem com a gen-
te, se dá bem na vida’, a
Procuradoria de São Paulo
ensina crianças nas escolas
a conviverem com as diferen-
ças e serem tolerantes. Para
o promotor Pozzi, a ação re-
alizada na Capital pode ser
usada na região para ajudar a
diminuir alguns crimes. “As
crianças como agentes
difusores de um novo pensa-
mento, podem criar uma nova
cultura e assim evitar a vio-

lência e os crimes violentos
como um todo”. Este
posicionamento do Ministé-
rio Público está em conso-
nância com o artigo 5º da Lei
Federal que entra em vigor
dentro de 90 dias. A legisla-
ção determina que “é dever do
estabelecimento de ensino,
dos clubes e das agremiações
recreativas assegurar medi-
das de conscientização e pre-
venção, diagnose e combate
à violência e à intimidação
sistemática (bullying).

A partir de terça-feira (17), a
população tatuiana através da
Internet poderá assistir as ses-
sões da Câmara Municipal,
através da “TV Câmara”. Pro-
nunciamentos e trabalhos dos
vereadores serão mostrados ao
vivo. O sistema estava em fase
de testes e ajustes técnicos.

Para acessar o site o ende-
reço é  www.camaratatui.sp.
gov.br e clicar, do lado esquer-
do da página, no link “TV Câ-
mara”. As reuniões acontecem
todas as terças-feiras, às 19
horas. Brevemente a página da
Câmara de Tatuí será também
reformulada e apresentará novo
“layout” e serviços ao público.

SESSÕES DA CÂMARA SERÃO
TRANSMITIDAS AO VIVO


