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Movimento político obriga prefeitura
lacrar usina de asfalto em Mongaguá

Prefeitura de SV deverá devolver
20 milhões de reais em multas

As arrecadações passam de 20 milhões de reais em multas de transito em
SV cujo contrato foi julgado totalmente irregular pelo Tribunal de Contas

O ex-prefeito Márcio França ao lado de Tércio Garcia.

foto: Domingos da Paz

O Tribunal de Contas assegura que não houve o cumprimento legal na licitação:
“As exigências editalicias relativas à fixação dos valores da caução contratual e
do capital social, bem como da condição imposta de credenciamento prévio, no
cadastro de fornecedores da Prefeitura de São Vicente e da efetiva demonstração
da realização de pesquisa de preços correntes no mercado a época do certame.
Não cabe mais recurso, a sentença do TC já transitou em julgado.     pag. 05

foto: Domingos da Paz No último mês de maio a Prefeitura de
Mongaguá foi forçada a paralisar as
atividades da usina de asfalto da
Construtora Termac que operacionalizava
em caráter experimental de 90 dias sob a
supervisão direta da CETESB.
A usina de asfalto que havia recebido em
caráter provisório da CIA CETESB a
condição de operar seus equipamentos sem
poluir o meio ambiente teve suas atividades
encerradas por motivos políticos onde um
grupo de pessoas que se intitulam
moradores no bairro da Pedreira se uniram
ao movimento político criado ou
encabeçado pelo atual presidente da
Câmara Municipal Márcio Gomes
(Cabeça) onde exigiram a lacração da
usina.                                               pág. 11

Quadrilha tentou
vender sentença do
Tribunal de Justiça

O advogado e mentor da quadrilha
dos doutores Joel Campos
Fernandes abraça o amigo
desembargador Samuel Alves de
Melo Júnior, amizade que até o
presente momento garante a
liberdade de Campos Fernandes em
não ser investigado e nem apurado
os crimes denunciados pelo
psicólogo Jose Paulo Orsini de
Carvalho e muito menos processado
pela justiça paulista    págs. 12 e 13

foto: Arquivo

CLARIM NEWS.pmd 1/1/2007, 18:591



São Vicente,  24 de  Junho de 2005CLARIM NEWS2 OPINIÕES

EDITORIAL
ECLESIASTES 5:8
Se vires em alguma
província opressão de
pobres, e a perversão
violenta do direito e da
justiça, não te maravilhes de
semelhante caso. Pois quem
está altamente colocado tem
superior que o vigia; e há
mais altos ainda sobre eles.
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CARTAS

A Constituição é a Lei
fundamental de uma nação,
pela qual se define a organi-
zação do Estado e da socie-
dade. E também serve de base
para todas as outras leis e atos
dos orgãos do Estado.

Está definido no art. 230,
§ 2º da Carta Magna que:
“Aos maiores de sessenta e
cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes
coletivos urbanos”...

Como se vê, o benefício
inserido no Capitulo VII que
trata “Da família, da Criança,
do Adolescente e do Idoso”
foi elaborado pelos Constitu-
intes e promulgado em outu-

TRANSPORTE COLETIVO:

Prezados Sr. Diretor:

bro de l988, 15 anos antes da
aprovação da Lei que criou o
Estatuto do Idoso

Aliás, na cidade de
Curitiba, modelo de organiza-
ção urbana, a gratuidade ao
idoso é tão respeitada que
começa com a criação do Car-
tão  Magnético para uso da 3a.
idade, que visa facilitar ainda
mais sua locomoção nas 385
linhas de ônibus da Rede In-
tegrada de Transportes (RIT)
que compões o transporte
coletivo daquela Cidade.

Agradecendo a valiosa
atenção de V.Sa., firmo-me

José Xavier

 Sou vereador no município
de Itanhaém, recebi um
exemplar do jornal Clarim
News do qual é diretor.
Escrevo para cumprimentar-
lhe pelo excelente trabalho.
Imparcial, independente e

corajoso. Tudo o que
esperamos de um órgão de
imprensa.

Parabéns!
 Atenciosamente,
 Marcelo Strama

Prezado Domingos R. da Paz,

Prezado Sr.  Domingos
da Paz

Estou incrédula!!! Pasma!!!
Sou apenas uma pequena

empresária em Peruíbe e nun-
ca vi nada semelhante em jor-
nal algum no Brasil e fiquei
estarrecida quando o senhor
se refere a uma luta desigual
com promotores, juizes e

Nunca vi nada igual ou
semelhante em minha vida de
engenheiro em Praia Grande!
Depois que tomei
conhecimento das
barbaridades que a justiça,
delegados de polícia,
promotores, juizes e
desembargadores cometeram
contra sua pessoa e família,
acredite, fico a pensar em
quem devemos acreditar neste
País? Não bastasse as injurias
do Poder Judiciário contra
sua pessoa e que venho
acompanhando atentamente
em seu jornal, estou vendo
ainda as CPIs dos Correios e

Prezado Sr Diretor:
dos mensalões, credo em cruz,
em quem devemos acreditar?
Até que enfim apareceu um
jornalista descomprometido
dos Cofres públicos e com
razão e justiça vem
demonstrando sua
capacidade de homem
honrado e coragem de
enfrentar estes poucos que
fazem da justiça sua própria
bandeira. Estou torcendo
para que haja a verdadeira
justiça no seu caso.

Um abraço
Antônio Hermínio da Costa
Olivetto

desembargadores que sequer
respeitaram sua família. Que
Deus tenha piedade de todos
nós porque quando mais se
espera a justiça dos homens,
mais acredito na proteção divi-
na. Que Deus lhe abençoe nes-
ta luta desigual.

Atenciosamente
Maria Imaculada de Olivei-

ra e Silva

O povo brasileiro e mesmo
quem está em longínquas
distancias e que tem a
felicidade de ter uma
parabólica vem assistindo
de perto um tremendo
escândalo que em outras
ocasiões só aconteceria
este tipo de coisa nos
“governos situacionistas”
de direita, meio, centro e de
extrema direita. O PT está
dando uma lição de como
enxovalhar por inteiro um
pouco de esperança que
restava na crença pessoal de
cada um nos partidos e
políticos do Brasil.
Quem nasceu lagartixa não
chega jamais a jacaré, por
isso entendemos que o PT
nasceu exclusivamente para
ser o “estilingue”, apenas e
tão somente estilingue e
como tal sempre
demonstrou disposição
para fiscalizar, supervisionar
e delatar coisas que se
mantinham escondidas nos
bastidores políticos nestes
últimos anos. Há os que
nasceram para governar e o
que têm o sismo de serem
governados e o PT está
demonstrando isto para o
mundo inteiro de escândalo
em escândalo nestes quase
três anos de governo.
O Presidente Lula é uma
estrela solitária que se daria
muito bem em qualquer
partido político sério do

Vergonha nacional ou comodidade pessoal?
mundo, infelizmente, a
maioria absoluta do PT ainda
não entendeu a mensagem
do chefe maior que fundou
um Partido Político que virou
um “troço” sem pé e nem
cabeça, onde prevalece a
vaidade e roubalheira as
escondidas onde uma
maioria de “sem vergonhas”
que para disfarçarem suas
hipocrisias, atiram pedras
nas vidraças alheia, ou seja,
uma forma de chamar a
atenção dos outros
enquanto assaltam os Cofres
públicos, acreditar em
quem?
Quais sejam os pês, todos
são iguais na sua essência
maior estatutária e neste
sentido o homem é muito
superior ao que escreve na
forma de dogma estatutária
como “cartilha”, por isso
somos humanos nesta
essência maior de erros e
acertos e a maioria dos
petistas ainda não
conseguiram enxergar o
próprio dedão dos seus pés.
Qual seja o PT ou PQP, todos
são iguais na sua formação
acadêmica porque o que
muda e faz a diferença são
mesmo os homens que
integram essas
desigualdades e neste
sentido, o maior dos
socialistas que o mundo já
conheceu não tinha bandeira
político partidária, mas sim

uma causa que levou
avante até a morte numa
cruz e tal era a desigualdade
que nem mesmo na hora da
morte, um ser divino, ainda
teve de suportar e
demonstrar a que veio, e
para isso morreu
crucificado no meio dois
ladrões, o que é a vida não
é mesmo?
Mensalão, mensalinho ou
mensalões, não importa o
nome que se dê a este
embuste de corrupção em
nome da governabilidade, a
verdade é que a coisa
funciona assim no Brasil
inteiro e coitado daquele
prefeito, governador ou
presidente que não exerça
esta forma de complementar
a renda dos parlamentares,
simplesmente não governa, e
isto é uma realidade nacional.
Para que haja a verdadeira
transformação social é
preciso agir com o fogo da
paixão, do amor, da esperança
e da fé e isto estamos muito
longe de alcançar, por isso
que há estes distúrbios
sociais no mundo inteiro, não
somente no Brasil de poucos
homens sérios e honestos na
política. O povo ainda vai
entender definitivamente o
que significa votar e ser
votado, está muito cedo para
fazer valer a pratica do fogo
do amor na política, e tenho
dito.

SALMOS - 68

1 Levanta-se Deus! Sejam
dispersos os seus inimigos;
fujam de diante dele os que
o odeiam!
2 Como é impelida a fumaça,
assim tu os impeles; como a
cera se derrete diante do
fogo, assim pereçam os
ímpios diante de Deus.
3 Mas alegrem-se os justos,
e se regozijem na presença
de Deus, e se encham de
júbilo.
4 Cantai a Deus, cantai

louvores ao seu nome;
louvai aquele que cavalga
sobre as nuvens, pois o seu
nome é Já; exultai diante
dele.
5 Pai de órfãos e juiz de
viúvas é Deus na sua santa
morada.
6 Deus faz que o solitário
viva em família; liberta os
presos e os faz prosperar;
mas os rebeldes habitam em
terra árida.
7 Ó Deus! quando saías à
frente do teu povo, quando
caminhavas pelo deserto,

8 a terra se abalava e os
céus gotejavam perante a
face de Deus; o próprio
Sinai tremeu na presença de
Deus, do Deus de Israel.
9 Tu, ó Deus, mandaste
copiosa chuva; restauraste
a tua herança, quando
estava cansada.
10 Nela habitava o teu
rebanho; da tua bondade, ó
Deus, proveste o pobre.
11 O Senhor proclama a
palavra; grande é a
companhia dos que
anunciam as boas-novas.
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critica e autocritica

TOMOU NO IPTU!!!
Ainda é o imposto mais
caro do Brasil. São
Vicente vem se desta-
cando cada vez no ce-
nário brasileiro por ter
o imposto de IPTU mais
caro do Brasil. Tem
gente vendendo a pró-
pria casa para poder
pagar o IPTU. Nas elei-
ções do ano passado
o então candidato a
vereador Emanuel
Pimentel (PSDB) logo
no começo de sua
campanha usava este
“slogan”: “...vendendo
a casa para pagar o
IPTU...” e desfilava pe-
las vias públicas com
uma enorme casa pré
montada em cima de
um caminhão. Por in-
gerência do ex-prefei-
to Márcio França o ex-
candidato retirou seu
slogan das ruas onde
passou a fazer uma
campanha light.

MAIS IPTU
Este ano o partido
PHS que tem como
presidente Lu Pinhei-
ro empunhou e levan-
tou a bandeira do
IPTU na Área Conti-
nental para diminuir o
famigerado imposto
naquela área
residencial mais pobre
da cidade. Varias lide-
ranças se juntaram
desde o Parque das
Bandeiras, Humaitá,
Quarentenário e bair-
ros próximos onde es-
tiveram na Câmara
Municipal e Prefeitura
de São Vicente em en-
contro com vereado-
res e prefeito para se
chegar a um bom ter-
mo. O que tudo indica
está havendo impasse
nas negociações para
diminuir o IPTU e por
conta disso está circu-
lando pela Primeira Ci-
dade do Brasil vários
abaixo assinado.

APOSENTADOS
É lei. Todo aposentado
em São Vicente que re-
ceba até três salários
mínimos ou tenha mais
de 70 anos de idade
poderá requerer junto
a Fazenda Municipal a
isenção do pagamento
do IPTU. Primeiramen-
te o requerente deve-
rá estar em dia com o
pagamento do carne
de IPTU, e não deve
possuir renda superior
a três salários mínimos.
Cinco são os docu-
mentos exigidos para
poder receber o bene-
fício inicial: - (1) Cer-
tidão atualizada do
Cartório de Registro de
Imóveis onde conste
quantos imóveis o re-
querente possui; 2)
Cópia comum da Escri-
tura ou contrato de
compra e venda do
imóvel, também uma
copia da guia de ITBI
recolhida; 3) Cópia co-
mum do extrato semes-
tral onde conste o ren-
dimento do INSS atu-
alizado; 4) Cópia co-
mum do comprovante
de endereço atualiza-
do; e 5) Cópia comum
do espelho do carne de
2004.

CADASTRADO
Depois do primeiro ca-
dastro o aposentado ou
maior de 70 anos go-
zará dos benefícios da
isenção de pagamento
do IPTU em São
Vicente. Entretanto, a
Fazenda Municipal
vicentina todos os
anos exige que este
cadastro seja renova-
do para se evitar frau-
des documentais, in-
clusive no rodapé da
“Declaração” há uma
observação marota:
“No caso de declara-
ção falsa, ficará o be-
nefício sujeito ao lan-
çamento do imposto

com acréscimo de
100% no respectivo
exercício, sem prejuízo
das demais cominações
legais”.

OBSERVAÇÃO
Com a observação ma-
rota no rodapé da De-
claração o Poder Públi-
co Municipal nivela por
baixo todos os cida-
dãos como se fossem
“bandidos ou embus-
teiros” ao afirmar que:
- “No caso de declara-
ção falsa, ficará o be-
nefício sujeito ao lan-
çamento do imposto
com acréscimo de
100% no respectivo
exercício, sem prejuízo
das demais cominações
legais”. Neste sentido
em nenhum artigo da
referida lei de isenção
do IPTU faz menção a
este tipo de observa-
ção que de pronto cau-
sa constrangimento ile-
gal em qualquer que
seja o cidadão, seja ele
aposentado, maior de
70 anos ou não. É um
acinte a inteligência, a
moral e a dignidade de
qualquer cidadão.

SURPRESA!!!
Para surpresa dos sim-
ples mortais que ten-
tam obter este benefí-
cio concedido por lei,
a famigerada isenção
do IPTU para aposen-
tados que recebem
até três salários míni-
mos e maiores de 70

anos de idade, surgiu
mais um item nas exi-
gências de lei. Isto
mesmo! Agora deve o
requerente apresentar
também uma cópia da
última declaração do
imposto de renda ou
declaração de isento.
Há, há, há, há, o bicho
começou a pegar, por-
que esta exigência não
está na lei. Indagado
a respeito o funcioná-
rio que atende os que
necessitam deste be-
nefício simplesmente é
grosseiro e mal educa-
do ao responder aos
requerentes que não
tem nada com isso, ou
apresentam a exigên-
cia ou ficam sem o be-
nefício.

ONDE, CADÊ?
Sabemos que legislar é
competência dos se-
nhores vereadores e
não dos Servidores mu-
nicipais que criam exi-
gências extralei como
se fossem legisladores e
donos da verdade nas
Repartições públicas.
Cadê o prefeito que não
toma providencias con-
tra este funcionário mal
intencionado. Estamos
de olho em tudo, prin-
cipalmente nas falcatru-
as, mazelas e
maracutaias de servido-
res mal intencionados
que agem por conta de
chefes totalmente
despreparados e ao ar-
repio da lei e da ordem.

SETEMBRO
Depois disso tudo, você
aposentado que ganha
menos de três salários
mínimos ou então pos-
sui mais de 70 anos de
idade e que queira ser
submetido a este tipo
de tratamento diferen-
ciado na Prefeitura de
São Vicente, não per-
ca tempo, arrume to-
dos estes documentos
e apresente-os até o
último dia útil de setem-
bro e mesmo que seja
um simples pedido de
renovação, tenha pa-
ciência e não fique de
“saco cheio”, vá logo
a Prefeitura de São
Vicente requerer o que
lhe pertence por lei e
caso o Servidor exija a
cópia da declaração do
Imposto de Renda-IR,
não se estresse, vá até
a Delegacia de Polícia
mais próxima para re-
gistrar um boletim de
ocorrência, modalida-
de: “Preservação de
Direito”. Portanto, fica-
mos combinados assim,
se você é aposentado
ou maior de 70 anos de
idade garanta já o seu
sagrado direito de
“espernear”. Não se
esqueça é até o último
dia útil de setembro, o
dia municipal do direito
de espernear.

CONVENÇÃO
Hoje a partir das 19
horas acontece na Câ-
mara Municipal de Praia
Grande a Convenção do
PHS onde será eleita a
nova diretoria que terá
a responsabilidade de
arrumar o partido para
as eleições de 2006.
Está prevista para o
encontro desta noite
na Praia Grande a pre-
sença de várias lide-
ranças de cidades
circunvizinhas desde
Peruíbe até Guarujá. A
presidente do PHS de

São Vicente Lu Pinhei-
ro e vários outros mili-
tantes estarão presen-
te para o encontro
desta noite para a es-
colha e eleição dos no-
vos membros do PHS de
Praia Grande. O convi-
te é extensivo a toda
população.

DERRUBADA
Os últimos aconteci-
mentos com relação à
derrubada da casa do
jornalista Domingos da
Paz em Registro teve
grande repercussão
nas 20 (vinte) cida-
des em que circula o
CLARIM NEWS. Re-
cebemos em nossa re-
dação centenas de
cartas dirigidas ao
nosso diretor e milha-
res de e-mails no en-
d e r e ç o :
clarimnews@ig.com.br
e jnoclarim@ig.com.br
onde pessoas comuns
e do povo se congra-
tulam apresentando
protestos contra a
forma que a justiça
paulista conduz um
processo de vingança
e ódio contra um pro-
fissional de imprensa
que tem o dever de
informar a população.
Todas as pessoas que
se manifestaram se
mostraram indignadas
com a forma que os
magistrados condu-
zem certos processos
a sombra e ao arrepio
da lei. Dizem eles: -
“...quantos outros mi-
lhares de processos
são feitos a sombra
da safadeza e condu-
zidos ao arrepio da
lei, por isso este Con-
trole Externo do Ju-
diciário porá fim nes-
ta casta que há mui-
to tempo perdeu a
identidade com a hu-
manidade...”.
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Os alunos da EMEF
Pedro Fernandes Dante,
de Mongaguá  visitaram
durante três dias consecu-
tivos (1º, 2 e 3 deste mês)
a zona rural do município,
como parte de um traba-
lho de preservação do meio
ambiente, denominado
“Flor da Mata”. Os alunos,
com idades entre 7 e 11
anos,  realizaram a visita
em dois períodos e conta-
ram com a colaboração de
sitiantes locais , como João
Couto que também é edu-
cador ambiental, de diri-
gentes da Associação Ru-
ral da Água Branca, como
a presidente Roseli da Sil-
va Martins e do engenhei-
ro agrônomo da Prefeitu-
ra, Gilberto Taminato.

As crianças aprende-
ram e se  divertiram muito

Alunos da escola “Pedräo”, de Mongaguá
visitaram a zona rural do município

durante as visitas, viram
cavalos, vacas e outros
animais de perto em  ca-
minhadas  lideradas pelo
ambientalista João Couto,
que explicou detalhes so-

bre a micro-bacia
hidrográfica da Água
Branca. A professora
Sirley Lira de Souza, coor-
denadora pedagógicas da
escola “Pedrão”, explicou

que os alunos aprenderam
muitas coisas novas:  “O
senhor João durante as ca-
minhas mostrou plantas,
animais, deu explicações
sobre nomes, utilidades,

todos gostam muito do pas-
seio. Mas não ficou só nis-
so, tivemos um encerra-
mento do trabalho de pre-
servação ambiental “Flor
da Mata muito proveitoso

no dia 6, segunda-feira”.
No encerramento do pro-

jeto “Flor da Mata”, na
EMEF Pedro Fernandes
Dante, os alunos e seus pais
assistiram em dois períodos,
palestras sobre tráfico de ani-
mais silvestres, pronunciadas
por policiais do Pelotão de Po-
lícia Militar Ambiental de
Itanhaém,  sargento Enes,
cabo Renato e soldado
Jerônimo. Em outra palestra
o sitiante da Água Branca,
João Couto falou sobre plan-
tas, mostrou uma muda de
Citronela,  natural  da ilha de
Java, na Indonésia, que atua
como repelente de insetos. O
ambientalista conscientizou
pais e alunos a não jogarem
lixo na zona rural – nas ma-
tas e nos rios . Por último, os
pais e convidados visitaram
uma  exposição de carta-
zes sobre preservação do
meio ambiente, trabalhos
realizados pelos alunos que
também expuseram gatos,
coelhos, hamsters e outros
animais.

As visitas realizadas
durante três dias,
fizeram parte do projeto
de educação ambiental
“Flor da Mata”.

Definitivamente Pedro
de Toledo começou a in-
gressar nas mais diversas
modalidades de participa-
ções regionais, quer seja
nos esportes, cultura, edu-
cação, turismo, música ou
teatro. Desta forma, pela pri-
meira vez na história da ci-
dade, Pedro de Toledo par-
ticipara do Mapa Cultural
Paulista em sua fase regio-
nal.

A proposta do evento
Mapa Cultural Paulista é de
promover o intercambio re-
gional e o mapeamento dos

Pedro de Toledo participará
do Mapa Cultural

produtores culturais e suas
atividades, onde se desco-
brem jovens talentos e ar-
tistas que sempre viveram
no anonimato. Essa iniciati-
va do Governo do Estado
conta com o incentivo e a
parceria final das Prefeitu-
ras do interior e Pedro de
Toledo não deixara de mar-
car presença participando
em quatro expressões artís-
ticas: Teatro com o Grupo
Fragmentos e a peça “Frag-
mentos de Drumont”,
dirigida por Carin Silva
Lamonitzer Hernandez;

Conto escrito por Eddie
Martinez; Poesia escrita por
Núbia de Melo Silva (Núbia
Roverato) e o Vídeo (Reen-
contro) escrito e dirigido por
Jorge Ribeiro Filho (Guinho).

Na verdade a cidade está
de cara nova desde a posse
do atual prefeito Eulálio Ilek
(Polaco) que implementa no-
vos rumos na cidade e tem o
apoio total dos vereadores e
da população e nesta parce-
ria com o Governo do Esta-
do a Prefeitura dará apoio to-
tal aos participantes do
Mapa Cultural.

Pedro de Toledo está com
uma nova dinâmica na admi-
nistração e no trato com as
pessoas e principalmente na
forma de atendimento aos usu-
ários das estradas municipais
que estão totalmente recupe-
radas graças ao trabalho e a
dedicação do prefeito Polaco
que mantém forte ligação de
amizade com o seu atual vice-
prefeito “Seu Juca” como é co-
nhecido por todos na cidade.

Nestes quase 180 dias de
administração, já recuperaram
mais de 95% das estradas que
entrelaçam a cidade, principal-
mente nos bairros do Ribeirão
Grande, Colina Verde,

Estradas estão recuperadas e
a cidade está limpa

Despraiado e Nóbrega. Neste
mês de junho recuperaram por
completo a estrada do bairro
da Piririca. As recuperações
das estradas que normalmen-
te é realizada com a máquina
Patrol que conta ainda com as
colocações de tubulações,
cascalhamentos e roçadas nas
beiras das estradas e lugares
públicos.

Depois que assumiu a Pre-
feitura de Pedro de Toledo, Po-
laco, reorganizou e recuperou
toda a frota de veículos e má-
quinas do município, principal-
mente na área da saúde e de
obras da cidade. Os serviços
de veículos e máquinas estão

funcionando como nunca ja-
mais foi visto na cidade, inclu-
sive com a coleta regular do
lixo na cidade.

NR. Matéria idêntica a esta
foi veiculada recentemente e
por erro de escrita e
diagramação foi citado errone-
amente o nome do ex-vereador
Professor Toninho, na verda-
de o Toninho mencionado na
matéria não é professor, mas
sim um excelente motorista
profissional que atende pelo
nome de Antônio Monteiro. O
ex-vereador e professor
Toninho como é conhecido
permanece como Supervisor
de Ensino em Pedro de Toledo.
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A administração do ex-
prefeito Márcio França foi
marcada por várias trapalha-
das que o Tribunal de Con-
tas do Estado vem julgando
caso a caso como irregulares
e entre tantos estão os con-
tratos da Prefeitura de São
Vicente com a empresa VB
Serviços Comércio e Admi-
nistração Ltda que prestava
serviços relativos as arreca-
dações de multas no municí-
pio que o TC julgou total-
mente irregulares.

O contrato foi celebrado
em 16 de abril de 1998 e o Tri-
bunal de Contas concedeu 30
dias para que a Prefeitura re-
gularizasse e sanasse as irre-
gularidades apresentadas no
processo 25597/026/99 por
ocasião da prestação de con-
tas. O contrato tinha objeti-
vo específico como a presta-
ção de serviços com mão de
obra especializada, que se
destina ao processamento e
administração de setor de
multas de transito na cidade
de São Vicente, entre elas, a
avenida Antonio Emmerich e
a Presidente Wilson.

A concorrência pública
teve a empresa VB Serviços
Comércio e Administração
Ltda vencedora com um con-
trato de R$ 17.280.000,00
(dezessete milhões e duzen-
tos e oitenta mil reais), este
foi o valor contratual que in-
clusive foi motivo de termo
de reti-ratificação celebrado
em 13 de novembro de 1999.

O Tribunal de Contas as-
segura que não houve o cum-
primento legal na licitação:
“As exigências editalicias re-
lativas à fixação dos valores
da caução contratual e do
capital social, bem como da
condição imposta de
credenciamento prévio, no

Prefeitura de SV deverá devolver
mais de 20 milhões de reais em multas
As arrecadações passam de 20 milhões de reais em multas de transito em SV cujo contrato foi julgado
totalmente irregular pelo Tribunal de Contas

cadastro de fornecedores da
Prefeitura de São Vicente e da
efetiva demonstração da rea-
lização de pesquisa de pre-
ços correntes no mercado a
época do certame. Tais exi-
gências acabaram por restrin-
gir a participação de eventu-
ais interessados, impedindo
o caráter competitivo do cer-
tame licitatório, viciando o
procedimento, portanto, o
contrato e termos em exame,
todos são irregulares”. Não
há mais recursos, a sentença
do TC já transitou em julga-
do.

Neste caso a Prefeitura de
São Vicente exigiu da empre-
sa uma caução de 200 mil re-
ais, coisa totalmente fora da
realidade e que a Lei de Lici-
tações não permite, por isso
que: - “As exigências
editalicias relativas à fixação
dos valores da caução
contratual e do capital social,
bem como da condição im-
posta de credenciamento pré-
vio, no cadastro de fornece-
dores da Prefeitura de São
Vicente e da efetiva demons-
tração da realização de pes-
quisa de preços correntes no
mercado a época do certa-
me”.

Os Procuradores da Pre-
feitura de São Vicente ingres-
saram com recurso ordinário,
entretanto, o TC ao
reexaminar o processo, por
unanimidade dos Conselhei-
ros, mantiveram o julgamen-
to de total irregularidade nas
contas da Prefeitura com a
empresa VB Serviços Comér-
cio e Administração Ltda,
aplicando-se a espécie o dis-
posto no artigo 2º, incisos XV
e XXVII da Lei Complemen-
tar 709/93. O acórdão foi pu-
blicado no DOE de 01 de se-
tembro de 2004.

O Recurso Ordinário
impetrado pela Prefeitura de
São Vicente que julgou irre-
gulares, concorrência públi-
ca, contrato e respectivos ter-
mos aditivos, bem como ile-
gais as despesas decorrentes,
as razões da apelação não
foram acolhidas e a situação
foi mantida como irregular e
as contas provenientes des-
te contrato foram reprovadas,
em 25 de março de 2005.

Com esta posição defini-
tiva do Tribunal de Contas em
julgar totalmente irregular o
contrato mantido com a em-
presa VB Serviços Comércio
e Administração Ltda com a
Prefeitura de São Vicente, tor-
nam as coisas muito mais di-
fíceis, uma vez que, não se
sabe ainda qual terá sido o
montante de aplicações de
multas nos condutores que
trafegaram pela avenida An-
tonio Emmerich e outras vias
como Presidente Wilson que
tinha radares espalhados por
todos os lados, era um as-
sombro transitar em São
Vicente.

Se de um lado a importân-
cia do contrato celebrado
com a empresa VB Serviços
Comércio e Administração
Ltda era de mais de 17 mi-
lhões de reais, qual terá sido
o valor real das arrecadações
de multas na cidade com as
instalações dos nefastos ra-
dares implantados pelo ex-
prefeito Márcio França?

Houve até uma campa-
nha contra os perversos ra-
dares com relação aos turis-
tas que visitavam a cidade de
São Vicente, quando foi dis-
tribuída na cidade centena de
colantes que dizia: “Visite São
Vicente e ganhe duas multas,
uma quando você chega e
outra quando você vai embo-

ra...”
Até aqui, parece ser uma

pratica comum nas contas do
ex-prefeito Márcio França
porque o Tribunal de Contas
mais uma vez reprova um con-
trato com altíssimo valor e até
que se prove ao contrario, os
contribuintes multados deve-
rão ingressar com ações na
justiça requerendo os ressar-
cimentos dos inúmeros pre-
juízos que padeceram por oca-
sião das multas aplicadas ir-
regularmente.

A sentença de condena-
ção sobre as irregularidades
dos contratos entre a Prefei-
tura de SV e a empresa que
caucionou 200 mil reais para
garantir um excelente negó-
cio, já transitou em julgado e
a partir de agora cabe a qual-
quer cidadão vicentino, elei-
tor de São Vicente, ingressar
com representação junto ao
Ministério Público, e os Pro-
motores de Justiça, com cer-
teza tomarão as providencias
que o caso requer, mesmo
porque, são milhões de reais
que foram arrancados dos
bolsos dos contribuintes em
forma de multas, e todas, se-
gundo o TC, irregulares ante
a irregularidade apresentada
no contrato de concorrência
pública entre a Prefeitura de
São Vicente e a empresa VB
Serviços Comércio e Admi-
nistração Ltda.

Os prejuízos não param
por ai não, porque, os cida-
dãos que foram severamente
multados, tem direito a serem
ressarcidos dos ônus do
dano moral e material, caben-
do neste caso a devolução do
dinheiro de volta que segui-
do pelo critério do Código de
Defesa do Consumidor o va-
lor em dobro. Cabe ainda pro-
cesso na justiça pela perda e

pelos danos morais sofrido
diante do embuste contratual
entre a Prefeitura de São
Vicente e a empresa VB Ser-
viços Comércio e Administra-
ção Ltda que na ocasião pres-
tava os serviços, agora se
sabe, totalmente irregulares.

Mais ainda, os que foram
multados obtiveram pontos
na CNH e que acumulados fi-
zeram com que as pessoas
fossem punidas disciplinar-
mente pela autoridade de tran-
sito, Delegacia de Policia de
Transito, Detrans, com até 60
(sessenta) dias de suspensão
da Carteira de Motorista, além
de prestar 20 horas de aulas
por exigência de lei,
reciclagem.

Entretanto, os prejuízos
não param por ai não, porque
existem ainda os motoristas
profissionais que tiveram
suas carteiras suspensas e
perderam o emprego. Com a
CNH suspensa o cidadão
deixou de prestar serviços
como Motorista profissional,
não é mesmo? Então vejam,
quantos foram os prejuízos
que resultou de um espúrio e
imoral contrato entre a Prefei-
tura de São Vicente com a
empresa VB Serviços Comér-
cio e Administração Ltda, que
sabemos lá se poderá figurar
no pólo passivo de uma futu-
ra ação cível por danos mo-
rais causados aos cidadãos
contribuintes que foram mul-
tados irregularmente em de-
corrência de uma concorrên-
cia pública julgada totalmen-
te irregular pelos Conselhei-
ros do Tribunal de Contas.

Diante de mais uma
estripulia criada pelo Poder
Público de São Vicente, hoje
há escritórios especializados
em recursos deste tipo de
multas e prejuízos, um deles

fica na Rua Campos Sales, 425
e para maiores informações as
vítimas devem de entrar em
contato pelo telefone (13)
3467.5366, falar com
(Abilinho). E no caso das
ações dos danos morais na
justiça para se obter os res-
sarcimentos dos valores das
multas, agendar consulta pelo
telefone (13) 3568.7777, Dr.
Antônio Carlos Nóbrega.

De tudo isto restam algu-
mas dúvidas, afinal, quem
pagará mesmo esta enorme
dívida que o ex-prefeito
Márcio França criou para o
município? A empresa que
faturou milhões de reais com
as multas irregulares em cima
dos “contribuintes/conduto-
res/proprietários” dos veícu-
los multados terá dinheiro o
suficiente para ressarcir os
danos morais e os demais pre-
juízos oriundos de um con-
trato espúrio e imoral com a
Prefeitura de São Vicente? O
Ministério Público através da
Promotoria da Cidadania con-
tinuará calada ou se manifes-
tará a respeito desta
“improbidade administrativa”
que se aventa, perpetuará
com mais um mandato de de-
putado federal, caso Márcio
França seja eleito em 2006?

Portanto, mais uma das
inúmeras trapalhadas do ex-
prefeito Márcio França que
desde já se apronta para al-
çar vôos maiores na política
paulista, mas que com certe-
za, até mais um ano, muitas
águas vão rolar e quem sabe
até fique inelegível para as
próximas eleições de 2006, ali-
ás, como sempre, dependerá
da vontade de ilustres pro-
motores de justiças, juizes e
desembargadores, não é
mesmo?
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Estão em ritmo acelerado
as obras da Via Expressa Sul,
importante eixo viário que
cruza os principais bairros de
Praia Grande e liga os muni-
cípios da Baixada Santista ao
Litoral Sul. A Prefeitura está
investindo R$ 28 milhões
nesta etapa dos trabalhos,
que compreendem a duplica-
ção das pistas, a implantação
de passagens de pedestres
e de veículos sob a pista,
ciclovias e paisagismo. A es-
trada tem 10 quilômetros de
extensão. Desse total, 6,4
quilômetros já foram conclu-
ídos. A entrega dos 3,6 qui-
lômetros restantes acontece
em dezembro, antes da tem-

Prefeitura investe R$ 28 milhões  na
conclusão da Via Expressa Sul

Com obras em ritmo acelerado,
a nova estrada deve ser entregue
em dezembro

porada de verão.
Quem precisa cruzar a

Cidade entre os bairros do
Boqueirão e Vila Mirim já
conhece as vantagens que
a Via Expressa Sul (antigo
Acesso 291) trouxe para o
trânsito da Cidade. No tre-
cho concluído de 6,4 qui-
lômetros, os cruzamentos
foram eliminados e o trân-
sito de veículos e pedes-
tres se faz por meio de pas-
sagens sob a pista, o que
significa mais praticidade
e segurança.

O secretário de Obras
Públicas, Luiz Fernando
Lopes, informou que no tre-
cho em obras, entre os bair-

ros Boqueirão e Aviação, es-
tão sendo construídas três
passagens exclusivas para
pedestres: junto à Rua Qui-
to e entre as ruas Filipinas e
Guatemala, com 3 metros de
largura, e ainda na Avenida
São Paulo, com 4 metros de
largura.

Haverá ainda mais duas
passagens maiores, para pe-
destres e veículos: com 12,7
metros de largura por 3
metros de altura e uma espe-
cial, para travessia inclusive
de ônibus procedentes da
Avenida Guilhermina, com 30
metros de largura e 4,25
metros de altura.

A obra inclui a abertura
de cinco alças de acesso en-
tre os bairros e a Via Expres-
sa. E duas novas alças na al-
tura da Vila Tupi (trecho já
executado da Via Expressa).

Segundo a chefe da Di-

visão de Obras de Infra-es-
trutura, Izabela Bevevino,
para efetuar a pavimentação
do trecho foram realizadas
pesquisas de solo e no sub-
leito. “Na faixa de acosta-
mento a estrutura não apre-
sentou resistência suficien-
te para atender o tráfego pre-
visto, sendo indicada a sua
substituição”.

Para isso foi realizado es-
tudo do trânsito no antigo
Acesso 291, em dias normais.
A média de veículos chegou
a 20 mil/dia no sentido Praia
Grande - Mongaguá e 15mil/
dia no inverso. “O mais im-
portante é que a avaliação
indicou que há intenso trá-
fego de utilitários, ônibus e
caminhões (cerca de 4 mil/
dia). Essa demanda torna ne-
cessária a utilização de pavi-
mento que suporte adequa-
damente o trânsito pesado”,

explicou Izabela.
Árvores - As 49 árvores

existentes ao longo do tre-
cho em obras são outra pre-
ocupação da equipe. “Reali-
zamos um estudo especial
para a pista interferir o me-
nos possível com as árvo-
res”, ressaltou Izabela. Uma
das alternativas encontra-
das para não ferir as normas
técnicas – proximidade da
pista com as árvores - foi a
instalação de defensas me-
tálicas em todo o trecho. Com
isso, reduziu-se o número de
árvores que terão de ser
replantadas em outros locais.

Ainda este mês terão iní-
cio as obras no trecho Mirim,
último do projeto, que com-
preende a área entre a Curva
do S e o antigo trevo do bair-
ro. No local será realizada a
duplicação da pista com duas
alças de acesso, uma passa-

gem de pedestres (4metros de
largura x 2,5 metros de altura)
e o Viaduto do Complexo Ad-
ministrativo.

Ciclovias - Outra impor-
tante obra que compõe o sis-
tema viário da Via Expressa é
a ciclovia. Dos 20 quilôme-
tros previstos, 12,8 quilôme-
tros já foram concluídos. A
passagem especial para os
ciclistas, com sinalização
adequada e paisagismo,
acompanha as duas aveni-
das marginais (10 quilôme-
tros de cada lado). O trecho
que falta a ser finalizado, de
7,2 quilômetros, já se encon-
tra em obras.

Investimentos – Entre
serviços de drenagem dos
canais das marginais e toda
a transformação do acesso
em Via Expressa, a Prefeitura
já investiu cerca de R$ 45 mi-
lhões, recursos próprios.

Uma boa iluminação no
ambiente de trabalho não faz
bem apenas aos olhos, mas
evita a depressão e contribui
para o bom humor. Seu dia pode
ter começado muito bem, mas
se seu vizinho de mesa estiver
num dia de cão, provavelmen-
te seu final de tarde será desa-
gradável. As pessoas não sa-
bem, mas um pequeno comen-
tário maldoso sobre um cole-
ga ou uma ‘saia justa’ podem
dar fim ao um ótimo trabalho.

Essas e outras situações
foram expostas no curso de
capacitação Ética no Serviço
Público e Relacionamento
Interpessoal, encomendado
com exclusividade pela Secre-
taria de Educação de Praia

Grande (Seduc), ao Instituto
Brasileiro de Administração
Pública (Ibrap).

A atividade foi ministrada
pelo professor Luiz Gonzaga
Dardes para 150 chefes de de-
partamento, coordenadores,
diretores e assistentes de uni-
dade escolar e assistentes téc-
nicos pedagógicos. Agora eles
vão repassar o conhecimento
para cerca de quatro mil funci-
onários da secretaria.

Dardes destacou a impor-
tância do bom relacionamento
e da ética no dia-a-dia do ser-
vidor público. “Precisamos
lembrar que a maior parte de
nossa vida passamos no tra-
balho. Ora, se uma pessoa não
consegue se sentir feliz no tra-

balho em que está, está jogan-
do a vida fora”.

O professor disse que o
uso da ética colabora para o
resgate do respeito à profissão
de servidor público. “O respei-
to deve começar dentro de um
setor, para se estender ao cida-
dão e mudar a ‘fama’ de que há
regalias e pouco trabalho”.

Para a assessora técnica da
secretaria, Ana Maria Silva, o
servidor deve ter consciência
da importância de seu trabalho
na vida do munícipe. “Chegou
a hora de o administrador pro-
fissional saber que trabalha
como guardião do interesse co-
mum. O impacto é positivo. E o
servidor se sente mais valori-
zado”.

O curso abordou a origem
da palavra ética, o uso de valo-
res desde a antiguidade e o
Estatuto do Funcionário Públi-
co, com seus direitos, deveres
e obrigações. O palestrante
utilizou filmes para explanar
sobre situações éticas e anti-
éticas e abusou de dinâmicas
para mostrar ao servidor a im-
portância dos relacionamen-
tos nos locais de trabalho, da
motivação pessoal, do desem-
penho em equipe.

Foram 12 horas de
capacitação. Todos os partici-
pantes receberam apostila e
material de apoio. A atividade
aconteceu nas salas de
capacitação da Seduc, na Rua
José Borges Neto, 50, na Vila
Mirim.

Agir com ética melhora
ambiente de trabalho

Os pacientes que precisavam
do procedimento eram
encaminhados ao HGA, porque
na segunda-feira (20), uma equipe
com sete médicos plantonistas de
cirurgia vascular começou atuar
no Hospital Municipal de Praia
Grande. A especialidade, que
existia apenas no âmbito
ambulatorial, atenderá aos casos
clínicos e cirúrgicos, além de
emergências.

“Eles darão andamento às
cirurgias eletivas, que são as
programadas antecipadamente,
não emergenciais”, informou o
diretor clínico, Antônio Carlos
Gomes. “A equipe atenderá os
casos que entram pelo Pronto-
Socorro Central e os pacientes do
próprio hospital, que estão
internados”.

Ele ressaltou a competência
da equipe. “Os médicos têm títulos
de especialização em cirurgia
vascular. O chefe do grupo,

Equipe de cirurgia
vascular começa a
atender segunda

Marcelo Romiti, também chefia o
departamento de cirurgia geral e
vascular do Hospital Guilherme
Álvaro”. Ele afirmou também que
uma das médicas é especialista em
cirurgia endovascular.

Mutirão – Também está
sendo estudada a realização de
mutirão de cirurgia vascular para
atendimento da demanda
reprimida. Antônio Gomes disse
que até agora os pacientes que
precisavam de intervenção
cirúrgica nessa especialidade
eram encaminhados para o hospital
de referência, o Guilherme Álvaro.

Além da nova equipe, o
Hospital Municipal conta também
com material cirúrgico para que as
intervenções comecem na próxima
semana. Entre os atendimentos
que serão realizados estão:
traumas que envolvam lesões
agudas, como rupturas; e
insuficiência vascular, arterial e
venosa, entre outras.
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Nos próximos dias 30 de
junho e 1º e 02 de julho será
realizada a Conferência Na-
cional de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, em
Brasília. Na ocasião, na qual
estarão participando 1.000
delegados de todo país, qua-
tro representantes da Baixa-
da Santista defenderão as
mais de 400 propostas da
Região Metropolitana. Os
delegados da Baixada foram
eleitos na Conferência Esta-
dual, realizada nos dias 17 e
18 de junho no Palácio dos

Baixada Santista conta com representantes na Conferência
Nacional da Igualdade Racial em Brasília

Bandeirantes, que elegeu 102
representantes do Estado
para participar da Conferên-
cia Nacional.

Dos quatro delegados da
Região, o presidente do Con-
selho Municipal de Participa-
ção e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de San-
tos, José Ricardo dos Santos,
é o único representante do
Poder Público. Os três repre-
sentantes da sociedade civil
são Vera Lúcia Oscar Alves
da Silva, Roseli Ferreira Brito
e Júlio Evangelista Santos

Júnior.
Na oportunidade, José

Ricardo teve uma breve con-
versa com o governador do
Estado de São Paulo, Geral-
do Alckmin, sobre o tema e
citou as principais iniciativas
sobre a questão racial e o pro-
cesso de pré-conferências e
conferências na Baixada
Santista. O governador e a
ministra da Secretaria Espe-
cial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial
(SEPPIR), Matilde Ribeiro, fi-
zeram a abertura do evento.

José Ricardo conta que a
Conferência Estadual foi um
marco importante nesta dis-
cussão nacional proposta
pelo Governo Federal sobre a
inclusão racial. Na oportuni-
dade, cerca de 1.000 delega-
dos de todo o Estado de São
Paulo debateram as propos-
tas trazidas das Regiões e ele-
geram os 102 delegados. O
presidente conta que dos 102
que irão representar a popu-
lação paulista em Brasília, 55
membros da sociedade civil
foram eleitos representando a

comunidade negra, 36 repre-
sentando as etnias árabe, in-
dígena, palestina, judaica, ci-
gana, amarela e brancos
comprometidos, e 11 repre-
sentando o Poder Público,
sendo três do governo Esta-
dual e oito dos governos mu-
nicipais.

O presidente do Conse-
lho, que também presidiu a
Conferência Metropolitana
na Baixada, avalia que o mo-
mento foi bastante positivo
para a Região, que levou 39
delegados para o Palácio

dos Bandeirantes e tiveram
todas as suas propostas
aprovadas para a Conferên-
cia Nacional. “Fui eleito en-
tre estes oito representantes
dos poderes públicos. Os cri-
térios utilizados para esta
categoria foram a
r e p r e s e n t a t i v i d a d e
populacional, a promoção
das pré-conferências
temáticas nos núcleos e as
cidades que possuem conse-
lho municipal da comunida-
de negra e coordenadoria da
igualdade racial”, conta.

Curiosidade, euforia
das crianças e muitos
aplausos marcaram a
chegada dos 12 bonecos
de pano (seis na parte da
manhã e seis na parte da
tarde), na Emei Cidade
de Naha, em São
Vicente, nesta quinta-fei-
ra, dia 16. Os bonecos
fazem parte do programa
da Secretaria de Educa-
ção (Seduc), Projeto
Afetividade, que visa de-
senvolver carinho, afeto
e respeito entre as crian-
ças. Eles chegaram em
uma perua escolar, ves-
tidos com o uniforme da
escola, e foram
recepcionados por seis
alunos, representantes
de cada classe.

Mais de 250 estudan-
tes entre 4 e 6 anos (Ní-
vel III) abraçaram, pega-
ram e olharam com aten-
ção, para o mais novo

Bonecos despertam
atenção de crianças na
escola Cidade de Naha

colega de classe. Mesmo
tímidos alguns não con-
trolaram a ansiedade de
conhecer os bonecos.
Animada, Stefani, de 6
anos, explica como será
o convívio com Gabriel,
nome que ela mesma es-
colheu para um dos bo-
necos. “Ele vai para casa
com a gente e vai fazer
tudo que a gente fizer.
Vai brincar e passear”,
conta.

Os bonecos foram
confeccionados pela mãe
de uma das professoras
e tem aproximadamente
1,10 metro de altura.
Cada boneco terá um
nome, que será escolhi-
do por sorteio, pelos pró-
prios alunos de cada
sala. Diariamente, tam-
bém por meio de sorteio,
os estudantes levarão o
boneco para casa, para
cuidar e aprender a divi-

A 8ª Festa da Tainha de
Praia Grande, evento tradi-
cional do mês de julho na
Cidade, deve atrair mais de
40 mil pessoas, que vão
consumir aproximadamente
120 mil quilos de peixe. O
evento, organizado pelo
Centro de Cultura Dalton
Pinheiro Pedroso,  com
apoio da Prefeitura, será re-
alizado no pavilhão ao lado
da Câmara Municipal, no
Boqueirão, e acontecerá de
sexta a domingo, de 8 a 31
de julho.

O prato já virou tradi-
ção da baixa temporada no
Município. Custa R$ 25,00
e é suficiente para duas
pessoas. Quem garante é
Eloy Robson Andrade
Catão, diretor do Centro de
Cultura, que ressalta o ca-
ráter beneficente do even-
to: “Todo ano, elegemos
uma entidade para receber
parte da arrecadação. Este
ano, decidimos apoiar o
Fundo Social de Solidarie-
dade pelas suas inúmeras
obras sociais”.

Desde o ano passado,
a festa ganhou novas e am-
plas instalações. Antes,
eram montadas barracas em

Festa da Tainha oferece
12 toneladas de peixe

Parte da renda será revertida para projetos sociais de Praia Grande
terreno com areia. Agora,
no pavilhão cedido pela
Prefeitura, é montada em
área coberta de 3.300 m² e
com piso em concreto, ga-
rantindo maior conforto
para seus freqüentadores.

Cada convite dá direi-
to a uma tainha grelhada
acompanhada de arroz, fa-
rofa  de camarão e
vinagrete, servindo a duas
pessoas. No local, haverá
estandes promocionais de
colaboradores e brinque-
dos para crianças, além da
Loja da Cidadania, com
produtos elaborados em
cursos da Secretaria de
Promoção Social (Sepros).

Doações – Graças à
parte da renda da festa do
ano passado, o Centro de
Cultura Dalton Pinheiro
Pedroso doou, em agosto
de 2004, para o Hospital
Municipal, duas incuba-
doras e um aparelho deno-
minado oxímetro. Os equi-
pamentos custaram R$
11.400,00. As incubadoras
são utilizadas para manter
a temperatura dos recém-
nascidos.  O oxímetro
mede a quantidade de oxi-
gênio que o paciente está

recebendo durante uma ci-
rurgia.

Convites - A 8ª Festa da
Tainha acontece nos dias
8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23,
24, 29, 30 e 31 de julho. Às
sextas-feiras, o horário
será das 18 até meia-noi-
te; aos sábados, das 12 a
meia-noite e, aos domin-
gos, das 12 às 18 horas. Os
convites podem ser adqui-
ridos nos seguintes locais:
Secretaria de Promoção
Social (Rua Paulo Fefin,
atrás do Hospital Munici-
pal); Auto-Escola Praia
Grande (Rua Campinas, 83,
Boqueirão); Associação
Comercial (Rua Espírito
Santo, 782, Boqueirão);
Laurecolor (Avenida Cos-
ta e Silva, 97, Boqueirão)
Art Color, no Litoral Plaza
Shopping; Vimar Presen-
tes (Avenida Costa e Sil-
va, 563) e também com
membros de várias entida-
des filantrópicas e clubes
de servir do Município.
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone
3491-4958. O Pavilhão de
Eventos fica na Rua Luiz
Antonio de Andrade
Vieira, 216, Boqueirão.

Até o final do ano, 12 “amigos de pano” acompanharão alunos
em casa e em sala de aula

dir os objetos.
De acordo com a di-

retora da escola, Tereza
de Jesus, o objetivo é res-
gatar os valores esqueci-
dos pela sociedade, como
o amor e a amizade,
sociabilizando os alunos
em sala de aula, além de
interagir os pais nessa ini-
ciativa. “Como os alunos
levarão os bonecos para
casa, os pais também te-
rão a responsabilidade de
acompanhar os filhos, que
tomarão conta do bone-
co”, explica Tereza.

Já a chefe do Depar-
tamento de Educação In-
fantil, Vera Chucri, a par-
ticipação da família como
base da educação é fun-
damental. “Dessa forma,
os pais estarão mais pró-
ximos dos filhos no perí-
odo escolar. A educação
das crianças também é
deles”.
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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: Alan Hudson Lopes

SOCIAIS... SOCIAIS...
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Viajar: é cultura... conhecimento... e lazer...

tURISMo...TURISMO...TURISMO...
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PREVINA-SE CONTRA DOENÇAS
SEXUALMENTE  TRANSMISSÍVEIS E AIDS

Prefeitura da Estância
Balneária de Mongaguá

A Prefeitura de Mongaguá, através do Departamento de Saúde,
realizará, a partir deste mês de junho, palestras sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Aids dirigida a estudantes das Escolas
Municipais e a Comunidade. As palestras serão enriquecidas com
material educativo comprado pela Prefeitura, em parceria com o
Ministério da Saúde (Programa Saúde e Prevenção nas Escolas)

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Departamento Municipal de Saúde

Ministério da Saúde

REGIONAL
Vereador de Juquiá fica indignado com

a forma de cobrança da Sabesp

Vereador Amém Gonçalves de Juquia apresentou
requerimento questionando a forma de cobrança
que a Sabesp patrocina contra os cidadãos

Na última sessão da Câma-
ra de Juquiá o atuante verea-
dor Amem Gonçalves apresen-
tou requerimento a Mesa da
Câmara questionando a forma
pela qual a Cia Sabesp cobra
os contribuintes. Segundo o
vereador Gonçalves a Cia co-
bra por metro cúbico de água
que sai pelas torneiras e pelo
registro e também cobra em
100% a saída desta mesma água
para a rede de esgoto.

Nem toda a água que sai
pelo registro do hidrômetro é
tida como resíduo que vai di-
reto para a rede de esgotos, afi-
nal, temos um caso especifico
onde a rede da Sabesp estou-

rou e a conta da água chegou
a mais de R$ 1.000,00 (um mil
reais) e a mesma quantia foi
cobrada pelo uso da rede de
esgoto, afirma o vereador.

Na verdade, a água que
saiu registrada pelo hidrômetro
foi escoada para o solo e não
para a rede de esgoto, portan-
to não há a mínima compreen-
são em se pagar uma coisa que
não se utiliza, afirma. O caso
foi parar na gerencia da Sabesp
que após verificar o acidente
parcelou a conta de água para
a Igreja Evangélica, reconhe-
cendo que a água de fato es-
coou direto para o solo e não
para a rede de esgotos.

Neste sentido o vereador
ainda considera que resulta do
óbvio e ululante que nenhuma
residência, comércio ou
industria, a água que passou
pelo medidor de entrada é es-
coada completamente para a
rede de esgoto, porque quan-
do é água usada no quintal ou
no jardim ou, eventualmente
para lavagem de veículos nas
residências, a mesma é absor-
vida pelo solo e, não vai dire-
tamente para a rede de esgoto.

Dessa forma o vereador
Amem Gonçalves ilustra sua
matéria requerendo que a
Sabesp forneça um estudo por-
menorizado quanto a peculia-

ridade dos gastos com a água
que nem toda acaba por eva-
dir-se para a rede de esgoto,
dessa forma, estuda-se que uma
medida salutar agradável a to-
dos seria o consumo máximo de
70% (setenta por cento) para a
rede de esgoto, afirma.

O movimento tende a au-
mentar uma vez que, toda a po-
pulação da Baixada Santista, Li-
toral Sul e Vale do Ribeira já es-
tão exaustos dos desmandos e
cobranças absurdas da Sabesp
nas contas de água. Modelos
iguais a este começam a prospe-
rar em todas as Câmaras de Ve-
readores, aliás, local legítimo
para este tipo de discussão.

foto: Domingos da Paz
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Movimento político obriga prefeitura lacrar Usina de asfalto
No último mês de maio a Prefei-

tura de Mongaguá foi forçada a pa-
ralisar as atividades da usina de as-
falto da Construtora Termac que
operacionalizava em caráter experi-
mental de 90 dias sob a supervisão
direta da CETESB.

A usina de asfalto que havia re-
cebido em caráter provisório da CIA
CETESB a condição de operar seus
equipamentos sem poluir o meio am-
biente teve suas atividades encer-
radas por motivos políticos onde um
grupo de pessoas que se intitulam
moradores no bairro da Pedreira se
uniram ao movimento político cria-
do ou encabeçado pelo atual presi-
dente da Câmara Municipal Márcio
Gomes (Cabeça) onde visitaram o
prefeito Artur Parada Prócida e exi-
giram a lacração da usina.

Na semana passada houve en-
contro no salão de conferencias da
Prefeitura de Mongaguá com as au-
toridades ligadas ao meio ambien-
te, entre elas a Promotora de Justiça
do Meio Ambiente de Mongaguá,
o Gerente da CETESB Paulo Sérgio
de Tarso, o empresário José Anto-
nio Della Vibera, o engenheiro da
Prefeitura Otavio Mosca Diz, o 1º
Tenente da Polícia Ambiental, o ad-
vogado Marcos Amaral da suposta
empresa poluidora, Lafaiete da Sil-
va, presidente da Câmara de
Mongaguá Marcio Gomes (cabeça),
vereador Bibi e outros populares
que discutiram em parte como evi-
tar a poluição naquela área que é
destinada por lei municipal como
área de zoneamento industrial.

Segundo o técnico e gerente da
CETESB a empresa havia assumido
o compromisso de operacionalizar
a usina dentro dos padrões permiti-
dos de poluição e isto afirmou o ge-
rente, “...tudo estava perfeito con-
forme exigência legal do Órgão que
cuida da qualidade de vida do ar,
mar, terra, principalmente da vida
humana...”

Nossa reportagem esteve no lo-
cal onde está instalada a empresa e
verificou que todos os equipamen-
tos segundo a própria CETESB é de
última geração e está instalada den-
tro dos padrões permitidos por lei,
entretanto, até o presente momento
ainda não operou com sua capaci-
dade total porque está em fase adap-
tação e ajustamento dos equipa-
mentos.

Também se verificou que segun-
do o afirmado na reunião com o pre-

feito e com as autoridades o rio está
sendo poluído, neste sentido nos-
sa reportagem pode verificar com
moradores que a poluição é oriun-
da do movimento diário da pedreira
que opera logo acima da usina de
asfalto e quando lava as pedras as
águas sujas são despejadas no rio
Mongaguá, poluindo o leito daque-
le caudaloso rio.

A reportagem ainda entrevistou
alguns moradores da Pedreira e por
medida de segurança e proteção aos

entrevistados se constatou que
quem faz muito barulho e poluição
de pó de pedra naquele populoso
bairro é a Pedreira que está em ple-
no funcionamento, diariamente. Se-
gundo os moradores poucas foram
as vezes que se sentiu cheiro forte
de alguma detrito no ar porque a
usina está em fase de teste e segun-
do eles ficaram sabendo, a usina não
produz poluição tanto que a empre-
sa que regula e fiscaliza a poluição
está constantemente em alerta e em

nenhuma vez foi solicita ou
requerida para fazer intervenção na
usina de asfalto, mas a Pedreira já
foi objeto de várias reclamações na
Prefeitura.

Arriscam ainda alguns morado-
res que tudo isto começou logo que
a usina começou a se instalar do
outro lado do bairro, logo após o
rio Mongaguá, então, com a ascen-
são do Marcinho a vereador e a pre-
sidente da Câmara, daí começou a
se espalhar pelo bairro que a usina

estava produzindo muita poluição,
eu mesmo nunca vi, afirma um mo-
rador que não comunga com as idéi-
as políticas de Marcinho Cabeça.

Diante do impasse a empresa
está sendo coagida a fazer o que
está fora da lei, pois tudo o que a lei
permite foi respeitado e o investi-
mento é alto para não se produzir
absolutamente nada de poluição. A
poluição é assim mesmo, onde exis-
te o homem há poluição, e a CETESB
que é o órgão responsável pela fis-
calização da qualidade de vida afir-
ma que 100% (cem por cento) sem
poluição não existe em lugar ne-
nhum do Planeta e muito menos na
área de uma usina. Os níveis são
toleráveis ao ser humano e isso a
empresa vem cumprindo regular-
mente dentro dos padrões exigidos
para qualquer que seja a empresa.

Na verdade o que se percebe cla-
ramente é que não passa de um mo-
vimento político criado por pesso-
as que não tem compromisso com o
progresso da cidade e nem de ne-
nhum lugar, afirma um dos ex-funci-
onários (demitido) da usina que teve
suas atividades paralisadas pela
Prefeitura de Mongaguá.

Durante a reunião com as auto-
ridades o cidadão Lafaiete da Silva
foi o mais exaltado e categórico em
exigir a paralisação definitiva das
atividades da empresa que em con-
tra partida ameaçou as autoridades
presentes de ir embora da cidade de
Mongaguá caso a empresa volte a
funcionar normalmente.

Os diretores da Associação
Rural da Água Branca e os mo-
radores da região agradecem o
prefeito,  prof.  Artur Parada
Prócida, por uma série de moti-
vos, entre os quais a construção
e um abrigo coberto de ônibus,
em frente à Regional Rural, que
é a sede da entidade.

A presidente da entidade,
Roseli da Silva Martins, esclare-
ceu que os agradecimentos são
também  porque o prefeito não
permite aumento na passagem do
transporte coletivo – como acon-
teceu recentemente na Praia
Grande e em Santos : “E também
pelo apoio que o Prof. Artur está
dando à nossa festa junina, por
ele ter mandado construir uma

Associação da Água Branca
agradece o prefeito de Mongaguá

escola rural na região, por man-
ter sempre a estrada  para a Água
Branca “arrumadinha”, enfim  por
todo o incentivo e apoio que ele
nós dá”, diz a presidente Roseli
da Silva Martins.

Assim, incentivados, apoia-
dos e animados, os diretores da
Associação Rural  da Água Bran-
ca vão realizar a festa junina  nos
dias 11,12, 18, 19, 25 e 26 deste
mês, na regional rural a partir das
14 horas. No dia 25,  alunos da
Escola Regina Maria dançarão  a
tradicional quadrilha. A festa será
no galpão da regional rural, onde
haverá comias típicas, bingo,
brincadeiras e quadrilhas. E ain-
da um caprichado “arrasta pé”.

A terceira edição do Festão na
Praia de Mongaguá teve inicio no
último dia 17 de junho, (sexta-feira),
e tem previsão para terminar no dia
31 de julho, na praça de eventos da
avenida Dudu Samba (Centro).
Segundo os organizadores do
evento, o III Festão na Praia
começou muito bem e atraiu milhares
de pessoas neste final de semana
passada e durante as festas deverá
atrair mais de 20 mil pessoas em cada
final de semana (sexta-feira, sábado
e domingo). Na programação, há
concurso de danças folclóricas,
shows sertanejos, de forró e música
country e brincadeiras típicas das
festas juninas.

Festão na Praia aquece
inverno em Mongaguá

Em virtude do sucesso da festa,
em 2004, a comissão organizadora
decidiu ampliar a área coberta de 1.000
para 1.400 metros quadrados. Além
disso, 22 entidades assistenciais
estiveram presentes com tendas para
comercializar produtos artesanais,
comida e bebida com a finalidade de
arrecadar fundos para os trabalhos
sociais. No local, também está
funcionando o Pavilhão dos
Artesãos de Mongaguá.

Na abertura do evento, houve um
grande show com o grupo de forró
Meninos do Agreste. O show de
calouros foi realizado no sábado e a
apresentação das quadrilhas
aconteceu no domingo.
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É meramente impossível
de generalizar uma classe ou
categoria profissional, uma
vez que existem os bons e os
maus em todos os lugares da
vida, por isso mesmo, desde
o início desta celeuma entre
imprensa e judiciário, em ne-
nhum momento as reporta-
gens fizeram qualquer menção
que dentro do judiciário
paulista são todos iguais.

Todas as reportagens são
fundamentadas nas denunci-
as trazidas a público pelo psi-
cólogo e vítima José Paulo
Orsini de Carvalho que primei-
ramente deve de constar que
todos os fatos são verdadei-
ros, e de outra ordem, contém
todos os ingredientes para
condenar e colocar na cadeia
qualquer criminoso e princi-
palmente os membros da
“quadrilha dos doutores” que
comanda os destinos da cida-
de de Registro, a saber: 1) ví-
timas; 2) testemunhas; 3)
provas documentais; 4) lau-
dos periciais; 5) depoimen-
tos dos peritos em juízo; e fi-
nalmente; 6) cooptação das
autoridades policiais, minis-
teriais e judiciárias nos cri-
mes para proteção dos crimi-
nosos.

Pai e filho, ou seja, Joel
Campos Fernandes e seu fi-
lho Cezar Muniz Fernandes
muitas vezes ofereceram aos
seus colegas advogados em
Registro e região que se pre-
cisassem de uma sentença fa-
vorável no Tribunal de Justi-
ça, “... era só falar com qual-
quer um deles, pai ou filho que
tudo estaria resolvido porque

Quadrilha tenta vender sentença do Tribunal de Justiça
eles “tinham” dentro do Tri-
bunal desembargadores ami-
gos para resolver qualquer as-
sunto jurídico como senten-
ças condenatórias ou
absolutórias ...”.

Em Jacupiranga Cezar
Muniz Fernandes teve o dis-
parate de tentar vender sen-
tença ao então prefeito Josuel
Volpini garantindo-lhe inclusi-
ve rapidez em qualquer que
fosse a causa ou questão ju-
dicial dentro do Tribunal de
Justiça de São Paulo.

Cezar Muniz Fernandes
prestou serviços por quatro
meses na Prefeitura de
Jacupiranga e só depois des-
se contra senso, ou seja, a
tentativa e oferecimento de
venda de sentença, o então
prefeito Volpini, homem de
bem, empresário bem sucedi-
do no Vale do Ribeira, escan-
dalizado com a proposta, dei-
xou de precisar dos préstimos
profissionais daquele jovem
advogado que desde de cedo
tenta seguir os caminhos do
seu pai Joel Campos
Fernandes, advogado acostu-
mado a fraudar processos,
documentos públicos e priva-
dos em busca de sentenças
favoráveis em Registro e re-
gião.

Tanto é verdade que em
Registro na 1ª Vara Cível nos
processos 191 e 146 de 2000,
ambas ações civis públicas,
Campos Fernandes intrujou
diversos documentos falsos e
fraudulentos nas ações e o re-
sultado de sua
irresponsabilidade foi exata-
mente o previsível, ou seja,

obteve sentença favorável em
todos os processos pelas
mãos do então juiz designado
Leandro Jorge Bittencourt
Cano (hoje prestando servi-
ços na cidade de Guarulhos).

O perverso bando do
advogay Joel Fernandes age
na região há mais de 20 anos e
com o tempo obteve a prote-
ção dos desembargadores:
Samuel Alves de Mello Júnior,
Antonio Roberto Midolla,
Ruy Camilo e do próprio pre-
sidente do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, Luiz Elias
Tâmbara.

O atual presidente do TJ
era o Corregedor Geral de Jus-
tiça quando todas as denun-
cias de uma poderosa quadri-
lha agia e (age) dentro do Tri-
bunal onde cometem todos os
tipos de crimes e sob o manto
da justiça paulista estão im-
punes e imunes: - Estelionato,
Apropriação Indébita,
Corrupção de Menor
Impúbere, Formação de Qua-
drilha ou Bando, Falsificações
de Documentos Públicos e
Particulares, Falsidade Ideoló-
gica, Omissão, Prevaricação,
Abuso de Poder e de Autori-
dade, principalmente o Crime
do Parcelamento do Solo, So-
negação de Impostos e outras
tipicidades criminais que são
cometidos na Comarca de Re-
gistro.

A nefasta quadrilha tem
“poderes” inigualáveis den-
tro dos tribunais porque seu
mentor jurídico coopta as au-
toridades e dessa forma os cri-
mes e criminosos permanecem
acobertados pelo manto da

justiça, basta para tanto dar
vistas nos processos acima
descriminados onde figuram
os Juizes(as): - Gisele de Cas-
tro Catapano (Osasco), Davi
Capelatto (Ibiúna), Rogério
Márcio Teixeira (Santos),
Leandro Jorge Bittencourt
Cano (Guarulhos),
Alessander Marcondes Fran-
ça Ramos (Jacupiranga),
Luciana Caprioli Paiotti
(Registro), Natalia Garcia
Penteado Soares (Peruíbe),
Ariana Consoni Brejão
Degregório Geronimo
(Cubatão), Luiz Guilherme
Cursino de Moura Santos
(Lorena) e Andreza Maria
Arnoni (Registro).

Em 2001, época das de-
nuncias trazidas a público
pelo psicólogo José Paulo
Orsini de Carvalho, a juíza Ari-
ana Consoni Brejão
Degregório Geronimo,
Corregedora dos Cartórios na
Comarca de Registro ao invés

foto: Divulgação

de apurar e investigar as falsi-
dades e fraudes em documen-
tos públicos dentro dos Car-
tórios de sua responsabilida-
de, simplesmente ingressa
com processo crime contra os
denunciantes: o jornalista
Domingos da Paz e José Pau-
lo de Carvalho.

Dessa forma, todos os de-
nunciados em corrupção, frau-
des e outros delitos, ampara-
dos e protegidos pelos juizes
da Comarca de Registro in-
gressam com uma quantidade
fabulosa de espúrios e imorais
processos para calar a impren-
sa: a) Primeira Vara: Proces-
sos nº 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) Segunda
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) Tercei-
ra Vara: Processos nº 038/02,
078/02, 096/02, 171/02, 170/

O advogado e mentor da quadrilha dos doutores Joel Campos Fernandes
abraça o amigo desembargador Samuel Alves de Melo Júnior, amizade
que até o presente momento garante a liberdade de Campos Fernandes
em não ser investigado e nem processado pela justiça paulista

02; 274/99, 460/99 e 480/99.
A quadrilha é tão poderosa

que em agosto e setembro de
2004, época das eleições muni-
cipais, Joel Fernandes, sempre
ele, comandado os seus mem-
bros, ingressam com mais 12
(doze) processos na Comarca
de São Vicente contra o jorna-
lista Domingos da Paz. Este ad-
vogado mentecapto “dono ab-
soluto da quadrilha que criou”,
já promoveu na justiça mais de
80 processos contra o jornalis-
ta e todas as ações, além de se-
rem espúrias e imorais, uma é
cópia fiel da outra, sem o míni-
mo de criatividade e verdade.
Hoje sabemos que o objeto de
tantos processos na justiça é
exatamente para entreter as au-
toridades para que seus crimes
prescrevam como aconteceu em
Registro nos Inquéritos Polici-
ais que figurava ele e seu ban-
do como indiciados, claro, tudo
cooptado pelas autoridades lo-
cais.

Desembargador Dr. Samuel Alves de Melo Junior, Dr. Joel Campos
Fernandes e Dr. Nilson de Jesus Pedroso

foto: Divulgação
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Depois das denuncias
do psicólogo e vítima da
quadrilha dos doutores em
Registro, a sensação que se
tem que estamos vivemos
inteiramente nas épocas da
Santa Inquisição, onde há
sentenças de todos os jei-
tos e mescladas aos
destemperos de juizes que
se mostram despreparados
para o exercício legal da pro-
fissão de magistrados, haja
vista a forma que sentenci-
am os mais variados proces-
sos, onde emitem opinião
pessoal em termos que se
considerados, não passam
de vingança e ódio.

Na comarca de Registro
já noticiamos de tudo, mas
nada se compara com o pa-
recer pessoal da ilustre Juíza
Luciana Caprioli Paiotti
Pereira da 3ª Vara Judici-
al, quando afirma no espú-
rio e imoral processo nº 168/
02, em forma de sentença fi-
nal que: - “...o réu Domin-
gos da Paz tem a personali-
dade voltada para o crime...”

A coisa é tão
estarrecedora, doentia e
protecionista a favor dos
membros da quadrilha que
domina o “Poder Político de

Juíza age em processo como se fosse ph.D. em doenças mentais

Registro” que juizes se
mostram despreparados no
momento de prolatarem suas
sentenças ou então agem
de má fé e com dolo, pois
afirmar que um jornalista ao
denunciar publicamente um
poderoso esquema de
corrupção, inclusive dentro
do Poder Judiciário de Re-
gistro, a juíza além de não
determinar as investigações
e a devida apuração dos cri-
mes enunciados, condena a
vítima e jornalista as mais
absurdas penas, afirmando
“...que o jornalista tem per-
sonalidade voltada para o
crime...”, um horror.

Primeiramente, é muito
importante afirmar que ne-
nhum juiz neste país tem au-
toridade para afirmar publi-
camente que esta ou aquela
pessoa tem problemas ou
deficiências mentais ou per-
sonalidade voltada para o
crime porque não são habi-
litados para emitirem laudos
ou exames periciais, somen-
te aplicam as leis, apenas.

No caso específico da
juíza Luciana Caprioli Paiotti
Pereira da 3ª Vara Judicial de
Registro menos ainda, por-
que, como juíza, conforme

constam dos (Autos 168/02
da 1ª Vara) e outros que ela
sentenciou, há denuncias
documentadas com vítimas,
testemunhas, provas docu-
mentais, laudos periciais,
depoimentos dos peritos em
juízo e a cooptação das au-
toridades pela frondosa
quadrilha dos doutores que
ela como juíza de direito vem
protegendo desde a data
das denuncias por este jor-
nal, 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 envolvidos
nos crimes denunciados
pelo psicólogo José Paulo
Orsini de Carvalho.

Nesta mesma linha de
idéias, a juíza Luciana
Caprioli Paiotti Pereira não
é médica psiquiatra e não
exerce nenhuma atividade
voltada para os estudos da
mente, da terapia ou
psicoterapia e muito menos
possui algum título de
“ph.D.” em doenças mentais
ou nervosas para escrever
solenemente aquilo que não
conhece e não tem capaci-
dade profissional para afir-

A Juíza Luciana Caprioli Paiotti Pereira deverá ser processada judicialmente no TJ onde terá a oportunidade de
apresentar laudo médico que comprova ser o jornalista “doente mental” e, mesmo poderá demonstrar de onde ela
extraiu a frase que afirma que o “...o réu Domingos da Paz tem a personalidade voltada para o crime...”,

O desembargador Antônio Roberto Midola e sua esposa Luzia Midola em
encontros com Joel Campos Fernandes e outros...

foto: Divulgação

mar que: - “...o réu Domin-
gos da Paz tem a personali-
dade voltada para o crime...”,
portanto, ao afirmar esta fra-
se em sua r. sentença, a juíza
simplesmente exerceu ilegal-
mente a profissão de pessoa
habilitada na área da medi-
cina e psiquiatria, por isso,
além de ofender a moral e a
dignidade de um profissio-
nal de imprensa que no exer-
cício legal de sua profissão
simplesmente mostrou os
fatos e documentos que ela
como juíza não teve a digni-
dade de uma operadora do
direito, de investigar, apu-
rar e condenar os verdadei-
ros criminosos.

É por isso que a nefasta
quadrilha tem “poderes”
inigualáveis dentro dos Tri-
bunais porque seu mentor
jurídico, o advogay Joel
Campos Fernandes coopta
as autoridades e dessa for-
ma os crimes e criminosos
permanecem acobertados
pelo manto da justiça, basta
para tanto dar vistas nos
processos: a) Primeira
Vara: Processos nº 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) Segunda 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) Ter-
ceira 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 Regis-
tro desde 1996 na Justiça lo-
cal com o envolvimento di-
reto dos Juizes (as): - Gisele
de Castro Catapano
(Osasco), Davi Capelatto
(Ibiúna), Rogério Márcio
Teixeira (Santos), Leandro
Jorge Bittencourt Cano
(Guarulhos), Alessander
Marcondes França Ramos
(Jacupiranga), Luciana
Caprioli Paiotti (Registro),
Natalia Garcia Penteado
Soares (Peruíbe), Ariana
Consoni Brejão
Degregório Geronimo
(Cubatão), Luiz Guilherme
Cursino de Moura Santos
(Lorena) e Andreza Maria
Arnoni (Registro), em todos
os procedimentos judiciais
para proteger todos os mem-
bros da quadrilha dos dou-
tores e, se não bastasse,
tudo acobertado pelos
desembargadores Samuel
Alves de Melo Júnior, An-
tônio Roberto Midolla, Ruy
Camilo Pereira e finalmente

o próprio Presidente do Tri-
bunal de Justiça Luiz Elias
Tâmbara.

Depois de tanto insistir
para que houvesse justiça
no TJ paulista e cansado de
ser condenado injustamen-
te, o jornalista Domingos da
Paz enviou ao Conselho Na-
cional de Justiça-CNJ (Con-
trole Externo do Judiciário)
grande parte dos documen-
tos que prova e ilustra mui-
to bem a participação das
autoridades nos crimes de-
nunciados pela vítima José
Paulo Orsini de Carvalho,
tanto em Registro como em
São Paulo.

E quanto a Juíza Luciana
Caprioli Paiotti Pereira deve-
rá ser processada judicial-
mente no TJ onde terá a
oportunidade de apresentar
laudo médico que prova ser
o jornalista “doente mental”
e, mesmo poderá demons-
trar de onde ela extraiu a fra-
se que afirma que o “...o réu
Domingos da Paz tem a per-
sonalidade voltada para o
crime...”.

Nos quadro (fotos) apre-
sentamos algumas ilustres
personalidades do Judiciário
Paulista nos diversos encon-
tros mantidos com Joel Cam-
pos Fernandes e outros...

Analise Fernandes (mulher de Joel), o desembargador Samuel Alves de Melo Júnior,
Joel Campos Fernandes e o Professor Samuel Alves de Melo nos encontros festivos
na residencia do anfitrião Joel Fernandes em Registro

foto: Divulgação
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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

C l a s s i N e w sC l a s s i N e w sC l a s s i N e w sC l a s s i N e w sC l a s s i N e w s
é  s ó  l i g a r :  3 0 2 7 . 7 4 3 6

INDICADOR PROFISSIONAL

Art. 52. As entidades
governamentais e não-
governamentais de
atendimento ao idoso serão
fiscalizadas pelos
Conselhos do Idoso,
Ministério Público,
Vigilância Sanitária e outros
previstos em lei.
Art. 53. O art. 7° da Lei n°
8.842, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7° Compete aos
Conselhos de que trata o
art. 6° desta Lei a
supervisão, o
acompanhamento, a
fiscalização e a avaliação da
política nacional do idoso,
no âmbito das respectivas
instâncias político-
administrativas.”(NR)
Art. 54. Será dada
publicidade das prestações
de contas dos recursos
públicos e privados
recebidos pelas entidades
de atendimento.
Art. 55. As entidades de
atendimento que
descumprirem as
determinações desta Lei
ficarão sujeitas, sem
prejuízo da responsabilidade
civil e criminal de seus
dirigentes ou prepostos, às
seguintes penalidades,
observado o devido
processo legal:
I – as entidades
governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório
de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de
seus dirigentes;
d) fechamento de unidade
ou interdição de programa;
II – as entidades não-
governamentais:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão parcial ou
total do repasse de verbas
públicas;
d) interdição de unidade ou
suspensão de programa;
e) proibição de atendimento
a idosos a bem do interesse
público.
§ 1° Havendo danos aos
idosos abrigados ou
qualquer tipo de fraude em
relação ao programa,
caberá o afastamento
provisório dos dirigentes ou
a interdição da unidade e a
suspensão do programa.
§ 2° A suspensão parcial ou
total do repasse de verbas
públicas ocorrerá quando
verificada a má aplicação
ou desvio de finalidade dos
recursos.
§ 3° Na ocorrência de
infração por entidade de
atendimento, que coloque
em risco os direitos
assegurados nesta Lei, será
o fato comunicado ao
Ministério Público, para as
providências cabíveis,
inclusive para promover a
suspensão das atividades ou
dissolução da entidade, com
a proibição de atendimento
a idosos a bem do interesse
público, sem prejuízo das
providências a serem
tomadas pela Vigilância
Sanitária.
§ 4° Na aplicação das
penalidades, serão
consideradas a natureza e
a gravidade da infração
cometida, os danos que
dela provierem para o
idoso, as
circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os
antecedentes da entidade.

CAPÍTULO III

DA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE
ATENDIMENTO
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EDITAIS

LEI N.º  162/2005, de 22 de JUNHO de 2.005
“DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DE ALVARÁ

NO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ NOS QUAIS OCOR-
RAM ADULTERAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS”

Prefeitura Municipal de Juquiá,
22 de junho de 2.005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
ROSELI RODRIGUES
Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada  no átrio da
 Prefeitura Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

LEI N.º 161/2005, de 22 de junho de 2005.
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO,
ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL

DE ESPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Prefeitura Municipal de Juquiá,
22 de junho de 2.005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

ROSELI RODRIGUES
Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada  no átrio da
Prefeitura Municipal.

LEI No 160/2.005, DE 22 DE JUNHO DE 2.005. 
“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTU-

RA DE JUQUIÁ”.

Prefeitura Municipal de Juquiá,
22 de junho de 2.005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

ROSELI RODRIGUES
Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no átrio da
Prefeitura Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

JUQUIÁ
LEI Nº 158/2.005, de 07 de junho de 2.005.

“DENOMINA VIELA DO BAIRRO
INDUSTRIAL.”

Prefeitura Municipal de Juquiá,
07 de junho de 2.005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

ROSELI RODRIGUES
Técnica Legislativa

SUA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE AFIXA-
DA NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

JUQUIÁ
LEI Nº 159/2.005, de 07 de junho de  2.005.

“ESTABELECE MEDIDAS PARA FACILI-
TAR A LOCOMOÇÃO DE PESSOA

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.”

Prefeitura Municipal de Juquiá,
07 de junho de 2.005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

ROSELI RODRIGUES
Técnica Legislativa

SUA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE AFIXA-
DA NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL

Classe News
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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

Há 15 anos, nascia na
Igreja Evangélica
Assembléia de Deus à rua
Dr. Campos Sales, no. 143
- São Vicente, o grupo de
adolescente ÀGAPE.
O grupo reúne adolescentes
entre 11 e 18 anos que
juntos louvam e cantam a
DEUS.
Diante dos dias terríveis
que vivem hoje de
violência, destruição,
drogas e até ociosidade,
esses adolescentes são
privilegiados por passarem
seus dias, ouvindo,
aprendendo e cantando a
palavra de DEUS.
Hoje, o grupo ÀGAPE tem
na liderança os casais
CARLOS ALBERTO
HARWALYS e sua esposa
MARIA CRISTINA COSTA
H A R W A L Y S ,
WANDERLEY MARQUES

ÁGAPE - AMOR DE DEUS
DE LIMA (LEY) e sua
esposa DAGMERYS
OLIVEIRA MARQUES
DE LIMA (DAG).A do
qual o grupo faz parte e é
liderada pelo PASTOR
SEBASTIÃO DOS
SANTOS PEREIRA.
Nos próximos dias 15, 16
e 17 de julho as 19 horas,
o ÀGAPE comemorará
seus 15 anos e toda
comunidade e toda
comunidade vicentina está
convidada.
Serão dias de festa, onde
esses mais de 60
adolescentes estarão
mostrando o porque
escolheram passar seus
dias na presença e na casa
de DEUS.
O tema escolhido está
registrado o evangelho de
São Lucas, capitulo 24 e
versículo 49: “Ficai em

Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos de poder”
A programação iniciará na
sua abertura como o
preletor Pastor Presidente

Transmissão de posse do Conselho Diretor do Rotary Club
de Itanhaém ocorreu no dia 08 de junho de 2005 e contou
com a presença do Governador Líder no Servir para o
ano rotário 2005/2006 Roberto Herrera e sua esposa Ivete.
Saiba mais a respeito através do site
www.marcelostrama.com.br, na sessão “galeria de fotos”.

Marcelo Strama é o
novo presidente do

Rotary de Itanhaém

Vem aí!!!
Festão do Peão de Boiadeiro

Pedro de Toledo!!!

Acontece hoje o Concurso
GAROTA WORLD

MODEL’S  2005

A modelo e manequim Glaucia Campos
também participa do concurso que
acontece hoje a partir das 19 horas no
Clube Atlético Santista 105 – Canal 3 -
Tel.:3233-1153 / 3225-1824 / 9118-8384

das Assembléias de DEUS
Paulo Alves Correia.

Telefone para contato:
(13) 81170087 - Wanderley
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