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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.
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† Francisco José da Sil-
va – Faleceu dia 4 de novem-
bro, aos 82 anos.

† Edgard Cleto  – Faleceu
dia 5 de novembro, aos 71 anos.

† Juvenal de Camargo  –
Faleceu dia 5 de novembro,
aos 85 anos.

† Corina Bueno Rodri-
gues  – Faleceu dia 6 de no-
vembro, aos 91 anos.

† Maria Bernadete Pe-
reira da Silva – Faleceu dia 7
de novembro, aos 82 anos.

† Heraldo Guido de
Camargo Barros  – Faleceu
dia 7 de novembro, aos 80
anos.

† Rui Schitini  – Faleceu
dia 8 de novembro, aos 59
anos.

† Lergivia de Almeida
Barbosa  – Faleceu dia 8 de
novembro, aos 90 anos.

† Benedito Rodrigues  –
Faleceu dia 9 de novembro,
aos 79 anos.

† Carmosina de Proença
– Faleceu dia 10 de novembro,
aos 50 anos.

† Isolina Abadia de
Camargo  – Faleceu dia 10 de
novembro, aos 77 anos.

† Conceição Correa  – Fa-
leceu dia 10 de novembro, aos
83 anos.

O Plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) aprovou,
na sessão administrativa des-
ta terça-feira (10), o Calendário
Eleitoral das Eleições Munici-
pais de 2016. A eleição ocorre-
rá no dia 2 de outubro, em
primeiro turno, e no dia 30 de
outubro, nos casos de segun-
do turno. O calendário contém
as datas do processo eleitoral
a serem respeitadas por parti-
dos políticos, candidatos, elei-
tores e pela própria Justiça
Eleitoral. Os eleitores vão ele-
ger em 2016 os prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores dos
municípios brasileiros. Dentre
as principais mudanças no
Calendário, estão:

Filiação partidária
Quem quiser concorrer no

próximo ano, deve se filiar a um
partido político até o dia 2 de
abril de 2016, ou seja, seis
meses antes da data das elei-
ções. Pela regra anterior, para
disputar uma eleição, o cida-
dão precisava estar filiado a
um partido político um ano
antes do pleito.

Convenções partidárias
As convenções para a es-

colha dos candidatos pelos
partidos e a deliberação sobre
coligações devem ocorrer de
20 de julho a 5 de agosto de

PLENÁRIO DO TSE APROVA
 CALENDÁRIO ELEITORAL
DAS ELEIÇÕES DE 2016

2016. O prazo antigo estipula-
va que as convenções partidá-
rias deveriam acontecer de 10
a 30 de junho do ano da elei-
ção.

Registro de candidatos
Os pedidos de registro de

candidatos devem ser apre-
sentados pelos partidos políti-
cos e coligações ao respectivo
cartório eleitoral até as 19h do
dia 15 de agosto de 2016. Pela
regra passada, esse prazo ter-
minava às 19h do dia 5 de
julho.

Propaganda eleitoral
A resolução do calendário

das eleições de 2016 incorpo-
ra, ainda, outras alterações pro-
duzidas pela reforma eleitoral,
como a redução da campanha
eleitoral de 90 para 45 dias,
começando em 16 de agosto.
O período de propaganda dos
candidatos no rádio e na TV
também foi diminuído de 45
para 35 dias, tendo início em
26 de agosto, em primeiro tur-
no.

NOMA CONFIRMA FÁBRICA
DURANTE FENATRAN 2015

Em dezembro de 2011, Noma aderiu ao Pró Tatuí e assinou um
protocolo de intenções com a administração municipal.

Em meio a turbulência do
mercado de veículos comerci-
ais pesados, que enfrenta que-
da na demanda de caminhões e
carretas, a Noma aproveita a
Fenatran 2015 (de 9 a 13 de
novembro, no Pavilhão de Expo-
sições do Anhembi, em São
Paulo), para reafirmar seu in-
vestimento de R$ 75 milhões
em uma nova fábrica de
implementos rodoviários em
Tatuí, cuja produção será com-
plementar a de Maringá (Para-
ná).

A empresa havia planejado
inicialmente abrir as portas da
nova unidade no primeiro se-
mestre de 2014, mas diante dos
primeiros sinais de retração do
mercado, os planos foram pos-
tergados.

Segundo Marcos Noma, pre-
sidente da Noma, as obras tive-
ram início em abril deste ano e a
expectativa é terminar as obras
civis em janeiro de 2016. “Encer-
rando a fase de conclusão do
prédio, daremos início à introdu-
ção de máquinas e equipamen-
tos. Nossa expectativa é come-
çar a operar no segundo semes-
tre de 2017”, revela o executivo.

Com capacidade de produ-
ção prevista em 600 unidades
por mês e 450 empregados di-
retos, a nova fábrica abrigará li-
nha de produção de plataformas
a fim de complementar a produ-
ção da planta paranaense.

Segundo o presidente da
Noma, a nova planta faz parte do
plano estratégico de crescimen-
to da empresa implementado
em 2012 e que segundo ele “vem
dando certo”. Ele conta que em
2013, a empresa decidiu ter uma
nova linha produtiva após encer-
rar 2013 com participação de
9,3% do mercado de imple-
mentos, cujas vendas chegaram
ao volume recorde de 70,1 mil
unidades.

Embora o mercado tenha
caído 18% em 2014, para 59,5
mil unidades e em 2015 a em-

presa trabalha com estimativa
de queda de 50% do mercado
geral, para algo como 30 mil, a
empresa mantém o otimismo,
uma vez que seu desempenho a
fará cair menos que o mercado.

Para o presidente da Noma,
embora a companhia projete
vendas 34% menores neste ano,
para 3,8 mil carretas, o volume
representará market share de
12%, o melhor resultado da
empresa em seus quase 50
anos, levando-a a ocupar a vice-
liderança do mercado nacional.

Marcos arrisca dizer que será
muito próximo do que acontece
neste ano “com viés de pequena
alta de 6% a 10% no volume”. Ele
baseia sua perspectiva diante
da possibilidade de menos con-
corrência uma vez que empre-
sas do segmento estão
ameaçadas de fechar as portas
após um ano tão conturbado.

Noma em Tatuí
A oficialização da Noma em

Tatuí aconteceu em 2011, após
um período de negociações, ain-
da na gestão do ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo. Na
época, o presidente da empre-
sa, Marcos Noma, Tatuí foi esco-
lhida por sua posição estratégi-
ca. “A proximidade com a capital
foi um fator importante, além de
Tatuí estar perto das cidades de
Sorocaba, Campinas e Piraci-
caba. Isso vai agilizar nossas
entregas e aumentar nossa ca-
pacidade produtiva para atender
à forte demanda dos próximos
anos”.

Ainda na época, o ex-prefeito
disse que o novo empreendi-
mento confirma uma vocação
tatuiana para o setor automotivo.
“Acredito que Tatuí caminha para
se tornar um polo da indústria
metalúrgica e de peças
automotivas em razão das em-
presas que já temos e das no-
vas que estão chegando na
cidade”.(Com informações do
site Frota & Cia e arquivo do
Jornal Integração)

VEREADORES PEDEM
RETOMADA DE ATENDIMENTO

A PECUARISTAS DE TATUÍ

Arnaldo Jardim reúne-se com deputado Samuel e vereadores de
Tatuí.

Na segunda-feira (9), os ve-
readores Luis Donizetti Vaz
Júnior (PSDB), Alexandre de Je-
sus Bossolan (DEM), Marcio
Antonio de Camargo (PSDB) e
Job dos Passos Miguel (PPL),
acompanhados pelo deputado
federal Samuel Moreira (PSDB),
estiveram na Secretaria de Esta-
do da Agricultura e Abastecimen-
to, onde foram recebidos pelo
secretário Arnaldo Jardim.

Na pauta, o assunto foi a
desativação desde junho de 2015
dos serviços prestados in loco
pela Inspetoria da Defesa
Agropecuária de Tatuí, que funci-
onava na Casa da Agricultura lo-
cal. Agora, os produtores que ne-
cessitam de diversas certidões
só podem obtê-las de forma on
line ou se dirigindo ao Escritório
de Defesa Animal, em Itapetininga.

Os produtores estão tendo
dificuldades em obter a emis-
são de GTAs (guias de trânsito
animal), comunicação de vaci-
nação e comunicação de trânsi-
to vegetal, entre outros serviços.
A reivindicação, inclusive, tem o
apoio do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural de Tatuí,
que tem como presidente o

empresário José Zaudas Garcia.
Na reunião, por sugestão dos

vereadores, ficou definido que
funcionários de Itapetininga irão
vir a Tatuí realizar plantões se-
manais e atender in loco ao pro-
dutor rural, já que muitos deles
reclamam não ter acesso à
internet para obter as devidas
certidões.

Arnaldo Jardim explicou que
aguarda a autorização, por parte
do governador Geraldo Alckmin,
para que sua pasta realize um
concurso público e possa  reto-
mar definitivamente os serviços
até então prestados em Tatuí.
“Diante da crise econômica, o
governador suspendeu tempo-
rariamente a abertura de novos
concursos públicos. Mas tenho
a promessa dele que após pas-
sar a crise, teremos a priorida-
de”, disse Jardim.

“Vamos acompanhar esta
situação. Não é justo para o
pecuarista de Tatuí e sua micror-
região, como Quadra e Cesário
Lange, que o atendimento tam-
bém não seja realizado in loco. O
plantão é uma solução de mo-
mento”, declarou o deputado
Samuel Moreira.

DEPUTADO DESTINA
R$ 1,6 MILHÃO PARA TATUÍ

Atendendo pedidos do vere-
ador Antonio Marcos de Abreu
(PP), o deputado estadual Anto-
nio Salim Curiati, da mesma le-
genda partidária, destinou o
montante de R$ 1.680.000,00
para Tatuí, através de emendas
parlamentares ao projeto orça-
mentário estadual para o exercí-
cio de 2016. As sete emendas
que trazem recursos ao municí-
pio foram publicadas na terça-
feira (10), no Diário Oficial do
Estado de São Paulo. Duas
emendas destinam o total de R$
200 mil para o Centro de Desen-
volvimento Social “Arte Pela Vida”,
entidade filantrópica de cunho
educacional e social, que de-
senvolve atividades culturais e
artísticas e atende crianças e
adolescentes. O dinheiro será
utilizado na aquisição de equi-
pamentos. Outra emenda desti-
na o mesmo valor à Santa Casa

de Misericórdia, para investimen-
tos em custeio.

As demais emendas, que
somam R$ 1.280.000,00, desti-
nam-se ao município de Tatuí,
para obras de infraestrutura,
como a recuperação e manu-
tenção da Estrada dos Fragas e
Bairro Santa Adelaide, constru-
ção de uma passagem para
pedestres no canteiro central
da Avenida Virgílio Montezzo Fi-
lho e recapeamentos asfálticos
na Rua Cândido José Oliveira,
no cruzamento da Avenida
Pompeo Reali com a Rua Vice-
Prefeito Nelson Fiuza, na Rua
Chiquinha Rodrigues, na Tra-
vessa Romeu Picchi (Rua San-
ta Cruz até Rua 11 de Agosto),
Rua 11 de Agosto (Rua Coronel
Guilherme até Travessa Romeu
Picchi) e Via Municipal Benedito
Faustino da Rosa (Rua 11 de
Agosto até o Fórum).
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