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                R$ 0,50
Um Jornal de Primeira. Sempre!

A loiríssima ALINE SILVA é a Garota  do
mês de Julho que ilustra nossa edição.
Litoral Model’s, (13) 30223132 - SV.
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Finalmente Juízas de Registro
conseguem prender a vítima

QUADRILHA DOS DOUTORES

Esta Igreja está construída dentro do ter-
reno que pertence a Prefeitura Municipal de
Registro, aliás, este mesmo terreno faz parte
da Escritura e Caução fraudulentas” do Con-
domínio Kai-Kan e Macapá que era de pro-
priedade dos ex-prefeitos José de Carvalho e
Elza Orsini de Carvalho. Em 2001 o psicólogo
e vítima da orquestração do chefe da quadri-
lha Joel Campos Fernandes requereu abertu-
ra de vários Inquéritos policiais, hoje sabe-
mos, todos foram arquivados por ordens su-
periores, quais sejam, Delegados de Polícia,
entre eles o ex-diretor Alberto Corazza, do
Seccional de Registro Sebastião Corrêa, Pro-
motores de Justiça, Juízes (as) e finalmente
os ilustres desembargadores Samuel Alves
de Melo Junior, Antônio Roberto Midolla, 3º
Vice-presidente do TJ, Ruy Camilo Pereira e
do próprio presidente do TJ paulista Luiz Elias
Tambara.                                   págs. 14 e 15

Mil e quinhetos reais por minuto é o
custo de um vereador em São Vicente

Vereadores: Roberto Rocha, Alfredo Moura, Beto Zoinho, Bozzella, Gigliotti, Billi, José Eduardo, Fernando Bispo, Geovane, Gilberto do Laboratório,
Ivan, Leo Santos, Luciano Batista (presidente), Luiz Antonio, Mara Valéria, Obedes da Cunha, Santiago, Sargento Barreto e Paulo Lacerda.     pág. 03

foto: Domingos da Paz
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SALMOS - 133
1 Oh! quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união!
2 É como o óleo precioso sobre a
cabeça, que desceu sobre a barba,
a barba de Arão, que desceu sobre
a gola das suas vestes;
3 como o orvalho de Hermom,
que desce sobre os montes de
Sião; porque ali o Senhor ordenou
a bênção, a vida para sempre.

EDITORIAL
NO FUNIL:
“Definitivamente. Estou

desistindo de invocar os
meus direitos. Reclamei de
abusos de uma instituição
bancária ao defensor dos
idosos e nada. Em outro
caso de irregularidades so-
bre direitos, apelei para o da
cidadania. Foi inútil. Sobre
a demanda que tenho con-
tra o INSS, essa, nem se fala.
Já se vão alguns anos sem
nenhum resultado. Debalde
foram meus esforços...

Acho que terei de jun-
tar-me a legião de Beócios,
que alheios aos seus direi-
tos, permanecem parvos e
assistem sorridentes aos
desmandos que acontecem
em nosso País. Para estes,

I JOÃO [5]
1 Todo aquele que crê
que Jesus é o Cristo, é o
nascido de Deus; e todo
aquele que ama ao que o
gerou, ama também ao
que dele é nascido.
2 Nisto conhecemos que
amamos os filhos de
Deus, se amamos a Deus
e guardamos os seus
mandamentos.
3 Porque este é o amor de
Deus, que guardemos os
seus mandamentos; e os
seus mandamentos não
são penosos;
4 porque todo o que é
nascido de Deus vence o
mundo; e esta é a vitória
que vence o mundo: a
nossa fé.
5 Quem é o que vence o

mundo, senão aquele que
crê que Jesus é o Filho de
Deus?
6 Este é aquele que veio
por água e sangue, isto é,
Jesus Cristo; não só pela
água, mas pela água e
pelo sangue.
7 E o Espírito é o que dá
testemunho, porque o
Espírito é a verdade.
8 Porque três são os que
dão testemunho: o
Espírito, e a água, e o
sangue; e estes três
concordam.
9 Se recebemos o
testemunho dos homens,
o testemunho de Deus é
este, que de seu Filho

testificou.
10 Quem crê no Filho de
Deus, em si mesmo tem o
testemunho; quem a Deus
não crê, mentiroso o faz,
porque não crê no
testemunho que Deus de
seu Filho dá.
11 E o testemunho é este:
Que Deus nos deu a vida
eterna, e esta vida está
em seu Filho.
12 Quem tem o Filho tem
a vida; quem não tem o
Filho de Deus não tem a
vida.
13 Estas coisas vos
escrevo, a vós que credes
no nome do Filho de
Deus, para que saibais

que tendes a vida eterna.
14 E esta é a confiança
que temos nele, que se
pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade,
ele nos ouve.
15 e, se sabemos que nos
ouve em tudo o que
pedimos, sabemos que já
alcançamos as coisas que
lhe temos pedido.
16 Se alguém vir seu
irmão cometer um pecado
que não é para morte,
pedirá, e Deus lhe dará
a vida para aqueles que
não pecam para a morte.
Há pecado para morte, e
por esse não digo que ore.
17 Toda injustiça é

pecado; e há pecado que
não é para a morte.
18 Sabemos que todo
aquele que é nascido de
Deus não vive pecando;
antes o guarda aquele
que nasceu de Deus, e o
Maligno não lhe toca.
19 Sabemos que somos de
Deus, e que o mundo
inteiro jaz no Maligno.
20 Sabemos também que
já veio o Filho de Deus, e
nos deu entendimento
para conhecermos aquele
que é verdadeiro; e nós
estamos naquele que é
verdadeiro, isto é, em seu
Filho Jesus Cristo. Este é
o verdadeiro Deus e a
vida eterna.
21 Filhinhos, guardai-vos
dos ídolos.

...toquem os Clarins...
Momento Espiritual

sem defesa e sem recursos,
estará sempre na vanguar-
da uma forma de serem pe-
nalizados.

Das CPI’s da vida que
acontecem no meio do alto
e baixo clero da politica ou
em outras instâncias, ainda
está para nascer o persona-
gem ou gestor que será pu-
nido exemplarmente pelos
seus delitos. Todos eles es-
tarão sempre acobertados
por uma artimanha para apli-
car uma emboscada na
patuléia que só conta com a
proteção Divina.

Realmente estou fora !
Agradecendo a valiosa

atenção de V.Sa., firmo-me
Atenciosamente
José Xavier

Prezado Sr. Diretor

Quero cumprimentá-lo
por este importante vei-
culo de cimunicação que
a baixada santista ganhou
com a vinda do seu jornal
de uma outra região. Gra-
ças a Deus desde 2002
passei a ficar informado
sobre as maracutaias, ma-
zelas e mexericos dos po-
líticos em nossa região.

Cumprimento-o ainda
por tudo o que passou ao

ter  que enfretar  com
unhas e dentes o ex-dono
daquele outro jornal que
por sinal nunca vi pela
cidade.

Continue assim por-
que é o que de melhor re-
presenta o seu jornal por
ser imparcial e verdadei-
ro.

Atenciosamente,
Glauco Silva Gutierrez

Quem pensou que já
havia visto de tudo, ledo en-
gano porque nem começa-
ram a ver do que o homem
é capaz quando está inves-
tido na condição de políti-
co eleito pelo voto popular.
Nos últimos cinqüenta anos
nada é comparado aos úl-
timos acontecimentos que
explodiu no Brasil por conta
da administração e do go-
verno do PT.

Embora o PT tenha 25
anos de idade a prova está
que não aprendeu absolu-
tamente nada, aliás, quem
nasceu lagartixa jamais
chegará a ser jacaré ou
lagarto, portanto, quem
nasceu para ser estilingue
não consegue ser vidraça
de jeito nenhum, é o caso
explicito do PT dentro do
Brasil.

Temos ouvidos comen-
tários de todos os jeitos e
amiúde dos acontecimen-
tos está aberta a caça as
bruxas e principalmente
quando se trata das estre-
las do PT que sempre pa-

A moda agora é cuecão de dólar
garam a toda população
que estavam acima do bem
e do mal. A bem da verda-
de, nenhum partido político
está acima do bem e do mal
por questões lógicas, uma
delas é porque onde há a
presença do homem, claro,
há prováveis condições de
erros e mais erros, afinal, o
homem não é perfeito e a
maior aspiração da huma-
nidade é o “Excelsior” da
democracia onde os povos
possam viver livremente,
sem governos. Até lá!!!

A bem da verdade é que
ardeu no “rabo” de muita
gente que se considerava
santo por natureza e lá se
foram os dedos e os anéis
juntos numa conjunção
amaldiçoada do povo da di-
reita que um dia veriam a
casa do PT ruir e desabar
em cima dos seus maiores
líderes. Agora o que vemos
é um salve se quem puder
e os corajosos petistas es-
tão escondidos e murchos
pela imponência e
prepotência que apresenta-

vam a luz do dia como se
fossem divinos.

Os brasileiros ainda
não viram nada, imaginem
a loucura que será quan-
do abrirem a caixa preta
do Judiciário e da
Petrobrás!!!

Neste contesto, a ver-
dade é que enquanto não
se abrem as malas pretas
do Judiciário e da
Petrobrás, vamos curtin-
do de leve este emaranha-
do de um provável estado
nazista de tanta corrupção
por todos os lados, com
malas e malas de dinheiro
voando de um lado para
outro em busca de um
bom banco confortável
onde ninguém possa ter
acesso e muito menos bis-
bilhotar o dinheiro que teve
origem num Banco Cen-
tral qualquer e que os mei-
os não interessa, porque
sempre termina na ilegali-
dade financeira de uma
Ilha qualquer que os bons
homens chamam de “Pa-
raíso Fiscal”.
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critica e autocritica

O deputado federal
Roberto Jefferson (PTB)
pelo Rio de Janeiro, hoje
herói nacional, no começo
de suas denuncias alguns
hipócritas ousaram chamar-
lhe de louco, entretanto,
passado alguns dias dos
propósitos de suas
denuncias na grande mídia,
hoje ostenta a condição de
herói nacional, quem diria
que a mudança se deu da
água pelo vinho não é
mesmo?

No Brasil  é assim
mesmo, basta um homem de
coragem romper todos os
liames reacionários de um
sistema político como o
nosso,  e logo surgem
dúzias de desocupados,

Quem diria da coragem de alguns poucos...?
mentirosos, vagabundos,
hipócritas,  ladrões e
assassinos para tentar
desarticular as
bandalheiras que são
denunciados a luz do sol.

Em Registro aconteceu
à mesma coisa, porém em
tamanho e proporção até
insignificantes frente aos
últimos acontecimentos lá
da Capital Federal, Brasília,
onde a nação permanece
estarrecida, momento a
momento, com tanta
bandalheira as custas dos
petistas que se julgavam
acima do bem e do mal.

Em Registro a
“quadrilha dos doutores”
tentou e, juntos, todo o
bando, tentaram de todas

as maneiras desarticular o
jornalista Domingos da Paz,

imputando-lhe a pecha e a
condição de louco,

entretanto,  nenhuma
autoridade, quer seja,
policial, ministerial e muito
menos judicial  teve a
coragem de apurar os
crimes denunciados pelo
psicólogo e vítima José
Paulo Orsini de Carvalho.

Todavia, os doentes,
hipócritas, mentirosos,
ladrões, assassinos,
bajuladores e puxa sacos
continuam soltos pelas
ruas de Registro,
misturados as pessoas
comuns e decentes,
simulando a luz do dia que
são cidadãos honrados,
não são incríveis as
semelhanças?

Não bastasse essa
semelhança, não podemos

nem pensar em falar sobre
a covardia de outros tantos
que se omitiram e mesmo se
esconderam covardemente
do monstro chefe da
quadrilha frente as mais
espúrias e imorais
perseguições e mesmo
vingança e ódio contra o
jornalista e a vítima
predileta do mentor jurídico
da quadrilha ou bando, Joel
Campos Fernandes.

É tudo uma questão de
tempo, porque a justiça
será feita, é só aguardar
mais um “pouquinho” de
tempo, afinal, como fez o
Imperador Julio César:
“Crucificarei um a um,
todos os inimigos de
Roma...”

CADÊ O PASTOR?
A Primeira Cidade do Bra-

sil não é a mesma. Nesta mu-
dança de rumos e direções
muitas coisas mudaram na po-
lítica vicentina e aquele que
chegou a São Vicente se di-
zendo “O SALVADOR”, foi
eleito vereador e não conse-
guiu salvar ninguém, Aliás,
diga-se de passagem, que nem
a si mesmo conseguiu salvar.
Por onde andarás o Pastor
Geovane?

SANTOS NA CIDADE
Num projeto de lei muito

ousado e mesmo polêmico o
ex-pastor Geovane no ano de
2003 apresentou a seus pares
um projeto de lei muito “loco”,
nas ruas e avenidas que tives-
se nome de “SANTO” seria
substituído por nomes de
“APOSTOLOS”, não foi mes-
mo incrível a ousadia da
“gajo”. Evangélico não gos-
tar de santo tudo bem, mas
tentar interferir na história do
Brasil e mesmo na cultura de
uma gente tão sofrida; caren-
te de um herói, já é demais não
é mesmo?

CADÊ VOCÊ?
Nesta legislatura muitas

coisas mudaram pelas terras

de Martim Afonso de Souza,
o Pastor se tornou ex-, e se-
gundo consta está entregue
para as orgias da carne e da
vida mundana, inclusive com
muita bebedeira. Dizem al-
guns que é para resgatar o tem-
po perdido, outros juram que
são os exus da cidade que to-
maram conta da vida de
Geovane. Cadê você meu bom
pastor?

PASSEIOS
O que se sabe mesmo é

que ele, o ex-pastor Geovane
depois que fizeram ele aban-
donar a Igreja Universal, ven-
deu o seu mandato de verea-
dor da Primeira Câmara das
Américas e está a passeios
pelos lados das Minas Gerais.
O comprador do mandato e
das assessorias jura que ele
não pode renunciar porque
senão perderá um dinheirão
com o investimento feito em
cima do ex-evangélico que
hoje pertence aos
“evangelitros e garrafas”.

LEI É LEI
Numa dessas legislaturas

do passado os vereadores de
São Vicente criaram uma lei
municipal onde os vereadores
só podem apresentar os tra-

balhos legislativos durante 05
(cinco) minutos de cada ses-
são legislativa. Pois bem, atu-
almente a Câmara Municipal
só tem sessões 04 (quatro) ve-
zes por mês o que
corresponde dizer que os ve-
readores trabalham apenas 20
(vinte) minutos por mês, não
é mesmo incrível ganhar R$
1500 mil por minuto?

OLHOS DA CARA
Entre salários, assessori-

as, gastos e despesas com os
gabinetes, cada vereador de
São Vicente recebe uma verba
que chega a 30 mil reais por
mês. Com um salário destes
quem não quer ser vereador
em São Vicente? Com o salá-
rio de um vereador em São
Vicente dá para comprar apro-
ximadamente a quantia de 600
cestas básicas. Mas o absur-
do é que se juntarmos todos,
o gasto com os parlamentares
de São Vicente chega à casa
de 450 mil reais (R$ 450.000,00)
por mês. Em outras palavras,
com os salários dos vereado-
res de São Vicente dá para
comprar mais de 9000 (nove
mil) cestas básicas para a po-
pulação mais carente da cida-
de.

CADÊ A MORALIDADE?
Receber dos Cofres da

Prefeitura através da Câmara
Municipal a quantia de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) por minuto é coisa que
saltam os olhos de qualquer
ser vivente que sabe muito
bem o que é passar necessi-
dades quando se trabalha
como um escravo para rece-
ber no final de cada mês a
quantia irrisória de R$ 300,00
(trezentos reais) como salário
mínimo, isto é uma vergonha
no País onde o PT é uma ca-
tástrofe!!!

TODOS FELIZES
Os ilustres vereadores que

aparecem nas fotos da primei-
ra página: Roberto Rocha,
Alfredo Moura (Secretário
Municipal), Beto Zoinho,
Nicolino Bozzella, Carlos
Gigliotti, Cláudio Billi (Secre-
tário Municipal), Dr. José
Eduardo, Fernando Bispo, ex-
Pastor Geovane (Licenciado),
Gilberto do Laboratório, Ivan,
Léo Santos, Luciano Batista
(presidente), Luiz Antonio,
Mara Valéria, Obedes da Cu-
nha, Carlos Santiago, Sargen-
to Barreto e Paulo Lacerda (Se-
cretário Municipal). No
perlustrar de mais uma

legislatura desde já os nobres
edis agradecem antecipada-
mente a garantia de 48 meses
sem fazer muita força e com
muito dinheiro no bolso.

POUPANÇA
Ser vereador em São

Vicente é a garantia de uma ro-
busta poupança que chega a
casa de um milhão e meio de
reais (R$ 1.500.000,00), recla-
mar de quê se o povo ainda
não aprendeu a exercer a cida-
dania e muito menos votar. Os
vereadores da Primeira Cida-
de do Brasil ficam mais ricos e
o povo cada vez mais pobre.
E o pobre cada vez mais mise-
rável, não é incrível não saber
votar?

CESTAS BÁSICAS
Com os salários de um

mandato de vereador em São
Vicente dá para comprar apro-
ximadamente mais de 30 mil
(30.000) cestas básicas o que
corresponde afirmar que três
vereadores juntos alimentari-
am toda a população da Área
Continental em São Vicente,
local considerado de maior ín-
dice de pobreza da cidade. E
de outro lado, com o dinheiro
que todos os vereadores re-
cebem durante um mandato dá

para alimentar uma São Vicente
inteira e mais uma metade da
população vicentina, ou seja,
alimentariam mais de 450.000
(quatrocentos e cinqüenta mil)
pessoas, não é incrível?

FARRA DOS EDITAIS
Com a chegada do CLA-

RIM NEWS em São Vicente em
2002 a população vicentina fi-
cou mais rica porque com mui-
to custo acabamos com a farra
dos editais que rendiam mi-
lhões de reais a uma suposta
quadrilha que era mantida por
um jornaleco concorrente que
hoje em dia mal sai às ruas para
explicar porque ainda existe. A
população de São Vicente
pode ficar despreocupada por-
que os mesmos ideais que mo-
veram a criação do CLARIM
NEWS permanecem
inalteradas todas as cláusulas
de cidadania e defesa da po-
pulação, é por isto que este jor-
nal existe, pois possui uma li-
nha editorial livre e indepen-
dente. Com certeza a popula-
ção sempre ficará informado e
para maior alento, nosso lema
é o mesmo do Imperador Ro-
mano Julio César:
“Cruficaremos (ei) um a um, to-
dos os inimigos do povo
(Roma) vicentino...”.
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O vereador vicentino
sargento Barreto como é co-
nhecido em toda cidade foi
muito feliz em propor na
Primeira Câmara das Amé-
ricas a proibição, mediante
lei municipal da tração ani-
mal pela cidade. A Lei Mu-
nicipal nº 1536-A/05 de au-
toria do Vereador Sargento
Barreto que proíbe o empre-
go e o uso de veículos de
tração animal, a condução
de animais de carga e o tran-
sito montado nas áreas do
Município foi muito bem
aceita pela população foi o
que constatou a reportagem
do CLARIM NEWS em
enquête na cidade.

O vereador sargento
Barreto ao apresentar o pro-
jeto de lei que proíbe a es-
cravidão de animais em tra-
ção animal ou no transito foi
muito feliz porque primei-
ramente corresponde regu-
larizar o transporte e o em-
prego de animais nas vias
públicas de São Vicente,
uma coisa que até então
nenhum parlamentar havia
pensado ou agido a respei-
to, em proteção aos animais.

Nestes tempos moder-
nos a tração animal é coisa
ultrapassada visto que há
meios de transportes
ultramodernos sem que haja
a necessidade do uso dos
animais e bem como diz a
própria lei municipal: “fa-
zendo com que o uso dos
animais se dê apenas em
exposições, atividades es-
portivas, cívicas, religiosas
e passeios turísticos orga-
nizados, incluindo nesta
condição o próprio Exerci-
to Brasileiro e a Policia Mi-
litar, bem como associações
que tenham a finalidade de
proteção e exposição”.

Não é e nunca será proi-
bido o uso da tração animal
em São Vicente desde que
respeitada as condições le-
gais de proteção aos animais

Tração Animal, coisa da pré-história em tempos modernos
que são utilizáveis para este
tipo de transporte no muni-
cípio, conforme determina
a Lei Nº 1536-A/05. A ade-
quação e o uso
indiscriminado dos animais
por proprietários
inescrupulosos que
“judiavam e mesmo sacri-
ficavam” os animais estava
sem limites, mesmo porque,
depois da utilização dos ani-
mais no sistema de trans-
portes, os bichos eram sim-
plesmente abandonados nas
vias públicas em busca de
pastagens.

Segundo os entrevista-
dos a Lei Barreto veio re-
gulamentar e a disciplinar o
uso indevido dos animais no
município, uma vez que es-
tes animais eram na maio-
ria das vezes sacrificados
com altíssima carga horá-
ria de trabalho.

Segundo a Lei que de-
verá ser regulamentada pelo
Poder Executivo, os animais
deverão de estar enquadra-
dos com limite de trabalho
das 6 (seis) às 18 (dezoito)
horas; deverão ter a manu-
tenção de local próprio ou
cedido a titulo gratuito ou
oneroso para pastagens dos
animais, distante no mínimo
200 (duzentos) metros de
qualquer via pública asfal-
tada ou calçada; manuten-
ção do animal no local de
pastagens devidamente cer-
cado ou amarrado, sem es-
torvo para o animal ou pe-
rigo para a circulação de
pessoas e veículos; proibi-
ção do animal pastar em áre-
as públicas (com se via an-
teriormente como se fos-
sem animais sem dono) ou
terrenos particulares; manu-
tenção do animal devida-
mente ferrado, limpo, ali-
mentado, com sua sede sa-
ciada e com boa saúde,
conforme atestado de vete-
rinário; e, manutenção do
animal devidamente marca-

do, de modo indelével e atra-
vés de método indolor, com
seu número de registro;
proibição do abandono do
animal, quando não houver
mais interesse em sua ma-
nutenção, devendo então
esse ser encaminhado ao
Serviço Municipal compe-
tente.

Mais adiante a lei de
propositura do Vereador
Sargento Barreto regula-
menta o tipo de veiculo que
deverá ser utilizado com a
tração animal para confor-
to do próprio animal; rodas
com pneumáticos e molas.
Sistema de freios com ala-
vancas e lonas; pintura em
cor clara e traseira com lu-
minoso ou pintura
fosforescente; arreios ade-
quados e ajustados à anato-
mia do animal; e, local re-
servado ao transporte de
água e comida para o ani-
mal.

Em muitos lugares civi-
lizados existe este mesmo
modelo de lei, entretanto,
com um item muito impor-
tante que é a manutenção de
um saco colocado na tra-
seira do animal para se re-
colher às fezes
(excrementos) no momen-
to que o mesmo defeca du-
rante o percurso em via
pública.

Barreto ainda foi feliz e
agradou muitas pessoas
que estão diretamente liga-
das ao respeito e a vida dos
animais quando coloca na
lei que os animais estão proi-
bidos de serem chicoteados
ou mesmo o uso do agulhão
ou qualquer tipo de instru-
mento que possa causar
sofrimento ou dor ao ani-
mal. E para completar sua
dedicação e afeição aos ani-
mais, o ilustre vereador ain-
da menciona que fica proi-
bido a doação ou venda em
leilão a quem já tenha sido
multado por infração ao dis-

MUNDO ANIMAL

posto em sua lei.
Neste sentido, o Poder

Executivo, terá 60 (sessen-
ta) dias para regulamentar
a lei, entretanto, é bom que
o engenheiro Tércio Garcia,
prefeito de São Vicente te-
nha a mesma lucidez e amor
aos animais no momento de
regulamentar a Lei Munici-

pal nº 1536-A/05 é o que
toda a humanidade espera,
principalmente os
vicentinos.

E quanto ao vereador
Sargento Barreto autor da
Lei, merece todo o respeito
da população vicentina e
principalmente das pessoas
que vivem em cuidar dos

animais por amor e respei-
to a vida, desta forma, está
desfeita a intenção maligna
de um jornaleco local que
informou com o único ob-
jetivo de deboche e menos-
prezo ao trabalho do ilustre
parlamentar que se preocu-
pa também com os nossos
animais.
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A Associação Cultural
para Afro-descendentes da
Baixada Santista
(AFROSAN) realizará o perí-
odo de matrículas para o se-
gundo semestre até esta se-
gunda-feira (15), das 14 ho-
ras às 18 horas, na sede da
entidade, localizada na rua
Amador Bueno, 68, sala 07 –
Centro. Na oportunidade
também será divulgado o re-
sultado da avaliação feita
para a classificação dos alu-
nos nos cursos básico e pré-
vestibular. As matrículas são
válidas somente para os alu-
nos que já participavam do
primeiro semestre ou se ins-
creveram no mês passado e
fizeram uma avaliação
classificatória.

O presidente da
AFROSAN, José Ricardo
dos Santos, explica que se-
rão 131 alunos, sendo cerca
de 80 novos. Desse total, 46
foram classificados para o
curso pré-vestibular (intensi-
vo) e 85 para o curso básico
(revisão de matérias básicas
do Ensino Médio). As aulas
terão início no dia 1° de agos-
to.

José Ricardo conta que a
entidade realiza há três anos
e meio um trabalho de prepa-
ração para alunos negros,

AFROSAN faz matrículas
para o segundo  semestre

até sexta-feira (15)
afro-descendentes ou caren-
tes para a realização da pro-
va do vestibular. A proposta
é de pré-vestibular comuni-
tário, sendo que a única taxa
cobrada dos alunos é uma
mensalidade simbólica cor-
respondente a 10% do salá-
rio mínimo (atualmente R$
30,00) é destinada a despe-
sas administrativas e manu-
tenção da instituição.

“Como somos uma orga-
nização não-governamental e
nosso trabalho é filantrópi-
co, não temos fins lucrativos
e contamos com a colabora-
ção da Fundação Lusíadas,
que cede espaço para nos-
sas aulas, e com o trabalho
voluntário do corpo docen-
te”, conta José Ricardo. Ele
acrescenta que embora o
enfoque seja a inclusão do
negro e afro-descendente
nas universidades, o curso é
aberto a todas as pessoas.
“Aceitamos negros e não-
negros, porque nossa meta é
possibilitar o ingresso de
pessoas carentes no Ensino
Superior”, esclarece o presi-
dente.

O telefone da AFROSAN
é 3021-8387 e o atendimento
é somente na parte da tarde,
também das 14 às 18 horas.

A proposta técnica de cri-
ação de um consórcio regio-
nal hospitalar do Litoral Sul,
que está sendo elaborada
pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), entida-
de que seria a gestora do sis-
tema, está em fase de conclu-
são e será apresentada em 15
dias para análise dos secre-
tários municipais de Saúde e
da Direção Regional de Saú-
de (DIR-19) e posterior apro-
vação dos prefeitos. Dessa
forma, poderá ser cumprido
o prazo estipulado pelo se-
cretário estadual, Luiz
Roberto Barradas Barata,
para que o estudo chegue em
1º de agosto nas mãos do go-
vernador Geraldo Alckmin.

Essa e outras informa-
ções foram dadas na manhã
de hoje (30), em São Paulo,
onde o reitor da Unifesp,
Ulysses Fagundes Neto, re-
cebeu em audiência prefeitos
e representantes dos muni-
cípios de Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém e
Peruíbe, que integrarão o
consórcio de hospitais. Foi a
primeira reunião com o reitor
da entidade, que até então
participava das discussões
na região por meio de seu di-
retor-administrativo, Samuel
Goihman.

Apoio - O reitor manifes-
tou total apoio à proposta.
“Trata-se de um projeto ino-
vador, da gestão de quatro
hospitais como se fosse um
único. O compartilhamento
de infra-estrutura, compras e
recursos humanos vai, com
certeza, gerar economia. E
essa solução poderá servir de
modelo a outras regiões do
Estado e do País”, disse.

O prefeito de Praia Gran-
de, Alberto Mourão, abriu o
encontro na reitoria da
Unifesp relatando que a bus-
ca de uma solução para o pro-
blema hospitalar da região
começou há seis meses. Fa-

Unifesp apresentará proposta técnica

do consórcio hospitalar no Litoral Sul
Reitor da universidade federal recebeu na manhã de hoje comitiva de prefeitos e
representantes dos quatro municípios e deu apoio total ao projeto de gestão única

lou da intervenção que o
Município fez na Santa Casa
local, para tentar elevar a
quantidade e qualidade do
atendimento. E do problema
enfrentado por seu colega
João Carlos Forssell, que as-
sumiu a Prefeitura de
Itanhaém com um novo hos-
pital fechado por falta de
equipamentos.

Excelência – “Nesses
meses, mantivemos negoci-
ações com ONGs e empresas
da área de Saúde. Mas deci-
dimos optar pela parceria
com a Unifesp por sabermos
que com sua gestão haverá
não só mais qualidade e
quantidade, mas, acima dis-
so, excelência nos serviços”,
disse Mourão. Para ele, os le-
vantamentos que estão sen-
do feitos pela universidade
mostra o estrangulamento
dos serviços em algumas
áreas e a definição de novas
referências vai assegurar
maior vazão à demanda por
vagas hospitalares do siste-
ma SUS.

O prefeito lembrou que,
embora a população somada
das quatro cidades seja em
torno de 450 mil habitantes,
a grande quantidade de imó-
veis de veraneio (70% dos
imóveis da Baixada se con-
centram no Litoral Sul) faz
com que a rede hospitalar te-
nha de trabalhar com uma
demanda de cerca de um mi-
lhão de pessoas, principal-
mente nas alta e média tem-
poradas.

Disposição – Enquanto
Samuel Goihman confirmava
o prazo de 15 dias para a con-
clusão do levantamento téc-
nico (faltam, segundo ele,
apenas alguns dados relaci-
onados a recursos humanos),
o reitor da Unifesp afirmava
que solucionará o que de-
pender da atuação da entida-
de. “Para nós, o atendimento
à saúde é uma missão. A po-

pulação tem cada vez mas
consciência de seus direitos
e de que o SUS não é carida-
de, nem é gratuito. É um di-
reito e o Estado tem de cum-
prir seu dever porque recebe
os impostos. Todos nós pa-
gamos”.

O reitor revelou, ainda,
que dedica ao projeto uma
atenção afetiva, já que pas-
sou seus “melhores anos da
infância e adolescência no Li-
toral”. Descontraindo o am-
biente, contou que “atraves-
sar a Ponte Pênsil era uma
aventura, que continuava
com o piquenique em Praia
Grande, o carro atolando na
areia e, depois, com visitas à
Cama de Anchieta, em
Itanhaém, e às praias onde o
padre Abarebebê esteve”
(Peruíbe).

Maturidade - O prefeito
de Itanhaém destacou o fato
de a proposta de consórcio
“mostrar o alto grau de ma-
turidade política na região”.
Informou que o Ministério da
Saúde já liberou R$ 500 mil
do R$ 1 milhão autorizado
para a aquisição de equipa-
mentos para o Hospital Re-
gional. A primeira compra já
se encontra em licitação. Os
participantes do encontro le-
vantaram a possibilidade de
a segunda parcela ser desti-
nada à Unifesp, que poderá
agilizar as compras.

Para o prefeito de
Mongaguá, Arthur Parada
Procida, o consórcio garan-
tirá que pacientes que fica-
vam dias aguardando a Cen-
tral de Vagas possam passar
por determinadas cirurgias,
de média complexidade, na
região, sem necessidade de
ir a Santos. “Todos sairão ga-
nhando”.

Representando o prefei-
to de Peruibe, José Carlos
Preto, a vice-prefeita e dire-
tora de Saúde, Julieta Omuro,
também viu no consórcio a

maior oportunidade de a po-
pulação local não ter mais
problemas com vagas hospi-
talares.

Estado - Já o representan-
te do Governo do Estado, Gil-
berto Elias, diretor da DIR-19,
reafirmou o empenho do se-
cretário estadual da área em
entrar com recursos para
viabilização do consórcio. E,
segundo Forssell, o Ministé-
rio da Saúde também já ade-
riu ao projeto. Gilberto Elias
explicou que Hospital Gui-
lherme Álvaro, estadual, será
referência para as chamadas
altas complexidades.

O diretor-administrativo
da Unifesp fez, porém, uma
ressalva: “A revolução não
será do dia para a noite. A im-
plantação do consórcio será
feita gradualmente, com a
adequação de todo o siste-
ma”.

Somente com a conclu-
são do levantamento técnico
serão conhecidos os custos de
manutenção do consórcio. Os
recursos virão das prefeituras
e dos governos do Estado e
Federal.

Satisfação – A Unifesp ad-
ministra quatro hospitais (situ-
ados em Pirajuçara, Diadema e
em Mogi das Cruzes). Confor-
me informações da Assessoria
de Imprensa da Secretaria de
Saúde do Estado, pesquisa do
Governo indica que nesses
hospitais o índice de satisfação
quanto ao atendimento atinge
a marca de 95%. E que, com a
gestão pela universidade, hou-
ve ampliação em 33% do aten-
dimento com redução de 25%
dos custos.

Além dos prefeitos e vice,
e do diretor da DIR, participa-
ram da audiência com o reitor
secretários municipais de Saú-
de e vereadores da região. O
presidente da Câmara de
Praia Grande, Cássio
Navarro, também esteve pre-
sente ao encontro.

Adolescentes de 15 a 17 anos que participam do Progra-
ma Agente Jovem, realizado pela Associação de Defesa da
Saúde e da Família (Adesaf), receberam o certificado do cur-
so de introdução à informática no dia 13 (quarta-feira), às
13h30. O curso é resultado do projeto Imuni, da Unimed, e
procure inserir jovens carentes no mundo digital.

O projeto, oferecido a entidades sem fins lucrativos, sele-
cionou 12 adolescentes, assistidos pela Adesaf, que passa-
ram seis semanas aprendendo noções básicas de informática.
Além disso, a empresa colocou à disposição transporte e
alimentação. A cerimônia para a entrega dos certificados será
realizada na Central Médica Unimed (Avenida Conselheiro
Nébias, 748, - Boqueirão, em Santos).

Alunos do Agente Jovem
recebem certificado de
curso de informática

A Cerimônia foi realizada no dia 13 (quarta-feira)
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A Telefônica instalará
nos próximos dias os equi-
pamentos de telecomunica-
ções, via satélite, que pos-
sibilitará a instalação de um
Telefone de Uso Público,
junto ao Posto de Saúde do

JUQUIÁ
Curtas & Boas

BANCO DO POVO FINANCIOU MAIS DE
162 MIL REAIS EM JUQUIÁ.

O Programa de
Microcrédito Estadual cri-
ado em 1998, desde feve-
reiro de 2003, já financiou
mais de 256 milhões de re-
ais, concedendo 96 mil cré-
ditos  empreendedores for-
mais e informais, gerando
114 mil postos de trabalho
diretos e indiretos, benefici-
ando mais de 385 mil pes-
soas.

Em Juquiá, foram con-
cedidos 64 financiamentos,
no montante de R$

162.733,82, destinados a
compra de matérias-pri-
mas (capital de giro) ou
de equipamentos, máqui-
nas e ferramentas, e va-
riam de R$ 200,00 a R$
5.000,00, com uma taxa
de juros de 1% ao mês,
sem qualquer taxa adici-
onal.

Os interessados no fi-
nanciamento devem pro-
curar a Srta. Elida na
sede da Prefeitura Muni-
cipal de Juquiá.

MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO DE
JUQUIÁ FOI APROVADA NO CONSELHO

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Foi publicado no último
dia 2 de julho o Parecer do
Conselho Municipal de Edu-
cação, que assegura o Progra-
ma de Ação de Parceria Edu-
cacional Estado-Município

GOVERNADOR LIBERA EQUIPAMENTOS
PARA JUQUIÁ.

O Prefeito Quinco Soares, recebeu a boa notícia de que
Juquiá receberá em doação uma ambulância e um caminhão
para coleta de lixo, nos próximos 90 dias. A reivindicação do
Prefeito contou com o apoio do Deputado João Caramez.

TELEFONE PÚBLICO VIA SATÉLITE NO
BAIRRO DA COLONIZAÇÃO EM JUQUIÁ

para o atendimento do ensi-
no fundamental, de 1a. a 4a.
série, e a estimativa de re-
passe da Secretaria de Edu-
cação/FUNDEF é de R$
900.640,50.

Bairro Rural da Coloniza-
ção.  A Prefeitura concedeu
a área para a instalação do
Telefone Público à Telefô-
nica, através de contrato
firmado pelo Prefeito
Quinco Soares.

A primeira dama Giselda Soares em plena campanha
do agasalho em Juquiá, sucesso nunca visto na cidade!!!

A 3ª Romaria rumo a Festa
do Bom Jesus de Iguape
No dia 30 de julho está programado a saída a partir das 7

horas da manhã da Vila Olímpica em Juquiá e a inscrição tem
o preço de um quilo de alimentos não perecível. As inscri-
ções ainda podem ser realizadas no Gabinete do prefeito e
todos os ciclistas inscritos receberão gratuitamente uma ca-
miseta do evento e diploma de participação.

Haverá, durante o percurso lanches e sorteios de prêmi-
os para todos os participantes e todo o percurso será filma-
do. A 3ª Romaria rumo ao Bom Jesus de Iguape é uma orga-
nização da Sociedade Amigos de Juquiá (saju) e com o apoio
da Prefeitura de Juquiá.

Cara  Iracy Gomes de Sou-
za (artesã)

Obrigada por participar do
Pra Você !

A atenção que você dis-
pensou ao nosso trabalho foi
muito importante para o

desenvolvimento da atra-
ção.

 Ficamos felizes com a sua
presença, e nos colocamos à
disposição sempre que

precisar.
 Em nome de nossos

telespectadores e de toda
equipe de produção,

Muito Obrigada

JUQUIÁ FIBRA DE BANANEIRA

Produtos de artesanato da fibra da bananeira que
a artesã Iracy Gomes de Souza apresentou na TV
Gazeta em São Paulo. A primeira-dama Giselda
Soares através do FSS receberam centenas de e-
mails de vários lugares do Brasil que assistiram o
programa veiculada na TV Gazeta/SP.

Olá,

Hoje estava assistindo o
programa pra você da Ione
Borges, quando vi seu arte-
sanato.

Parabéns pelo belo traba-
lho de você todas, realmente
é muito lindo, e principalmen-
te pela grandiosa atitude da
primeira dama de seu municí-
pio por dar crédito, tanto “fi-
nanceiro” como moral as
pessoas que realmente pre-
cisavam do município.

Então senhora(desculpe
não falar seu nome, mas não
consegui grava-lo), meu
nome é Clarice, tenho 33 anos,
moro em Taboão da Serra Sp,
e hoje sou dona de casa. Tam-
bém faço meus artesanatos
em casa, e sempre os reven-
do, mas o meu maior “so-
nho” é de montar uma comu-
nidade, oficina ou cooperati-
va não sei ao certo que nome
dar. A vontade é grande de
poder fazer artesanato com
várias pessoas, ajudando-as
e também ser ajudada. Gos-
taria muito de ter apoio do
meu município, só não sei por
onde começar, mas quando vi
na história de vocês o apoio

Cartas & E-mails

do fundo social da sua cida-
de, uma grande luz brilhou, e
por isto o motivo deste e-
mail. Se não for incomodo,
Você poderia me dizer com
detalhes qual meu primeiro
passo, como eu devo proce-
der quais as pessoas que po-
deriam fazer parte desta equi-
pe, como eu deveria
convocá-las, que pessoas
encarregadas em seu depar-
tamento da Prefeitura de mi-
nha cidade eu devo procu-
rar, para se formar esta “as-
sociação com o incentivo e
apoio”.

No meu caso eu trabalho
com artesanato em
madeiras(pinturas)mas que
eu gostaria de abranger vári-
os artesanatos, por que
criatividade é o que não me
falta , mas penso que pode-
ria fazer muito mais com mui-
tas , e por outras pessoas .O
você acha ?

Por favor se você puder
me responder eu agradece-
ria imensamente de todo co-
ração.

Um grande abraço e mui-
to sucesso pra vocês !!!

Clarice Leite

A primeira dama Giselda Soares ao lado de Simone
sua competente Assistente no FSS de Juquiá.

CLARIM NEWS.pmd 13/7/2005, 20:346



São Vicente,  14 de  Julho de 2005 CLARIM NEWS 7SAO VICENTE

A área continental de São
Vicente ganhou  um novo es-
paço para a prática de espor-
tes. O ginásio “Dr. Luiz
Gonzaga de Oliveira Gomes”,
inaugurado na Praça dos
Ambientalistas, s/n – Jardim
Rio Branco.

O prefeito Tércio Garcia,
na ocasião, anunciou inves-
timentos em pavimentação
no Jardim Rio
Branco,lembrando que o
bairro fica a cada dia mais
valorizado. O presidente da
Câmara, Luciano Batista, lem-
brou que novas gerações
vão poder, através do espor-
te, ter mais saúde e uma vida
melhor. Prestigiaram a sole-
nidade o vice-prefeito Paulo
de Souza e os vereadores
Ivan de Souza, Obedes da
Cunha, Beto Zoinho,
Roberto Rocha, Sargento
Barreto, além de secretários
municipais e lideranças regi-
onais. Em nome da família do
médico Luiz Gonzaga falou o
filho Cláudio França, que
agradeceu a homenagem.
Também estavam presentes
a esposa do homenageado
Myrtes França Gomes e a
nora, professora Lúcia Fran-
ça, representando o presi-
dente do PSB no Estado, o
ex-prefeito de São Vicente,
Márcio França, também filho
do médico Luiz Gonzaga. O
novo equipamento irá incen-
tivar atividades para crianças
e adolescentes que residem
na região. “Haverá aulas gra-
tuitas para o público de 7 a
14 anos, nas modalidades de
futsal, voleibol, handebol e
caratê”, destacou o secretá-
rio municipal de Esportes,
Fabiano Scudelli. O ginásio
funcionará de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 18 horas.

O ginásio ocupa área de
760 metros quadrados, dis-
pondo de arquibancada para
200 pessoas, vestiários (dois

Área Continental ganha Ginásio Poliesportivo
“Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Gomes”

Prefeito Tércio Garcia, vereadores e estudantes prestigiaram solenidade de inauguração nesta quarta-feira (6/7). Equipamento
terá escolinhas esportivas

para atletas e um para árbi-
tros), banheiros masculino e
feminino com adaptação
para deficientes físicos, am-
bulatório, além de três aces-
sos, sala de administração,
copa e depósito para materi-
ais esportivos.

O projeto e obras ficaram
a cargo da Codesavi, com re-
cursos da Caixa Econômica
Federal, por meio do convê-
nio Esporte Solidário.

Pediatra do povo - O giná-
sio tem o nome do médico Luiz
Gonzaga de Oliveira Gomes,
que nasceu a 25 de setembro
de 1923, em Bebedouro, no
Interior de São Paulo. Filho do
médico Paulo de Almeida Go-
mes, com forte atuação em
Cananéia e Iguape, Luiz
Gonzaga também abraçou a
profissão do pai, formando-se
médico na Universidade Fede-
ral de Curitiba, aos 26 anos.

Tornou-se um renomado
pediatra, sempre sensível às
comunidades mais carentes.
Exerceu vários cargos na área
de saúde da região. Foi dire-
tor da Saúde em Cubatão; se-
cretário-adjunto em Santos;
secretário em São Vicente;
chefe do Serviço de Fiscali-
zação em Santos; chefe da
Pediatria do Hospital São
José; chefe do Serviço de
Emergência Infantil da San-
ta Casa de Santos e, por muito
tempo, diretor do Centro de
Saúde de São Vicente.

Casou-se com Myrthes
Giani França Gomes. O casal
teve quatro filhos: Heloisa,
Cláudio, Márcio e Flávio e
cinco netos. Foi professor-
assistente da Fundação
Lusíada. Na área esportiva
destacou-se como goleiro
em times de Iguape, onde
ajudou a fundar o Clube Al-
vorada. Também gostava de
jogar tênis. Faleceu em 1996,
aos 72 anos.

Acontece de 17 a 19 de
novembro o “Simpósio Regi-
onal de Recuperação de Áre-
as Degradadas nas Forma-
ções Litorâneas: Desafios e
Propostas”, no Centro de Ex-
posições do Complexo de
Eventos da Costa da Mata
Atlântica, na Avenida Capitão
Luiz Pimenta, 811 - Parque
Bitaru, em São Vicente. O
evento é uma realização da
Secretaria de Obras, Meio
Ambiente, Ciência e
Tecnologia, com apoio da
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp), Instituto Botâni-
co de São Paulo e Governo
do Estado de São Paulo.

Durante o evento, serão
apresentadas propostas em

Simpósio de Recuperação de Áreas Degradadas
acontece de 17 a 19 de novembro em São Vicente

Evento, que buscará soluções para a recuperação ambiental, está com inscrições abertas de 15/07 a 09/11

busca de soluções para os
desafios enfrentados por pes-
quisadores que trabalham
com a recuperação ambiental.
O fórum permitirá trocar infor-
mações para a conservação
do meio ambiente, estimulan-
do a participação da comuni-
dade.

Na abertura, será realiza-
da palestra com o secretário
estadual de Meio Ambiente,
José Goldemberg. Físico e
professor, Goldemberg é dou-
tor em Ciências Físicas pela
Universidade São Paulo
(USP), da qual foi reitor de
1986 a 1990, além de ter atua-
do como presidente da CESP
e da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência; se-
cretário de Ciência e

Tecnologia; secretário do
Meio Ambiente da Presidên-
cia da República; e ministro
de Educação do Governo Fe-
deral. Ele também trabalhou
como professor na Univer-
sidade de Paris; Universida-
de de Princeton, nos Esta-
dos Unidos; e ocupou a Cá-
tedra Joaquim Nabuco, da
Universidade de Stanford.
Foi membro da Academia In-
ternacional do Meio Ambi-
ente em Genebra, Suíça, e
atuou como Consultor do
Programa da ONU para o De-
senvolvimento. É autor de
inúmeros trabalhos técnicos
e vários livros sobre Física
Nuclear, Energia e Meio Am-
biente.

Nos demais dias estão

confirmadas palestras com
profissionais e professores
especializados no tema. As
inscrições para o simpósio
são gratuitas e podem ser
efetuadas de 15 de julho a 9
de novembro. Para o encer-
ramento, no dia 19 de novem-
bro, serão formados grupos
de trabalho para a elaboração
da Agenda 21 Local.

A ficha estará disponí-
vel no site
www.saovicente.sp.gov.br.
Após este prazo, os interes-
sados devem se dirigir à se-
cretaria do evento. Já as
inscrições dos resumos de
trabalhos científicos esta-
rão abertas de 14 de julho a
14 de outubro, no mesmo
site.

A população de São
Vicente ganha, hoje dia 14
de julho (quinta-feira), às
18 horas, o novo prédio do
Mercado Municipal, que
teve fachada restaurada e
as instalações reformadas.
Assim, a Prefeitura cum-
pre a sua parte no projeto
de reativação do local, ca-
bendo agora aos
permissionários concluir a
reformulação de seus es-
tabelecimentos.

Ao todo, haverá 33 bo-
xes. Uma parte deles vai
passar a operar a partir
desta quinta-feira, como
pet shop, casa de frutas e
lanhouse. O Mercado con-

São Vicente reabre Mercado Municipal
Administração aposta no charme do turismo histórico para alavancar comércio

tará, também, com uma
praça da alimentação.

O lugar terá decoração
com base em fotos históri-
cas da Primeira Cidade. As
antigas portas metálicas
foram substituídas por ou-
tras de vidro decorado
com o brasão do Municí-
pio.

A obra, a cargo da
Companhia de Desenvol-
vimento de São Vicente
(Codesavi), teve investi-
mento de R$ 650 mil, cus-
teado pela Prefeitura. A
idéia foi tornar o Mercado
Municipal, tradicional es-
paço comercial de São
Vicente, em uma área de

convivência e atração tu-
rística.

O projeto contempla a
preservação das linhas
arquitetônicas da fachada
e também visa a integrar
o lugar ao contexto histó-
rico-cultural daquela re-
gião, onde despontam
Igreja Matriz, Parque Cul-
tural Vila de São Vicente,
Casa Martim Afonso e
Parque Ipupiara. A inten-
ção é valorizar o Centro
e todo o entorno, criando
um espaço não apenas de
compras, mas com o
charme característico do
turismo histórico.

O Mercado Municipal

fica na Praça João Pes-
soa, s/n, no Centro.

HISTÓRICO -
Construído em 1729, fun-
cionou cerca de 186 anos
como a Primeira Câmara
Municipal. No prédio tam-
bém estavam instaladas a
Cadeia e o quartel da Po-
lícia. Porém, desde 1870,
São Vicente já necessita-
va de um posto central de
abastecimento, pois todo o
comércio era realizado
por alguns armazéns, pe-
quenas quitandas e vende-
dores ambulantes. Em 14
de julho de 1925, o local
foi transformado em Mer-
cado Municipal.
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Aconteceu... deu no CLARIM... virou noticia...

 By Emily Nadiely E-mails com fotos para esta seção: clarimnews@ig.com.br
fotos: Domingos da Paz

SOCIAIS... SOCIAIS...

Festa Junina - Arraiá do bairo do Cedro em Juquiá...

No último final de semana, 9 e 10 de julho no bairro
de Cedro em Juquiá a população se reuniu e juntos
organizaram o 1º Arraiá do Cedro com a
colaboração do incasável e atuante vereador Gil
que esteve presente em todos os momentos da festa
que animou até de madrugada a população
daquele bairro.
Muita folia, arrasta-pé, forró, e a animada
formação da quadrilha que alegrou todos os

presentes. Muitas foras as fantasias de caipiras e
lindas caipirinhas que deram um tom especial a
festa junina do bairro de Cedro.
A prefeitura Municipal esteve presente na pessoa
de seu ilustre prefeito Quinco Soares que cedeu o
sistema de som para animar a festa. Outra atração
foi a presença do músico Argeu dos Teclados.

Vereador Gil de Juquiá ao lado do músico
Argeu dos Teclados no 1º Arraiá de Cedro.
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Almoço do Fundo Social de
Solidariedade em Juquiá

Aconteceu na residencia do prefeito de Juquiá
Quinco Soares ao lado da Primeira dama Giselda
Lima Soares o almoço de confraternização do Fundo
Social de Solidariedade com as Assitentes Sociais
dos municipios vizinhos. Muita descontração marcou
o encontro das amigos e amigos do FSS,
principalmente do prefeito Quinco Soares que
prestigiou os convidados, parabéns a Giselda pelo
incasável trabalho frente ao Fundo Social de
Juquiá...

Festa do Peão de
Boiadeiro em Juquiá

O prefeito de Juquiá Quinco Soares reúne pela
primeira vez a Comissão de Festas que organizará
a Festa do peão de Boiadeiro de Juquiá que
provalmente deverá acontecer logo nos primeiros
dias do mês de Setembro deste ano.
Muitos detalhes e alguns arrochos aqui e outros
acolá, a festa está sendo montada virtualmente para
embelezar ainda mais a cidade. Muitas atrações é
o que promete a festa de peão da cidade, até os
mebros da Comissão de Festas terão muito trabalho
e desde já a colunista deseja a todos, muitas
felicidades....

Festa do Peão de Boiadeiro de Pedro de Toledo
A grande festa do Peão de Boiadeiro da Cidade de Pedro de Toledo acontece de 28 a
31 de julho deste mês com inúmeras atrações entre elas a presença confirmada do
vereador Névio Alex Manete de São Bernardo do Campo, proprietário do Recanto Alto
da Serra onde tem um especial “boi no rolete” entre outras atrações. Névio estará
presente na Festa de Pedro de Toledo com seu “Big Foot”.
Entre outras presenças da música estarão a famosa dupla sertaneja Mococa e Paraiso
e durante e festança ganhará prêmio o cacho de banana com maior quantidade de
frutas e o mais pesado. E muito mais, durante os quatro dias de festas a cantora de
música country Janaina Barros. A grande festa acontecerá de 28 a 31 de julho...

O prefeito de Pedro de Toledo Eulalio Ilek
(Polaco) ao lado da cantora de música

country Janaina Barros e do vereador Ney

O vereador Gaspar de Pedro de Toledo ao lado
dos  amigos e do prefeito Polaco que está abraçado
ao amigo Névio Manente (proprietário do
Recanto Alto da Serra)
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Rua Xv de Novembro, 629 - sala 03 - centro - SV
fone:(13) 3469.3053

Patrícia S. de Paula Buzatti
OAB/SP 145.067

Thais Natario Gouveia
OAB/SP 186.296

ADVOGADAS

Rua Martim Afonso, 251, 3º andar,
cj 34 – Centro – São Vicente, SP.

Civel - Criminal - Trbalhista

Advocacia

Fone: (13) 3468.5364 e 3568.7777

Antônio Carlos Nóbrega
OAB/SP 198373

Sueli de Souza Nogueira
OAB/SP 99926

Rua Martim Afonso, 125 - sala 12 - centro - SV
e-mail: jivanildodasilva@bol.com.br

fone/fax: 3469.6504

Jivanildo Gomes da Silva
ADVOGADO

OAB/SP 83.175

Cível - Criminal - Trabalhista

Rua Xv de Novembro, 629 - sl 02 - São Vicente

(13) 30221333 / 34666797 / 97228157

ASSESSORIA E CONSULTORIA

PREVIDENCIÁRIA

APOSENTADORIA - PENSÃO - CONCESSÃO JUDICIAL
REVISÃO DE ATRASADOS - AUXILIO IDOSO (DOENÇA)

AUXILIO RECLUSÃO - PENSÃO POR MORTE
RECURSOS EM MULTAS (CNH)

A cada edição publicaremos na íntegra o
ESTATUTO DO IDOSO. Os direitos dos
idosos em capítulos, quem sabe assim,
alguns desinformados ou maldosos passe a
respeitar mais os nossos idosos.

Cantinho do Idoso
ESTATUTO DO IDOSO

Campanha com o apoio da

Família Brasileira e

do seu jornal

CLARIM NEWS
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INDICADOR PROFISSIONAL

CAPÍTULO VI
DA APURAÇÃO JUDICI-

AL DE IRREGULARIDADES
EM ENTIDADE DE ATEN-

DIMENTO
Art. 64. Aplicam-se,

subsidiariamente, ao procedi-
mento administrativo de que tra-
ta este Capítulo as disposições
das Leis n°s 6.437, de 20 de agos-
to de 1977, e 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 65. O procedimento de
apuração de irregularidade em
entidade governamental e não-
governamental de atendimento
ao idoso terá início mediante
petição fundamentada de pessoa
interessada ou iniciativa do Mi-
nistério Público.

Art. 66. Havendo motivo
grave, poderá a autoridade judi-
ciária, ouvido o Ministério Pú-
blico, decretar liminarmente o
afastamento provisório do diri-
gente da entidade ou outras me-
didas que julgar adequadas, para
evitar lesão aos direitos do ido-
so, mediante decisão fundamen-
tada.

Art. 67. O dirigente da enti-
dade será citado para, no prazo
de 10 (dez) dias, oferecer res-
posta escrita, podendo juntar
documentos e indicar as provas
a produzir.

Art. 68. Apresentada a de-
fesa, o juiz procederá na confor-
midade do art. 69 ou, se neces-
sário, designará audiência de ins-
trução e julgamento, deliberan-
do sobre a necessidade de pro-
dução de outras provas.

§ 1° Salvo manifestação em
audiência, as partes e o Ministé-
rio Público terão 5 (cinco) dias
para oferecer alegações finais,
decidindo a autoridade judiciária
em igual prazo.

§ 2° Em se tratando de afas-
tamento provisório ou definiti-
vo de dirigente de entidade go-
vernamental, a autoridade judi-
ciária oficiará a autoridade admi-
nistrativa imediatamente supe-
rior ao afastado, fixando-lhe pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas
para proceder à substituição.

§ 3° Antes de aplicar qual-
quer das medidas, a autoridade
judiciária poderá fixar prazo para
a remoção das irregularidades

verificadas. Satisfeitas as exigên-
cias, o processo será extinto, sem
julgamento do mérito.

§ 4° A multa e a advertência
serão impostas ao dirigente da
entidade ou ao responsável pelo
programa de atendimento.

TÍTULO V
DO ACESSO À JUSTI-

ÇA
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 69. Aplica-se,

subsidiariamente, às disposições
deste Capítulo, o procedimento
sumário previsto no Código de
Processo Civil, naquilo que não
contrarie os prazos previstos
nesta Lei.

Art. 70. O Poder Público po-
derá criar varas especializadas e
exclusivas do idoso.

Art. 71. É assegurada prio-
ridade na tramitação dos proces-
sos e procedimentos e na execu-
ção dos atos e diligências judici-
ais em que figure como parte ou
interveniente pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, em qualquer instância.

§ 1° O interessado na obten-
ção da prioridade a que alude
este artigo, fazendo prova de sua
idade, requererá o benefício à au-
toridade judiciária competente
para decidir o feito, que deter-
minará as providências a serem
cumpridas, anotando-se essa cir-
cunstância em local visível nos
autos do processo.

§ 2° A prioridade não cessa-
rá com a morte do beneficiado,
estendendo-se em favor do côn-
juge supérstite, companheiro ou
companheira, com união estável,
maior de 60 (sessenta) anos.

§ 3° A prioridade se estende
aos processos e procedimentos
na Administração Pública, em-
presas prestadoras de serviços
públicos e instituições financei-
ras, ao atendimento preferencial
junto à Defensoria Publica da
União, dos Estados e do Distri-
to Federal em relação aos Servi-
ços de Assistência Judiciária.

§ 4° Para o atendimento
prioritário será garantido ao ido-
so o fácil acesso aos assentos e
caixas, identificados com a
destinação a idosos em local vi-
sível e caracteres legíveis.
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Nos dois últimos
finais de semana, o III
Festão na Praia,  em
Mongaguá, foi sucesso
absoluto de público, atra-
indo visitantes das cida-
des da região. Felizmen-
te, não foram registrados
incidentes graves duran-
te o evento, só muita ale-
gria e diversão. Para a
próxima sexta-feira, dia
1º de julho, show com
James Rudiney e Banda.
No sábado, dia 2 de ju-
lho, durante o show de
calouros, participação es-
pecial da ex-BBB Tina,
Rafael Vanucci (Casa dos
Artistas), Xaiene, Refla e
Alexandre Manan.

Diversas autoridades
municipais, entre as quais
o prefeito prof. Artur Pa-
rada Prócida, o vice-pre-
feito Lázaro Biazzus e ve-
readores prestigiaram a
abertura da festa. “Ano ao
ano, o Festão na Praia
vem se consolidando com
um dos melhores eventos
do litoral paulista. É um
atrativo a mais na baixa
temporada”, ressaltou o
prof. Artur. Uma grande
queima de fogos iluminou
ainda mais a avenida
Dudu Samba. O grupo
Meninos do Agreste es-
quentou a primeira noite
do evento, com um exce-
lente repertório de forró.

No dia 18, aconte-
ceu a primeira eliminató-
ria do concurso de calou-
ros, com a participação de
10 candidatos de alto ní-
vel. Os vencedores foram
Ana Carolina Menezes
dos Santos, de Itanhaém,
que interpretou a música
Você Sempre Será, de
Marjorie Estiano; e
Anderson Alves de
Albuquerque, de Praia
Grande, que cantou a
música Seus Beijos, su-
cesso do cantor Daniel. A
segunda eliminatória

III Festão na Praia é a maior atração do litoral paulista

Pela terceira vez que o professor e prefeito Artur
Parada Prócida corta a fita e dá inicio o terceiro
Festão na Praia em Mongaguá

A cantora se apresenta com record de público dos anos anteriores, realmente
uma festa popular para Mongaguá.

ocorreu no dia 25 de ju-
nho, sendo que os candi-
datos classificados foram
Carlos Spíndola, que can-
tou a música Pais e Fi-
lhos, do Legião Urbana, e
Luciana Carla da Silva
Cabral, com a música Um
anjo veio me Falar, do
grupo Rouge.

O concurso de calou-
ros está sendo apresenta-
do pelo animadíssimo
Tonico Barbosa,  que
trouxe outras atrações
como o grupo Katinguelê,
Flávia Cavalcanti (Casa
dos Artistas), a Priscila
(Grupo Banana Split),
Grupo Litoral, o desfile
Sexy Machine, o grupo de
pagode Vem Cá e Vanessa

O apresentador de TV Santa Ceciclia juntos aos
cantores que integram o grande Festão na Praia
em Mongaguá. Uma beleza de animação por parte
de Tonico Barbosa

Jackson.  Nos dias 19 e
26 de junho, foram reali-
zados, respectivamente,
os shows da dupla Por-
tugal e Fabiana e União
Badulake.

Na praça de ali-
mentação, 22 entidades
assistenciais estão
comercializando produtos
artesanais, comida e be-
bida com a finalidade de
arrecadar fundos para os
projetos sociais. Outro
atrativo do Festão na
Praia é o Pavilhão dos
Artesãos, no qual os ar-
tistas estão expondo e
vendendo quadros, obje-
tos de decoração, bijute-
rias, entre outras peças.
Vale a pena conferir.
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Dias 2, 3, 9, 10, 23 e
24 de julho

Apresentação da peça
infantil A Vaca Lelé, no
Centro Cultural Raul
Cortez, às 16 horas. In-
gressos: R$ 10,00 e R$
5,00 (com filipeta).

Dias 16 e 17 de julho
Apresentação da peça

Os Macacos em Cacos, no
Centro Cultural, às 16 ho-
ras. Ingressos: R$ 10,00 e
R$ 6,00 (com filipeta).

Mongaguá tem várias
opções de lazer nas férias

de julho

De 8 a 30 de julho
21h – Ingressos: R$

25,00 (bilheteria), R$ 20,00
(antecipada) e R$ 12,50
(meia-entrada)

8 e 9 de julho – Nosso
Lar

16 de julho – Viúva,
porém Honesta

22 e 23 de julho –
Show com o humorista Ari
Toledo

29 e 30 de julho – A
Miss Brasil Sou Eu

A 1ª Companhia da
Polícia Militar, sediada em
Mongaguá, tem novo co-
mandante. O Capitão PM
Afonso Luiz Sanches Ro-
cha assumiu o comando,
dia 17 de junho, em subs-
tituição ao Capitão PM
Marcelo Gomes. Na se-
gunda-feira (20), o novo
comandante, que foi trans-
ferido do 6º Grupamento
do Corpo de Bombeiros
(Santos) esteve, na Prefei-
tura de Mongaguá, para
uma visita ao prof. Artur
Parada Prócida.

“Estou conhecendo a
cidade e analisando as in-
formações relativas aos
pontos críticos e os índices
de criminalidade em
Mongaguá para definir o
plano de trabalho”, disse.

1ª Cia da Polícia Militar
tem novo comandante

Prócida reiterou o
pedido de policiamento os-
tensivo para diminuir os
índices de furtos e roubos
e uma ação mais efetiva
no combate às drogas.

O prefeito acrescen-
tou que, com recursos do
Fundo Metropolitano, a
Prefeitura de Mongaguá
abriu processo de licita-
ção para a compra de 4
motocicletas para a Polí-
cia Militar. “Já determinei
aos diretores da Guarda
Municipal e Serviço Mu-
nicipal de Trânsito que
entrem em contato com o
novo comandante da 1ª
Cia PM para que possa-
mos dar continuidade ao
trabalho de apoio às ações
da Polícia Militar”, acres-
centou.

A reunião da Associação
das Prefeituras de Cidades
Estância do Estado de São
Paulo, realizada no último dia
2, em Bragança Paulista, ser-
viu para que os prefeitos,
secretários e diretores de
Turismo desses municípios
pudessem conhecer as novas
propostas e projetos relacio-
nados à área, idealizadas pelo
novo secretário estadual do
Turismo, Fernando Alonso,
que esteve presente ao en-
contro.

Além do secretário, esti-
verem presentes os deputa-
dos estaduais Edmir Chedid
(PFL), Ubiratan Guimarães
(PTB) e Sidney Beraldo
(PSDB) e cerca de 40 prefei-
tos e representantes das es-
tâncias. A Prefeitura de
Mongaguá foi representada
pelo diretor de Turismo, Fran-
cisco Garreta.

Alonso exibiu aos prefei-
tos alguns tópicos das dire-

Mongaguá participa da
reunião da APRECESP

trizes de sua pasta até o final
de sua gestão. Ele destacou
a criação de consórcios regi-
onais de turismo, a
viabilização de infra-estrutu-
ra turística a todos os muni-
cípios do Estado, além de
campanhas de divulgação
do turismo estadual. “Não se
faz turismo sem divulgação”,
observou. O secretário des-
tacou que as cidades
paulistas “não perdem em
nada” para o restante do país.
“Somos o maior emissor de
turistas do Brasil”, lembrou.

Ainda de acordo com o
secretário, o governador Ge-
raldo Alckmin determinou
que as estâncias paulistas
tenham seus repasses libera-
dos de forma mais rápida. Os
recursos são oriundos do
Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias) e são aplica-
dos na infra-estrutura turís-
tica desses municípios.

O Banco do Povo Paulista
já concedeu 326 financiamen-
tos a empreendedores de
Mongaguá, desde setembro
de 2001, quando foi implan-
tado pelo prefeito prof. Artur
Parada Prócida, em parceria
com o Governo Estadual.
Neste período, o Programa
de Microcrédito destinou R$
667.587,54 a empreendedores
formais e informais, possibi-
litando a geração e manuten-
ção de renda. O município
participou com 10% dos re-
cursos, além de manter o pos-
to de atendimento, equipa-
mentos e os agentes de cré-
dito, enquanto o Estado en-
trou com 90% dos recursos
financeiros.

“O Banco do Povo é mui-
to importante para a geração
de emprego e renda no muni-
cípio. Muitas vezes, as pes-
soas têm boas idéias para ini-
ciar um negócio ou expandir
a atividade, mas não conse-
guem acesso ao sistema ban-
cário tradicional. O Banco do
Povo, portanto, está suprin-
do as necessidades dos
microempresários”, disse o
prefeito Artur Parada Prócida.

Como funciona - No Ban-
co do Povo, os pequenos
empreendedores, formais e
informais, podem obter, sem
burocracia, empréstimos en-
tre R$ 200 e R$ 5.000, com ju-
ros de 1% ao mês. Coopera-
tivas e associações de traba-
lho podem obter até R$ 25

Banco do Povo financiou
mais de 300 projetos em

Mongaguá
mil. O programa é operado em
parceria com as prefeituras
municipais e outros órgãos
governamentais.

Um elemento fundamen-
tal do Banco do Povo
Paulista é a atuação dos agen-
tes de crédito, que vão a
campo coletar informações
sobre os clientes e suas ne-
cessidades. As solicitações
de financiamento dos agen-
tes são encaminhadas para
um Comitê Municipal, forma-
do por representantes da Pre-
feitura, da Comissão Muni-
cipal de Emprego e do Banco
Nossa Caixa, que julgará os
pedidos.

Os prazos do financia-
mento variam de acordo com
a linha de crédito: para Capi-
tal de Giro, o empreendedor
tem de um a seis meses para
pagar. Já o Investimento Fixo
tem prazo de até 18 meses.
As duas linhas têm presta-
ções mensais fixas.

Implantado em outubro
de 1998, no Estado de São
Paulo, o Banco do Povo
Paulista atende hoje mais de
340 municípios. Já concedeu
mais de 96 mil financiamen-
tos, com investimentos que
ultrapassaram o valor de R$
256 milhões, beneficiando
mais de 385 mil pessoas.

Serviço – O Banco do
Povo fica na avenida São
Paulo, 2435, Centro. Telefo-
ne 3507-3322

A Prefeitura de Mongaguá in-
forma que, no mês de julho, os
setores de Dívida Ativa,
Lançadoria, Aprovação de Plantas
e Protocolo Geral funcionarão aos
sábados, das 8 às 11 horas. Infor-
mações (13) 3445-3002.

Prefeitura de Mongaguá
terá expediente aos sábados

Na nossa caminhada
pela vida, conhecemos pes-
soas todos os dias.

A maioria, simplesmen-
te encontramos por acaso,
mas algumas são enviadas
até nós.

Estas se tornam amiza-
des especiais, cujos víncu-
los não conseguimos expli-
car: são as que nos com-
preendem e conosco com-
partilham alegrias e triste-
zas.

O amor envolvido nes-
sas amizades não tem limi-
tes de forma que mesmo
quando se está longe sua
presença ainda nos abraça
com um calor que nos
aquece a alma.

Esse amor se torna uma
estrada em que até mesmo
os quilômetros desapare-
cem.

RODRIGO DIAS DE
SOUZA - O NOSSO
ETERNO PENEIRA

Assim essas pessoas
amigas que a vida colocou
em nossos caminhos ficam
próximas a vida inteira e dei-
xando a saudade e a espe-
rança de um dia reencon-
trar de novo não podemos
deixar impune, acreditamos
que a justiça será feita aqui
na terra, mas na justiça di-
vina a sentença já esta dada.

Peneira para sempre
hardcore!!!
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Esta Igreja está
construída dentro do ter-
reno que pertence a Prefei-
tura Municipal de Registro,
aliás, este mesmo terreno
faz parte da Escritura e
Caução fraudulentas” do
Condomínio Kai-Kan e
Macapá que era de propri-
edade dos ex-prefei tos
José de Carvalho e Elza
Orsini de Carvalho. Em
2001 o psicólogo e vítima
da orquestração do chefe
da quadrilha Joel Campos
Fernandes requereu aber-
tura de vários Inquéritos
policiais, hoje sabemos,
todos foram arquivados
por ordens superiores,
quais sejam, Delegados de
Polícia, entre eles o ex-di-
retor Alberto Corazza, do
Seccional de Registro Se-
bastião Corrêa, Promotores
de Justiça, Juízes (as) e fi-
nalmente os i lustres
desembargadores Samuel
Alves de Melo Junior, An-
tônio Roberto Midolla, 3º
Vice-presidente do TJ, Ruy
Camilo Pereira e do próprio
Presidente do TJ paulista
Luiz Elias Tambara.

Em recente reportagem
trouxemos como manchete
que a “Juíza age em pro-
cesso como se fosse ph.D.
em doenças mentais” e
não erramos não, haja vis-
ta que descobrimos nesta
semana (11 de julho de
2005) mais dois processos
espúrios e imorais que esta
mesma juíza prolatou sen-
tença, ofendendo moral-
mente o jornalista Domin-
gos da Paz.

Foram tantas as denun-
cias do psicólogo e vítima
da quadrilha dos doutores
em Registro que a sensa-
ção que se tem é que
estamos vivemos inteira-
mente nas épocas da San-
ta Inquisição, onde há sen-
tenças de todos os jeitos e
mescladas aos mais covar-
des destemperos de juizes
que se mostram totalmen-
te despreparados para o
exercício legal da profis-
são de magistrados, haja
vista a forma que senten-

Finalmente Juízas de Registro conseguem prender a vitima
ciam os mais variados pro-
cessos, onde deixam a mar-
ca de suas opiniões pesso-
ais em termos que se con-
siderados, não passam de
vingança e ódio.

Na Comarca de Regis-
tro já noticiamos de tudo,
mas nada se compara com
o parecer de caráter pesso-
al  da Juíza Luciana
Capriol i  Paiot t i
Figueredo da 3ª Vara Ju-
dicial, quando afirma em
seu espúrio e imoral pro-
cesso nº 168/02, em forma
de sentença final que: - “...o
réu Domingos da Paz tem a
personalidade voltada para
o crime...”

Desta forma, nesta se-
mana descobrimos mais
dois processos nº 171/02 e
078/02, ambos sentencia-
dos pela mesma juíza que
no “Excelsior” de sabedo-
ria misturados aos dons
divinos de pessoa total-
mente despreparada para o
exercício da profissão de
Magistrada afirma as
fls.389 do processo 078/02
que o jornalista Domingos
da Paz: “...ressalte-se que
sua conduta é extremamen-
te antisocial...”.

Em recente reportagem
trazida ao conhecimento
público pela revista
ISTOÉ, de 06 de julho de
2005, nº 1864, páginas 52,
53 e 54,  o médico e
psicoterapeuta Dr. João
Augusto Figueró afirma as
jornalistas Cilene Pereira e
Mônica Tarantino que:
“Uma vez corrupto, sempre
corrupto.  Segundo o
psicoterapeuta João
Augusto Figueró, quem
comete atos de corrupção
tem um transtorno sem
cura”.

Quando a Juíza
Luciana Caprioli Paiotti
Figueredo da 3ª Vara Ju-
dicial de Registro acusa o
jornalista Domingos da Paz
de: “...ter a personalidade
voltada para o crime e,
...ressalte-se que sua con-
duta é extremamente
antisocial...”, sem o míni-
mo fundamento legal, por

vários motivos; primeira-
mente porque não é ela ha-
bilitada em medicina que
cuida de psiquiatria ou psi-
cóloga e muito menos ph.d
em doenças da mente hu-
mana, portanto seu palpite
não interessa em nenhuma
fase do processo, por isso
está demonstrada clara-
mente a forma odiosa e vin-
gativa que promoveu os
processos contra o jorna-
lista.

Todavia,  para que a
juíza entenda claramente o
que é um sujeito antisocial
esclarece o médico Dr.
João Augusto Figueró: -
“...Há um padrão de vio-
lação dos direitos dos ou-
tros, correndo desde os 15
anos. Ele não segue a lei.
Mente, usa desculpas e en-
gana para o seu benefício
pessoal ou prazer. É im-
pulsivo, agressivo, não se
preocupa com o bem-estar
alheio, é indiferente ao
sofrimento dos outros e
não tem remorso...”

Mais ainda, para o co-
nhecimento da leiga Juíza
de Direi to Luciana
Capriol i  Paiot t i
Figueredo da 3ª Vara Ju-
dicial de Registro que se
meteu a medicar e a dar pa-
recer médico contra o jor-
nalista Domingos da Paz, o
médico, pesquisador e es-
pecialista Dr. Figueró afir-
ma na entrevista que “O
corrupto sofre de alguma
doença mental” – diz ele –
“...A corrupção é uma do-
ença social. Então, ele é
um sociopata. Na psiqui-
atria, esse tipo de com-
portamento está dentro do
que chamamos de trans-
torno da personalidade. O
indivíduo não é normal
porque tem uma persona-
lidade doentia. Uma pes-
soa sadia, do ponto de vis-
ta da personalidade, não
mata, estupra ou agride e
não pratica atos ilícitos
como a corrupção...”

E continua o médico: -
“...Os transtornos da per-

sonalidade do corrupto se
manifesta, os mais direta-
mente envolvidos são o
anti-social, o narcísico e
o bordeline...” - Os sinto-
mas do boderline: -”...É o
sujeito que está no limite
entre o normal e o patoló-
gico. Apresenta relações
instáveis de amor e ódio.
Hoje está com você, mas
pode imediatamente se vi-
rar contra você.”

E para encerrar esta
parte de nossa reportagem,
o médico Figueró afirma
ainda: - O corrupto tem
cura? - “...Os transtornos
de personalidade são
intratáveis, incuráveis e
irreversíveis...”

Portanto, o que a juíza
Luciana Caprioli Paiotti
Figueredo da 3ª Vara Ju-
dicial de Registro afirma
por livre e alta recreação
na sua sentença
condenatória contra o jor-
nalista Domingos da Paz
não passa de um amontoa-
do de coisas de sua cabe-

ça, do seu próprio senti-
mento de vingança e ódio
conforme atesta quem é
habilitado para dar parecer
técnico e laudo. Desta for-
ma, na visão conturbada
da Juíza Luciana Caprioli
Paiotti Figueredo da 3ª
Vara Judicial de Registro
quem denuncia criminosos
e a pratica de crimes tem a
personalidade voltada para
o crime, não é mesmo?

Pior, afirma que um pro-
fissional de imprensa no
exercício legal de sua pro-
fissão é antisocial é estar
em pleno devaneio, quiçá
tenha feito isto apenas
para proteger a quadrilha
dos doutores que opera
em sua Vara Judicial deter-
minando a ela o que deva
ou não fazer.

Esta Juíza realmente se
mostra totalmente
despreparada quando
enfatiza ainda que o jorna-
lista que já escreveu nada
mais que oito (8) livros: -
“. . . trata-se de pessoa
prepotente que insiste em
não aceitar as regras do
convívio social...”

Ora neste aspecto é
bom lembrar a Juíza que o
convívio social que ela se
refere e sentencia é dos cri-
minosos que assaltaram os
Cofres públicos de Regis-
tro, fraudando, roubando,
aliciando, apropriando-se e
mesmo formando uma qua-
drilha no principio e que
depois por questões lógi-
cas se tornou um bando de
marginais corruptos com
as mesmas seqüelas que o
médico Dr. João Augusto
Figueró descreveu, são na
verdade pessoas com
“. . .personalidade são
intratáveis, incuráveis e
irreversíveis...”

A coisa é tão
estarrecedora, doentia e
protecionista a favor dos
membros da quadrilha que
domina o “Poder Político
de Registro” que juizes se
mostram despreparados no
momento de prolatarem
suas sentenças ou então
agem de má fé e com dolo,
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pois afirmar que um jorna-
lista ao denunciar publica-
mente um poderoso esque-
ma de corrupção, inclusi-
ve dentro do Poder Judici-
ário de Registro, a juíza
além de não determinar as
investigações e a devida
apuração dos crimes enun-
ciados, condena a vítima e
jornalista as mais absurdas
penas, afirmando “...que o
jornalista tem personalida-
de voltada para o crime...”,
um horror.

No caso específico da
juíza Luciana Capriol i
Paiotti Figueredo da 3ª
Vara Judicial de Registro
menos ainda,  porque,
como juíza, conforme cons-
tam dos (Autos 168/02,
171/02 e 078/02) e outros
que ela sentenciou, há de-
nuncias documentadas
com vítimas, testemunhas,
provas documentais, lau-
dos periciais, depoimentos
dos peritos em juízo e a
cooptação das autorida-
des pela frondosa quadri-
lha dos doutores que ela

como Juíza de Direito tem
protegido desde a data das
denuncias por este jornal,
portanto a pecha de que
tem ou possui personalida-
de voltada para crime não
cabe ao jornalista, s.m.j.,
cabe bem este termo aos
protetores e aos envolvi-
dos nos crimes denuncia-
dos pelo psicólogo José
Paulo Orsini de Carvalho.

Finalmente na semana
passada, precisamente no
dia 06 de julho, a Juíza
Andreza Maria Arnoni de-
terminou a vítima José Pau-
lo Orsini de Carvalho que
cumpra a pena de 1 (um)
ano e 18 (dezoito) dias de
detenção em regime inicial
aberto por ter denunciado
a quadrilha dos doutores,
processo 078/02, sentenci-
ado pela Juíza Luciana
Caprioli Paiotti Figueredo.

Este processo está em
recurso de apelação no Tri-
bunal de Justiça Paulista
por parte do jornalista Do-
mingos da Paz que junta-
mente com a vítima também

Finalmente Juízas de Registro conseguem prender a vitima
foi condenado, entretanto,
mesmo ao arrepio da lei e
do melhor ordenamento ju-
rídico as Juizas determi-
nam que a vítima José Pau-
lo Orsini de Carvalho cum-
pra pena, um horror para
quem depender da Justiça
Paulista e principalmente
da Comarca de Registro.

Pior ainda, este proces-
so de 2002 está isento de
pagamento de custas, to-
davia a Juíza Luciana
Caprioli Paiotti Figueredo
julgou deserto o recurso
de apelação da vítima des-
te processo espúrio e imo-
ral, decretando-lhe a pri-
são, deste modo, a poste-
rior alteração da lei (“lato
sensu”), por norma geral
do Direito, não pode trazer
prejuízo à ampla defesa e
principalmente a condição
pétrea constitucional da li-
berdade de ir, vir e de ficar,
portanto, o mandado de
prisão contra José Paulo
Orsini de Carvalho carac-
teriza com todas as letras
um violento constrangi-

mento ilegal que está pa-
decendo,  eis  que a
retroação não pode trazer
malefícios, mas apenas e
tão somente benefícios ao
condenado e neste senti-
do, por uma simples analo-
gia da letra constitucional,
art. 5º, XL - A LEI PENAL
NÃO RETROAGIRÁ,
SALVO PARA BENEFICI-
AR O RÉU.

É por isso que a ne-
fasta quadrilha tem “po-
deres” inigualáveis dentro
dos Tribunais porque seu
mentor jurídico,  o
advogay Joel Campos
Fernandes coopta as au-
toridades e dessa forma
os crimes e criminosos
permanecem acobertados
pelo manto da justiça,
basta para tanto dar vis-
tas nos processos: a) Pri-
meira Vara: Processos nº

O prédio desta Igreja Assembléia de Deus está localizado dentro do terreno
que pertencia a Kai-Kan e Macapá que foram vendidos a Prefeitura
Municipal de Registro e que hoje abriga o Cemitério Municipal Parque da
Paz. Portanto, a Igreja Assembléia de Deus está dentro de uma área que
pertence a Prefeitura de Registro e fica aqui um desafio aos Promotores de
Justiça de Registro, e talqualmente aos Juizes e Desembargadores que são
conhecedores destes fatos como ninguém, que determinem que a Macapá
dê a Escritura de Compra e Venda a Igreja Assembléia de Deus.
Mais, duvidamos que estas autoridades determinem o registro de tal
escritura em Cartório competente, sabem porque? Porque se isto acontecer
o chefe da quadrilha dos doutores vai parar no fundo de uma cadeia, ele e
seus comparsas, inclusive as autoridades que protegem os crimes e
criminosos em Registro.

Esta outra Igreja, a Presbiteriana está com predio localizado dentro de
outro terreno e loteamento que pertence a vítima José Paulo Orsini de
Carvalho que há anos vem denunciando tantos os crimes como criminosos
na Justiça de Registro e o que lhe sobrou até agora foi o cumprimento de
uma pena espúria, imoral e totalmente ilegal. Acreditar em quem em
Registro se a justiça vem protegendo crimes e criminosos desde 1996.  Da
mesma forma, duvidamos e apostamos que as autoridades judiciais da
Justiça Paulista determine que se passe a escritura a Igreja Presbiteriana
e determine ainda o seu registro em Cartório competente.

004/02, 113/02, 167/02,
168/02 e 194/02; 060/02,
443/03, 653/03, 381/99,
146/00 e 191/00; - b) Se-
gunda Vara: Processos nº
034/02,  052/02,  095,
123/02, 118/02, 119/02,
171/02 e 403/02; 322/99
e 394/99; - c) Terceira
Vara: Processos nº 038/
02, 078/02, 096/02, 171/
02, 170/02; 274/99, 460/
99 e 480/99.

É uma vergonha o que
vem acontecendo em Re-
gistro desde 1996 na Jus-
tiça local com o
envolvimento direto dos
Juizes (as): - Gisele de
Castro Catapano
(Osasco), Davi Capelatto
(Ibiúna),  Rogério
Márcio Teixeira (San-
tos),  Leandro Jorge
Bittencourt Cano
(Guarulhos), Alessander

Marcondes França Ra-
mos (Jacupiranga),
Luciana Caprioli Paiotti
(Registro),  Natalia
Garcia Penteado Soares
(Peruíbe),  Ariana
Consoni Brejão
Degregório Geronimo
(Cubatão),  Luiz Gui-
lherme Cursino de
Moura Santos (Lorena)
e Andreza Maria Arnoni
(Registro), em todos os
procedimentos judiciais
para proteger todos os
membros da quadrilha
dos doutores e, se não
bastasse,  tudo está
acobertado pelos
desembargadores Samuel
Alves de Melo Júnior, An-
tônio Roberto Midolla,
Ruy Camilo Pereira e fi-
nalmente o próprio Presi-
dente do Tribunal de Jus-
tiça Luiz Elias Tâmbara.

foto: Domingos da Paz

foto: Domingos da Paz
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Reformam-se  roupas  novas  e  usadas
Costuras  de  a l to  es t i lo  sob  medidas:

mascul ino ,  feminino e  infanto- juveni l .
Rua Horacio Ferreira, 319 - Centro – Registro, SP

F o n e :  c e l .  ( 1 3 )  9 7 2 9 . 8 1 4 1

‘D I N A’
ATELIÊ DE COSTURAS

BORDADOS EM PEDRARIAS

Sucesso absoluto pelo

3º ano consecutivo

Garotas CLARIM NEWS
Um show de apresentação em
desfiles de modas com as mais
lindas modelos e manequins da

Litoral Model
fone: (13) 3022.3132
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