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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.

† Nadir de Lourdes Silva de
Oliveira  – Faleceu dia 12 de no-
vembro, aos 68 anos.

† Jorge Lopes Cardoso  –
Faleceu dia 12 de novembro, aos
67 anos.

† Jorge Luiz Patrício Obrelli
– Faleceu dia 12 de novembro,
aos 63 anos.

† Antonio Carlos Amadei  -
Faleceu dia 12 de novembro, aos
65 anos.

† Luís Roberto Domingues  –
Faleceu dia 13 de novembro, aos
60 anos.

† Alfredo Abrami  – Faleceu
dia 13 de novembro, aos 87
anos.

† Benedito Wincler  – Fale-
ceu dia 13 de novembro, aos 85
anos.

† Francisca Vaz de Campos
– Faleceu dia 14 de novembro,
aos 93 anos.

† Misael Rodrigues – Fale-
ceu dia 15 de novembro, aos 32
anos.

† Elisa da Conceição Mar-
ques  – Faleceu dia 15 de novem-
bro, aos 85 anos.

† Antonio Augusto Bertrami
– Faleceu dia 15 de novembro,
aos 53 anos.

† Severino Figueiredo da
Costa Filho  – Faleceu dia 15 de
novembro, aos 73 anos.

† Jaime Antunes do Prado  –
Faleceu dia 13 de novembro, aos
69 anos.

† Francisco de Almeida
Tavares  – Faleceu dia 16 de
novembro, aos 83 anos.

† José Iraci Mariano Leite  –
Faleceu dia 16 de novembro, aos
78 anos.

† Zoraide Camargo Barros
Cardassi  – Faleceu dia 17 de
novembro, aos 92 anos.

REGIÃO METROPOLITANA

SEMINÁRIO  CAPACITA FUNCIONÁRIOS PARA
CONCESSÃO DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE

Na terça-feira (17), a EMTU
(Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São
Paulo S/A), empresa ligada à
Secretaria de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos, realizou
seminário, no CEU das Artes,
em Tatuí,  com orientações e
procedimentos que vão nortear
a concessão do benefício da
gratuidade aos passageiros
especiais, da Região Metropoli-
tana de Sorocaba (RMS).

Os passageiros especiais
são as pessoas consideradas
com deficiência. Podem ser nas
seguintes categorias: deficiên-
cia física, deficiência auditiva,
deficiência visual, deficiência
mental e deficiência múltipla. Os
que trabalham e ganham o vale-
transporte, não se aplica a
gratuidade.

A capacitação realizada em
Tatuí foi organizada pelo Centro
de Atendimento ao Passageiro
Especial (CAPES), responsável
pelo fornecimento da Carteira
de Identificação do Passageiro
Especial - CIPES, no Estado de
São Paulo. Participaram da pri-
meira capacitação, profissionais
das prefeituras de Tatuí,
Alambari, Boituva, Cesário
Lange, Capela do Alto,
Cerquilho, Jumirim, Sarapuí e
Tietê.

Novas capacitações deverão
ocorrer até o fim do ano. A próxi-
ma será em Votorantim, com
representantes de outros muni-
cípios que integram a Região
Metropolitana de Sorocaba.

Segundo Sidinéia Aparecida
dos Santos, uma das represen-
tantes do Departamento de Aten-
dimento ao Passageiro Especi-
al, da EMTU, presentes à
capacitação em Tatuí, “no início
de 2016, a população especial
da região já poderá se cadastrar
no sistema para obter a
gratuidade no transporte
intermunicipal”.

Sidinéia explicou que o Lau-
do Médico será o fator
determinante para a concessão
da gratuidade no transporte ur-
bano. Na capacitação realizada
em Tatuí, foi distribuída uma
cartilha aos participantes dos
municípios com os chamados
códigos CID 10 (Classificação
Internacional de Doenças e Pro-
blemas Relacionados à Saúde).
Doença pelo HIV, sequela de
hanseníase, neoplasias malig-
nas, transtornos mentais e
comportamentais, demência na
doença de Alzheimer, esquizo-
frenia, retardos mentais (leve,
moderado, grave ou agudo),
doença de Parkinson, esclerose
múltipla e cegueiras, estão en-
tre as doenças listadas na
cartilha. Em muitos casos, a
gratuidade é estendida a um
acompanhante.
Entenda o papel da EMTU no

transporte metropolitano
Para melhor atender os usu-

ários de transporte coletivo das
26 cidades que fazem parte da
Região Metropolitana de
Sorocaba (RMS), os serviços
intermunicipais de transportes
coletivos deixaram de ser de res-
ponsabilidade da ARTESP
(Agência Reguladora de Trans-
porte do Estado de São Paulo), e
passaram a ser da EMTU (Em-
presa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S/A),
do Governo do Estado. Sob a
tutela dessa nova autarquia, to-
das as empresas que prestam
ou prestarão serviços de trans-
porte regular e eventual (freta-
mento) intermunicipal na RMS
passarão por rigorosas vistorias
dos técnicos da EMTU para cer-
tificar se os veículos e as respec-
tivas garagens de apoio estão de
acordo com os padrões de qua-
lidade e estrutura exigidos.

Uma das exigências é a pa-
dronização das frotas conforme
o layout interno, externo e pa-
drões de seus serviços, ou seja,

Capacitação reuniu representantes de Tatuí e outros 8 municípios da região.

diferente do sistema atual no
qual cada empresa tem a sua
identidade visual, a partir do
momento que estiverem sob a
responsabilidade da EMTU to-
dos os veículos, independente-
mente de qual empresa perten-
ça, terão o mesmo padrão visual
e a mesma pintura determinada
por ela (que é igual para todas as
empresas das diversas regiões
metropolitanas do estado). Além
disso, o sistema de comunica-
ção com os usuários, e também
com a população em geral, será
reestruturado para melhor aten-
der às necessidades de todos.

Outra obrigatoriedade da
EMTU é que as empresas de
transporte da RMS devem ope-
rar com 100% da frota rastreada
pelo CCO (Centro de Controle
Operacional da EMTU) via GPS
ou tecnologia similar.  Da mes-
ma forma, toda e qualquer alte-
ração nos itinerários ou horários
será informada via site da EMTU,
integralmente monitorados.

A EMTU irá redesenhar toda
a rede de linhas intermunicipais,
que atende não só Sorocaba,
mas aos demais 25 municípios
da região.

Estudantes também
terão gratuidade

Estudantes que moram nos
municípios da Região Metropo-
litana de Sorocaba (RMS) de-
vem contar com gratuidade nos
ônibus intermunicipais geren-
ciados pela EMTU a partir de
fevereiro de 2016. O anúncio do
benefício foi feito no último mês
de agosto pelo presidente da
EMTU, Joaquim Lopes, em reu-
nião com prefeitos da região no
PTS - Parque Tecnológico de
Sorocaba.

As regras devem ser as mes-
mas aplicadas aos estudantes
das regiões metropolitanas de
Campinas, Vale do Paraíba/Li-
toral Norte, Baixada Santista e
região metropolitana de São
Paulo. Serão beneficiários os
estudantes: dos ensinos funda-
mental e médio, regularmente
matriculados nas instituições de
ensino públicas; estudantes de
cursos profissionalizantes de
nível técnico da rede pública
estadual; estudantes de curso
de ensino superior da rede pú-
blica e privada, que comprovem
renda familiar per capita até 1,5
salário mínimo; estudantes do
Centro Paula Souza e Etecs;
estudantes das Fatecs, que com-
provem renda familiar per capita
até 1,5 salário mínimo; bolsis-
tas do  Prouni (Programa Univer-
sidade para Todos) ou financia-
dos pelo Fies (Fundo de Finan-
ciamento Estudantil); integran-
tes do Programa Bolsa Universi-
dade (Programa Escola da Fa-
mília) e estudantes atendidos
por programas governamentais
de cotas sociais.

Ex-prefeito acompanha
implantação da RMS

O ex-prefeito Luiz Gonzaga
Vieira de Camargo, atual presi-
dente do PSDB local, e o deputa-
do federal Samuel Moreira estão
acompanhando todos os pas-
sos para a implantação da Re-
gião Metropolitana de Sorocaba.
Recentemente, o governador
Geraldo Alckmin regulamentou
por decreto estadual o funciona-
mento da AGEM (Agência Metro-
politana), considerado o “braço
administrativo” da RMS. Segun-
do Gonzaga, “a discussão co-
mum de problemas regionais

devem estar sempre em pauta”.
O ex-prefeito de Tatuí citou ques-
tões de logística, transportes,
saúde e segurança pública como
prioridades.

Integram a Região Metropo-
litana de Sorocaba, os seguin-
tes municípios: Alambari, Alumí-
nio, Araçariguama, Araçoiaba da
Serra, Boituva, Capela do Alto,
Cerquilho, Cesário Lange,
Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim,
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul,
Porto Feliz, Salto, Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sorocaba,
Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.

PV FAZ NOVAS FILIAÇÕES E
SERVIDORA VAI RELATAR

PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS

O Partido Verde (PV) de
Tatuí, sob a presidência de
Renato Camargo, faz novas
filiações para fortalecer a
agremiação política para as
eleições de 2016. Na última
semana, o advogado filiou a
funcionária municipal Néia
Cardoso. Ela já se declara
como pré-candidata a
vereadora pela agremiação

Neia Cardoso filia-se ao PV.

política.
 Renato Camargo informa

que “Néia, como é conheci-
da, durante a campanha elei-
toral contará aos eleitores a
sua história de luta contra a
discriminação da mulher em
ambiente de trabalho e rela-
tará, principalmente, as per-
seguições que sofre como
funcionária pública”.

Com o objetivo de impulsio-
nar o turismo local, o município
de Tatuí associou-se ao “São
Paulo Convention & Visitors
Bureau” (SPCVB). Esta insti-
tuição busca ampliar o volume
de negócios e o mercado de
consumo nos municípios asso-
ciados, além de aumentar o
fluxo de visitantes nessas cida-
des. A inclusão de Tatuí no
SPCVB aconteceu em virtude
do trabalho desenvolvido pelo
Departamento de Cultura e De-

TATUÍ ASSOCIA-SE AO “SPCVB”
PARA IMPULSIONAR TURISMO

senvolvimento Turístico e Con-
selho Municipal de Turismo.

A assessoria da Prefeitura
informa que, a partir de agora,
“Tatuí irá ampliar suas oportu-
nidades de negócios, com no-
vos métodos inteligentes para
o desenvolvimento turístico, e
será incluída nos meios de di-
vulgação e promoção dos prin-
cipais canais do SPCBV”. Além
disso, os colaboradores parti-
ciparão de capacitações da
Academia “Visite São Paulo”.
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