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FALECIMENTOS
LUIZ PEDRO DOS SANTOS, 53 anos de idade, e deixa, os Filhos Hellen Cristina,Gustavo, 
genro, nora e demais parentes do pranteado Cemitério Parque Municipal da Paz. 

ALCINDO RIBEIRO, 57 anos, casado, deixa o pai: João Ribeiro, a esposa: Sueli 
Ribeiro, as filhas: Graciele, Graciane, Luana, Daiane e demais parentes.Cemitério 
Municipal de Arthur Nogueira – SP. 
ELVIRA DE SOUZA, 79 anos, viúva, deixa os filhos: José, Laura, Arminda, Ademir, 
Maria Helena, Leonardo, Marta, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes. 
Cemitério Municipal da Saudade. 

PAULO ROBERTO SALES, 43 anos, casado, deixa a esposa Samanta Soraia dos 
Santos, os filhos: Paulo, Vitória, Gabriel e demais parentes. Cemitério Parque 
Municipal da Paz. 

JAIR RODRIGUES DE SOUZA , 46 anos de idade, e deixa, a mãe, Maria José De 
Souza, os irmãos, Deonildo, Geraldo, Maria Cacilda, Paulo, sobrinhos e demais.
Cemitério Municipal da Saudade .
APARECIDA GUAIUME, 55 anos de idade, e deixa, os Filhos, Ana Paula, Antonio, 
Rogério, genro, nora, netos e demais parentes. Cemitério Parque Municipal da Paz.

Paganini reinaugura, ao lado de Munhoz, 
Centro de Lazer “Ana Maria de Godoy Pizzi”

O prefeito José Natalino Pa-
ganini reinaugurou no sábado, 
20, ao lado da população do 
bairro e com a presença do de-
putado estadual José Antonio 
Barros Munhoz, o Centro de 
Lazer “Ana Maria de Godoy Pizzi”, 
nos Prados, que foi totalmente 
recuperado e modernizado pela 
administração municipal. Ele 
havia sido construído por Mu-

nhoz em 2002, mas já vinha, há 
algum tempo, se desvalorizando 
por conta da falta de cuidados. 
Um grande público do bairro 
acompanhou a entrega da área, 
recuperada pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos. 

 O evento teve a pre-
sença do grupo musical Nova 
Evangelização e serviu, assim, 
como mais um momento de 

confraternização e convivência 
da população da região. Mais 
de 200 pessoas prestigiaram a 
reinauguração e aproveitaram 
para conhecer de perto os me-
lhoramentos feitos na área. 

Totalmente reformado e 
reurbanizado, o Centro de Lazer 
recebeu cuidados no playground, 
agora preparado para receber 
as crianças da região. Bancos, 

guias e sarjetas também foram 
renovados, assim como toda a 
vegetação que faz o paisagismo 
do local. A Secretaria de Servi-
ços Urbanos atuou ainda, em 
parceria com outras secretarias 
municipais, no entorno da área, 
revitalizando todo o espaço. 

Ao falar sobre a obra, o pre-
feito Paganini lembrou que agora 
ela está em condições dignas 

para que os habitantes do bairro 
possam utilizá-la no dia-a-dia. 
Ele falou ainda sobre a home-
nageada, que conheceu pesso-
almente e de quem destacou a 
atenção e os cuidados em seu 
trabalho. O deputado Barros 
Munhoz elogiou a iniciativa 
da recuperação, tomada por 
Paganini, e também lembrou o 
caráter bondoso de Ana Maria 

de Godoy Pizzi, a Aninha. 
A recuperação do Centro de 

Lazer faz parte de um programa 
de cuidados em áreas públicas 
de Itapira que deve se estender 
agora a outros bairros. Para isso, 
a Secretaria de Serviços Urbanos 
já tem um cronograma formu-
lado para os próximos meses 
e que já está sendo colocado 
em prática. 

Espaço foi totalmente remodelado e ganhou novos ares Durante inauguração a presença dos familiares da homenageada Moradores do bairro prestigiaram a inauguração

 Assembleia aprova projeto de concede benefícios 
aos servidores da Secretaria da Fazenda

A Assembleia Legislativa 
aprovou, na quarta-feira, 24/4, 
o Projeto de Lei Complemen-
tar 50/2012, do Executivo, que 
trata de benefícios a categorias 
de servidores da Secretaria da 
Fazenda.  

Vários líderes de partidos 
tanto da situação, quanto da 
oposição, elogiaram a atuação 
do líder do Governo, deputado 

Barros Munhoz, na condução 
do processo. Entre eles, o líder 
oposionista, deputado Carlos 
Gianazzi (PSOL), que nas duas 
últimas eleições para presidência 
da Casa foi um dos votos contrá-
rios a Munhoz.   

Numa atitude rara na história 
do parlamento, Gianazzi reco-
nheceu a dedicação do líder do 
Governo na mediação das de-

FATEC anuncia evento dirigido ao público com participação de empresas da cidade
A direção da Faculdade de  

Tecnologia  (FATEC) campus 
de Mogi Mirim  convocou 
representantes de órgãos de 
imprensa de toda a região 
para anunciar na quarta-feira 
passada, 24, os preparativos 
para a realização  no dia 17 de 
maio do evento denominado 
‘FATEC de Portas Abertas”. O 
professor Doutor André Luiz 
Giraldi, diretor da FATEC/Mogi, 
explicou que se trata de um 
evento que costuma mobi-
lizar  a população de todas 
as cidades da região, dada a 
importância que ela possui 
especialmente para o setor 
produtivo destes municípios, 
representados nesta edição  
por cerca de 40 empresas que 
estarão expondo produtos 
seus.

Segundo ele, Itapira terá 
Giraldi, diretor da FATEC destacou a participação itapirense

Em junho novo processo 
de admissão

A FATEC de Mogi Mirim receberá 
a partir desta terça-feira, 30 de abril, 
até 11 de junho, inscrições para seu 
exame vestibular de meio de ano, 
cuja data foi definida para o dia 30 
de junho. A inscrição custa R$ 70,00 
e deve ser feita necessariamente no 
site www.vestibularfatec.com.br.

Serão oferecidas as seguintes 
vagas:

- Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (40 vagas/manhã e 
40 vagas/noite)

- Mecânica de Precisão ( 40 
vagas /tarde)

- Projetos Mecânicos ( 40 vagas/
manhã e 40 vagas/noite)

Maiores informações podem 
ser obtidas  pelos telefones 0800- 
596 – 9690 ou 3806 5360. 

participação destacada no 
evento. Estão listadas entre 
as empresas participantes a JF 
Máquinas, Scapex, Fundição 
Santa Clara, Brinquedos Es-
trela e até a ETEC “João Maria 
Stevanatto”. Ao falar sobre 
o histórico desta atividade,  
relembrou em sua primeira 
edição em 2011, participaram 
apenas 12 empresas, entre 
elas a IMBIL. “ A IMBIL desde 
o início tem sido uma grande 
parceira, nos cedendo, inclu-
sive, um equipamento para 
estudo”, frisou.

Para esta edição, ele festeja 
também o interesse da Estrela, 
que prometeu montar dentro 
do recinto seu famoso “Museu 
do Brinquedo”, que deverá ser 
uma das atrações do evento 
Giraldi não poupou elogios 
ao espírito participativo dos 

itapirenses. Disse que recen-
temente visitou a cidade e foi 
recebido pelo Prefeito José 
Natalino Paganini e acom-
panhou de perto o processo 
de aquisição da Metalúrgica 
Solano por um grupo multi-
nacional norte-americano. 
“Itapira está diversificando 
seu parque industrial e tam-
bém precisa de mão de obra 
qualificada”, alertou.

Giraldi disse ainda que  
Itapira ocupa a terceira colo-
cação em número de alunos 
matriculados entre 70 cidades, 
perdendo somente para Mogi 
Guaçu e Mogi Mirim, com 
cerca de 150 matrículas. A 
Faculdade está em processo 
de expansão e até o final do 
ano deve ter liberado mais um 
curso para funcionamento,  
Tecnologia em Processos de 
Gerência. Vem se somar a 
outros três,  Análise e De-
senvolvimento de Sistemas; 
Mecânica de Precisão e Pro-
jetos Mecânicos.

Comunidade
No evento do dia 17 ele 

espera uma intensa parti-

cipação da comunidade de 
toda a região. “ Será uma 
ótima oportunidade para 
visitações monitoradas ao 
campus, para aprender mais 
sobre o papel do tecnólogo e 
também é claro, conhecer um 
pouco mais sobre as empresas 
parceiras”, colocou. O evento 
começa às 8h30 e se prolonga 
até o final da tarde. Em fun-
cionamento desde  2008 e 
inaugurado oficialmente em 
2010, o campus de Mogi Mirim 
abriga atualmente cerca de 
100º estudantes.

O atual diretor disse que 
está em andamento um  pro-
cesso de negociação junto ao 
governo estadual  para am-
pliar o Campus, envolvendo 
autoridades políticas e em-
presariais de toda a região. 
Ele revelou que uma destas 
autoridades empenhadas 
em traduzir esta aspiração 
em realidade é o Deputado 
Estadual José Antonio Barros 
Munhoz. “Conversamos com 
o Munhoz e ele está bastante 
empenhado neste processo 
de fortalecimento da nossa 
unidade”, acentuou.

mandas: “Barros Munhoz fez um 
esforço enorme de negociação; 
fez gestões importantes para 
que nós pudéssemos avançar 
em relação a essas emendas 
incorporadas”, disse. 

Alencar Santana, deputado 
do PT, declarou também em 
plenário seu apoio à atuação 
de Munhoz. “Ele foi sensível, 
demonstrou capacidade de diá-

logo, compromisso; sua postura 
foi fundamental”, falou. 

“Agradeço a confiança do 
Governador Geraldo Alckmin 
e sua equipe por acreditarem 
na força do diálogo”, finalizou 
Munhoz ao término da votação. 
Embora o Projeto não tenha 
atendido todos os pleitos dos 
servidores, sua aprovação foi 
bem recepcionada.  

Paganini vai a Jacutinga e define cooperação
para recuperar ponte entre Eleutério e Sapucaí

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos vai iniciar na próxima 
terça-feira, dia 30,uma recuperação 
completa da ponte de acesso à 
Sapucaí, no trecho que liga o bairro 
a Eleutério, próximo à divisa do 
estado. A ponte está interditada há 
algumas semanas devido as fortes 
chuvas de março. Nos trabalhos 
iniciais, logo que as águas do Rio 
Grande começaram a baixar, téc-
nicos da prefeitura identificaram 
que qualquer medida paliativa não 
surtiria efeito, já que as estruturas 
da ponte abaixo do leito do rio esta-
vam totalmente comprometidas. 

Diante da situação o prefei-
to José Natalino Paganini propôs 
uma parceria com o município de 
Jacutinga para a recuperação da 
ponte, já que a via é um importante 

corredor de escoamento para a 
produção leiteira e até mesmo 
para o transporte interestadual de 
passageiros. Depois dos levanta-
mentos feitos em conjunto pelas 
Secretarias de Serviços Públicos e 
de Obras de Itapira e profissionais 
da prefeitura mineira, o chefe do 
executivo itapirense se reuniu na 
quinta-feira, dia 25, com o prefei-
to de Jacutinga Noé Rodrigues e 

firmaram a parceria.
O acordo é que a prefeitura de 

Jacutinga vai fornecer duas má-
quinas, sendo uma escavadeira e 
outra retroescavadeira e mais R$ 
33 mil para a compra de material. 
Já a prefeitura de Itapira entra com 
a mão-de-obra para a execução dos 
serviços e R$ 20 mil também para 
a compra de materiais.

De acordo com o secretário 

da SSP Adolfo Santa Luccia Junior, 
será necessário o trabalho de uma 
equipe de 14 servidores para exe-
cutar o serviço. A lista de material 
necessário apresenta cimento, 
madeira, mourões, vigas e rampas. 
A expectativa é de que os trabalhos 
sejam concluídos em até 25 dias.  

“Para evitar que isso aconteça, 
começamos a recuperar e ampliar 
a ponte, que terá sua estrutura to-
talmente reformulada, com a troca 
dos pranchões e toras de madeira 
para um maior reforço. Dessa forma, 
estamos dando prosseguimento ao 
nosso cronograma de recuperação 
e reparos em pontes, que já bene-
ficiou várias localidades”, destacou 
o secretário, informando que a 
melhoria tem conclusão prevista 
para o final da próxima semana.Paganini esteve no local acompanhando os trabalhos 


