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TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tradicional linha de
materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

ENCOMENDAS DE FIM DE ANO
E MASSAS NA HORA

Você não terá trabalho ne-
nhum para programar sua festa
de confraternização. A Trattoria
Della Nonna recebe encomen-
das de massas e assados para
as festas de fim de ano e sua
empresa pode programar no
próprio restaurante. Faça sua
reserva pelo telefone (15) 3305-
3328. Outra novidade no restau-
rante são as massas prepara-
das na hora. Você escolhe os
temperos e em alguns minutos
você degusta uma tradicional
massa italiana. Trattoria Della
Nonna fica na Rua 13 de Feverei-

O BEKO
O Perfume Silver Scent Mas-

culino é um Fougère ambarado,
com notas cítricas (de limão
gelado e laranja da terra) e a
frescura da flor de Azahar. As
notas de coração desta fragrân-
cia são compostas de coriandro,
noz-moscada, romero, carda-
momo, lavanda e gerânio selva-
gem. Já as notas de fundo são
compostas de fava tonka, vetiver,
teca, madeira e líquen. Silver
Scent é um perfume masculino,
com um desenho contemporâ-
neo. Silver representa o lado
mágico e misterioso do cinema
dos anos 40. Esta e outras fra-
grâncias você encontra em O

Beko – Perfumes e Cosméticos
Importados. Rua Coronel
Aureliano de Camargo, 455,
Tatuí. Fone: 3251-9696.

ro, 565, em Tatuí. Almoço de ter-
ça a domingo, das 11 às 15h30
e jantar de quinta a sábado, das
19 às 23 horas.

ASSINE O JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674

CHUVA E VENTO DEIXAM RASTROS DE
DESTRUIÇÃO EM CESÁRIO LANGE E GUAREÍ

Forro da Câmara cede e assusta participantes de cerimônia.

Na segunda-feira (23), uma
forte chuva, com ventos, trou-
xe prejuízos em Cesário Lange
e Guareí. Até o momento, não
há registro de pessoas feridas,
mortas, desaparecidas e o le-
vantamento dos afetados, bem
como o número de imóveis atin-
gidos, está em fase de
contabilização.

Em Cesário Lange, a tem-
pestade destelhou parte do pré-
dio da Câmara Municipal, onde
acontecia a solenidade de inau-
guração do Posto Avançado
Digital do Poder Judiciário. Den-
tro do prédio, uma parte do
forro cedeu e assustou políti-
cos e membros do Poder Judi-
ciário  que estavam no local.
Dezenas de árvores caíram por
causa do vento e afetaram os
fios de energia. Muros de es-
colas foram danificados,  as
aulas foram suspensas e reto-
madas apenas na quarta-feira,
dia 25 de novembro. Segundo
o prefeito de Cesário Lange,
Ramiro de Campos, “a área
rural foi a mais castigada, onde
os acessos para vários bairros
foram prejudicados”.

Quatro pessoas ficaram
desabrigadas. Na estrada Cruz
Preta, que liga a cidade ao
bairro Boiadeiro, devido à que-
da de árvores, o fluxo de veícu-
los foi interrompido. No bairro
Alvorada, foram atingidas trin-
ta residências e as famílias
perderam bens materiais e de
consumo.

Para atender aos desabri-
gados e as vítimas das chuvas,
a Prefeitura de Cesário Lange,
através de seu Departamento
Social, pede a doação de água
potável, cobertor, colchão, len-
çol, toalha de banho, roupa
infantil, leite e lona plástica. As
doações serão destinadas para
ajudar as famílias vítimas das
chuvas. A entrega deve ser
feita em Cesário Lange, na Rua
José Vieira de Miranda, no pré-
dio do antigo Supermercado
do Ado.

Em Guareí, uma precipita-
ção pluviométrica de forte in-
tensidade acompanhada de
ventos fortes e queda de grani-

zo resultou em destelha-
mentos, quedas de árvores e
danos em veículos. Houve re-
gistro de falta de energia elé-
trica em toda a área urbana,
destelhamento parcial no Hos-
pital Adalberto Rocha prejudi-
cando o atendimento e
destelhamento parcial em vá-
rios imóveis residenciais e co-
merciais.

Conforme informação do
22º Batalhão da Polícia Militar
do Interior (22º BPM/I), a base
do grupamento da Polícia Mi-
litar, localizada no bairro Flo-
resta, sofreu danos na cober-
tura. Equipes que estão a cam-
po informam preliminarmente
que foram cadastradas trinta
famílias desabrigadas, apro-
ximadamente 150 pessoas
estão provisoriamente acomo-
dadas na Sede da Guarda Ci-
vil Municipal GCM. Os bairros
Floresta I, II, III foram os mais
atingidos, com aproximada-
mente 1.000 imóveis afetados.
Os moradores estão sendo
cadastrados e assistidos pela
assistência social do municí-
pio.

Na terça-feira (23) a
Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil enviou equipe téc-
nica ao município para auxiliar
nas primeiras ações de
gerenciamento do evento e ava-
liar as áreas. O tenente coro-
nel PM Marcelo Vieira Salles,
Coordenador Estadual de De-
fesa Civil Adjunto, esteve pre-
sente no município e com o
prefeito João Batista Momberg
vistoriou as regiões afetadas.
Após vistoria e avaliação, foi
deliberado apoio emergencial
para o atendimento às famíli-
as atingidas,  com colchões,
cestas básicas, kit de higiene
pessoal, kit de limpeza, rolos
de lona plástica e fraldas.

Para atender as vítimas em
Guareí, estão sendo recolhi-
das doações de cobertores e
roupas para as famílias
desabrigadas pelas chuvas. O
ponto de entrega é na Escola
Professor João Alcindo Vieira,
na Rua Tiradentes, 77, no cen-
tro.

Na segunda-feira (23), a
equipe técnica da Coorde-
nadoria Estadual de Defesa
Civil (CEDEC) deslocou-se
aos municípios de Cesário
Lange e Guareí, onde reali-
zou vistorias nos bairros atin-
gidos por um temporal no
período da manhã daquele dia.

Em nota encaminhada à
imprensa, a Defesa Civil infor-
ma que “em razão de fortes
rajadas de vento e precipitação
pluviométrica intensa, com que-
da de granizo, a região foi afe-
tada com quedas de árvores
em vias públicas, danificando
veículos e prejudicando o for-

DEFESA CIVIL VISTORIA
MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR

TEMPORAL NA REGIÃO
necimento de energia em di-
versos pontos dos municípios,
além de destelhamentos em
imóveis públicos, residenciais
e algumas empresas”. Segun-
do a Defesa Civil, apesar da
intensidade desta chuva, não
houve registros de pessoas  de-
saparecidas ou mortas.

A Defesa Civil Estadual tam-
bém disponibilizou materiais
de ajuda humanitária aos mu-
nicípios de Cesário Lange e
Guareí, para as famílias atingi-
das pelas fortes chuvas, que
tiveram suas residências
danificadas por destelha-
mentos.

ESCOLA “DEÓCLES”
PROMOVE FEIRA

DE CIÊNCIAS
Na quinta-feira (19), a Es-

cola Estadual “Deócles Vieira
de Camargo” promoveu a “2ª
Feira de Ciências”, que envol-
veu aproximadamente 700 es-
tudantes e professores, desde
o 6º ano do Ensino Fundamen-
tal até o 3º ano do Ensino
Médio. Durante todo o dia, os
alunos apresentaram projetos
e trabalhos nas áreas de Ciên-
cias, Química, Física e Biolo-
gia. Os visitantes tiveram a
oportunidade de acompanhar
experiências e demonstrações
científicas “in loco” com os es-
tudantes. Outras escolas fo-
ram convidadas para participar

do evento.
Foram apresentados ainda

trabalhos nas áreas de ciênci-
as humanas e exatas, além de
números de dança e teatro,
preparados pelo departamento
de artes da escola, tudo sob a
supervisão geral da diretora
Eveli Gonçalves de Camargo,
coordenadores e professores.
Um dos destaques da feira, de
acordo com a diretora, foram
as maquetes. Uma delas re-
presentava o “Pão de Açúcar”,
no Rio de Janeiro, e o bondinho
instalado na maquete movia-
se automaticamente, demons-
trando a criatividade dos alu-
nos responsáveis pelo traba-
lho.

Alunos do Deócles participam de Feira de Ciências.

CADEIRAS DE RODAS  - Na terça-feira (17), a campanha
“Lacre Solidário”, desenvolvida pela concessionária CCR SPVias,
entregou duas cadeiras de rodas ao Fundo Social de Solidarie-
dade de Tatuí (Fusstat). A entrega ocorreu durante a solenidade
de encerramento do programa educativo “Estrada Para a Cidada-
nia” da SPVias, no Teatro “Procópio Ferreira”, do Conservatório.


