
Juizes de Registro são implacáveis ao perseguir jornalista
págs. 02, 03 e 04

Mais de 60 mil pessoas vão as ruas
prestigiar as cidades aniversariantes

As cidades de Cubatão,
Itariri, Pedro de Toledo e
Juquiá completaram mais
um aniversário político
administrativo e as
populações desses
municipios fizeram
questão de prestigiar, indo
as ruas para assisitirem os
desfiles e as festividades
comemorativas. Cubatão,
Itariri, Pedro de Toledo e
Juquiá completaram 56
anos de emancipação
política com muita festa
pelo progresso e
desenvolvimento de cada
uma.

foto: Domingos da Paz

O 49º Congresso dos
Municipios Paulistas

termina sábado
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SEXTA-FEIRA

O prefeito de Mongaguá, prof. Artur Parada Prócida ao
lado do prefeito de Praia Grande Alberto Mourão,
participaram do 49º Congresso Estadual de Municípios

Morine Toshiyuki da
cidade-irmã de Naha,
trocou informações e
conheceu os projetos da
Cidade de São Vicente
com o objetivo de trocar
informações sobre a
coleta do lixo doméstico
até a sua destinação final.

Ambientalista
japonês faz
balanço de
estada em

São Vicente

FESTA COUNTRY

Frank Aguiar é a nova
atração do Itanhaém

Rodeo Festival
Assim como

Chitãozinho & Xororó,
Marlon & Maicon, Rick &
Renner e muitos outros no-
mes da música brasileira,
O Rei do Forro agitará o
público do evento country
com os maiores sucessos
de sua carreira

Se o Itanhaém Rodeo
Festival já prometia animar
milhares de pessoas com
os shows de Chitãozinho
& Xororó, Marlon &
Maicon, Rick & Renner,
Bruno & Marrone e outros
importantes nomes da mú-
sica brasileira, agora ele
tem tudo para ser ainda
melhor. É que foi confir-
mada, nesta quarta-feira
(15), a presença de Frank
Aguiar, O Rei do Forró, na

arena do maior evento
country já visto em todo
Litoral.

A festa será realiza-
da em uma área de 22 mil
m², no trevo do Jardim
Cibratel, às margens da
rodovia Padre Manoel da
Nóbrega, na altura do Km
327, a festa, que terá iní-
cio na próxima sexta-feira
(15), às 19 horas, será
aberta com a animação do
grupo de axé Batom na Cu-
eca.

Com quase 9 anos de
carreira, a banda traz no
currículo shows nas prin-
cipais micaretas do Brasil,
ao lado de grupos como
Chiclete com Banana, Asa
de Águia, Babado Novo e
Araketu.

O Programa de Assistên-
cia Integral ao Servidor (Pais),
da Secretaria Municipal de Ad-
ministração (Sead), divulgou o
balanço do mês de março. No
período de 1.º a 31, nos 21 dias
úteis que compreenderam o
mês, o órgão realizou 371 aten-
dimentos. Desse total, 36 fo-
ram iniciais e 335 retornos.

O apoio especificamen-
te psicológico representou
91% do total - 364 procedimen-
tos. O restante - 9% - ficou com
questões ligadas à saúde(24)
e trabalho(14). Assim como em
fevereiro, a maior parte dos ser-
viços oferecidos, ou seja, 72%,
foi voltado para as mulheres
(266). Do total de atendimen-
tos, 84% foi destinado a servi-
dores (311) e 16 %, a seus de-
pendentes (60).

O Pais efetuou dez aten-
dimentos para funcionários
aposentados e 361 para os que
estão na ativa.

Pais registrou 371
atendimentos

Os serviços do progra-
ma foram solicitados por quase
todos os órgãos e secretarias
municipais. As secretarias com
mais atendimentos foram: Edu-
cação (Seduc), com 157; Saúde
(SMS), 68; e Ação Comunitária
e Cidadania (Seac), 31.

BALANÇO GERAL
Desde que foi criado -

em julho de 2001 - até o mês
passado, o Pais registrou um
montante de 11.997 atendimen-
tos, colaborando com o traba-
lhador municipal na busca pelo
seu bem-estar e equilíbrio, ele-
mentos essenciais para man-
ter a saúde em ordem, facilitan-
do o relacionamento no traba-
lho e na vida pessoal.

O programa é voltado
para servidores na ativa e apo-
sentados que têm problemas
de saúde, no trabalho, na famí-
lia, entre outros. A sede do Pais
fica na Rua Goiás, 185. O tele-
fone é 3221-3660.
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EDITORIAL

 “Este jornal tem uma
posição editorial

renovadora e independente,
a serviço da população”

ARTIGOSALA DE VISITAS

...que bradem os Clarins...
Momento Espiritual
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SALMOS [34]
1 Bendirei ao Senhor em todo
o tempo; o seu louvor estará
continuamente na minha boca.
2 No Senhor se gloria a minha
alma; ouçam-no os mansos e
se alegrem.
3 Engrandeci ao Senhor comigo,
e juntos exaltemos o seu nome.
4 Busquei ao Senhor, e ele me
respondeu, e de todos os meus
temores me livrou.
5 Olhai para ele, e sede
iluminados; e os vossos rostos
jamais serão confundidos.
6 Clamou este pobre, e o
Senhor o ouviu, e o livrou de
todas as suas angústias.
7 O anjo do Senhor acampa-se
ao redor dos que o temem, e os
livra.
8 Provai, e vede que o Senhor é
bom; bem-aventurado o homem
que nele se refugia.
9 Temei ao Senhor, vós, seus

santos, porque nada falta aos
que o temem.
10 Os leõezinhos necessitam e
sofrem fome, mas àqueles que
buscam ao Senhor, bem algum
lhes faltará.
11 Vinde, filhos, ouvi-me; eu
vos ensinarei o temor do
Senhor.
12 Quem é o homem que deseja
a vida, e quer longos dias para
ver o bem?
13 Guarda a tua língua do mal,
e os teus lábios de falarem
dolosamente.
14 Aparta-te do mal, e faze o
bem: busca a paz, e segue-a.
15 Os olhos do Senhor estão
sobre os justos, e os seus
ouvidos atentos ao seu clamor.
16 A face do Senhor está contra
os que fazem o mal, para
desarraigar da terra a memória
deles.

A implacável e odiosa
perseguição do Judiciário

Como homem honrado,
digno, honesto e cidadão exem-
plar, pai de família amoroso e
responsável em todas as suas
obrigações familiares, amigo
decente e corajoso, cumpridor
dos seus deveres e obrigações,
respeitador da ordem e das leis,
digo: “Não devo nada a nin-
guém na face da Terra!”

Como jornalista profissi-
onal e proprietário do periódi-
co CLARIM NEWS, desde
2001, venho padecendo na car-
ne e na alma uma implacável,
odiosa e continuada persegui-
ção por parte do Poder Judiciá-
rio de Registro (Juizes e Juizas),
Ministério Público (Promotores
e Promotoras) e Delegados de
Policia e mesmo de soldados
rasos que são obedientes as
ordens de seus superiores,
tudo porque, em novembro de
2001 dei espaço neste jornal ao
cidadão José Paulo Orsini de
Carvalho que foi vítima de uma
“quadrilha ou bando” que tem
como chefe o advogado Joel
Campos Fernandes, que em
outras palavras, “MANDA NO
JUDICIÁRIO DE REGIS-
TRO”.

É implacável a odiosa e
continuada perseguição que
ilustres Juizes e Promotores
promovem contra este jornalis-
ta porque denunciou que na
cidade de Registro há uma po-
derosa “quadrilha ou bando”
comandada pelo ilustre advo-
gado Joel Campos Fernandes
que manda no Judiciário local
porque usa e abusa do nome
do D. Desembargador de Justi-
ça Dr. Samuel Alves de Mello
Júnior que foi Juiz de Direito
em Registro na década de 1970.

Mais uma prova da odi-
osa perseguição de Juizes e

Promotores contra o Jornalista
Domingos da Paz, está exata-
mente no Processo nº 441/03
da Primeira Vara Criminal de
Registro onde mesmo saben-
do ser incompetente o Juízo
para julgar a presente ação, a
Juíza insiste em continuar com
a farsa para satisfazer a vonta-
de do “todo poderoso Joel
Fernandes que é afilhado do
Desembargador Samuel Alves
de Mello Júnior”, e desta for-
ma, o Judiciário local ao arrepio
da lei e do melhor ordenamento
jurídico, afronta todos os prin-
cípios dos direitos constituci-
onais de um homem honrado e
honesto que simplesmente
cumpre seu dever de jornalista
profissional ao denunciar uma
quadrilha enraizada na cidade
há mais de 20 anos, uma pena,
porque a história poderia ser
outra.

A Lei de Imprensa nº
5.250/67, em seu artigo 42 afir-
ma textualmente que “Lugar do
delito, para a determinação
da competência territorial,
será aquele em que for impres-
so o jornal ou periódico, e o
do local do estúdio do
permissionário ou concessio-
nário do serviço de radiodifu-
são, bem como o da adminis-
tração principal da agência no-
ticiosa”.

Porque tanta persegui-
ção contra o Jornalista Domin-
gos da Paz? Porque Juizes, Pro-
motores e Delegados de Poli-
cia não investigam tudo o que
foi denunciado pela vítima José
Paulo Orsini de Carvalho sobre
os roubos, furtos, apropriação
indébita, falsidades documen-
tais, fraudes, estelionatos e
mesmo a formação de Quadri-
lha ou bando?

O proprietário deste
CLARIM NEWS, jornalista
Domingos da Paz, desde que
cedeu espaço ao psicólogo José
Paulo Orsini de Carvalho, filho
dos ex-prefeitos José de Carva-
lho e Elza Orsini de Carvalho
vem padecendo os mais varia-
dos modos de horror praticado
por um dos Poderes que repre-
senta a República deste País,
Poder Judiciário, Comarca de
Registro, SP.

Depois disso, sem o mí-
nimo de respeito pela pessoa
humana e pelo melhor
ordenamento jurídico e rito pro-
cessual, foi requerido com esco-
po no artigo 40 do Código de
Processo Penal que fossem ex-
traídas cópias e remetidas ao
Ministério Público para se apu-
rar eventuais crimes, entretan-
to, a lei só funciona contra aque-
le que exerceu a cidadania, de-
nunciando horrendos crimes do
tipo: Estelionato, Apropriação
Indébita, Corrupção de Menor
Impúbere, Formação de Quadri-
lha ou Bando, Falsificações de
Documentos Públicos e Parti-
culares, Falsidade Ideológica,
Omissão, Prevaricação, Abuso
de Poder/Autoridade, principal-
mente o Crime do Parcelamento
do Solo, Sonegação de Impos-
tos e outras tipicidades crimi-
nais que são cometidos na
Comarca de Registro pela qua-
drilha comandada pelo
advoguey Joel Campos
Fernandes e que estão
acobertados pelo MANTO DA
JUSTIÇA, na pessoa dos ilus-
tres Juizes de Direito: Dra.
Gisele de Castro Catapano (hoje
em Osasco, SP), Dra. Ariana
Consoni Brejão (hoje em
Cubatão, SP), Dr. Davi
Capelatto, Dr. Leandro Jorge
Bittencourt Cano (hoje em
Guarulhos, SP), Dr. Alessander
Marcondes França Ramos (hoje
em Jacupiranga e vez ou outra
em Registro, SP), Dra. Luciana

Isto é ‘duas’ vergonhas!!!
Caprioli Paiotti, Dra. Natalia
Garcia Penteado e agora, final-
mente a mais nova autoridade ju-
diciária escalada para perseguir o
jornalista Domingos da Paz; Dra
Andreza Maria Arnoni da 1ª Vara
Judicial por onde tramitam dois
horrendos e imorais processos
sumaríssimos 653/03 e 441/03 cri-
ados pela mente insana de pessoa
que há muito tempo deveria estar
longe das funções de magistrado,
(isto é uma vergonha).

Façamos justiça, nós da
imprensa, de todos estes Juizes
que pela Comarca de Registro
passaram, apenas dois ilustres
Juizes de Direito se negaram a
participar desta grande farsa mon-
tada contra o jornalista Domingos
da Paz, são eles: Drs. Fernando
de Arruda Silveira e Caio
Moscariello, PORQUE SERÁ?

Como sempre foi do nos-
so feitio como órgão de imprensa,
mais uma vez, vamos tornar pú-
blico; “o jornalista Domingos da
Paz não deve nada a ninguém
debaixo dos Céus”, portanto, que
digam os ilustres juizes acima men-
cionados o quem tem eles contra a
pessoa deste jornalista, uma vez
que, todas as condenações impos-
tas a sua pessoa se restringe uni-
camente o caráter pessoal, onde
nunca foi obedecido os ritos pro-
cessuais e muito menos as leis,
em outras palavras, todos proces-
sos sempre foram sumaríssimos
como os da época da Santa
Inquisição, porque tanta persegui-
ção?

Estes ilustres Juizes deve-
riam, ao invés de serem implacá-
veis contra a pessoa do jornalista
que jamais se calará frente a esta
situação, ao menos, fazer aquilo
que determina o Regimento Inter-
no da Magistratura, “fazer a obri-
gação e dever de um magistrado,
aplicar a lei contra os crimino-
sos que foram denunciados pe-
los crimes acima mencionados
pela vítima José Paulo Orsini de
Carvalho”.

Desde 2001 que este
CLARIM NEWS vem denun-
ciado a odiosa e implacável
perseguição dos ilustres Juizes
de Direito: Dra. Gisele de Cas-
tro Catapano (hoje em Osasco,
SP), Dra. Ariana Consoni
Brejão (hoje em Cubatão, SP),
Dr. Davi Capelatto, Dr. Lean-
dro Jorge Bittencourt Cano
(hoje em Guarulhos, SP), Dr.
Alessander Marcondes França
Ramos (hoje em Jacupiranga e
vez ou outra em Registro, SP),
Dra. Luciana Caprioli Paiotti,
Dra. Natalia Garcia Penteado e
agora, finalmente a mais nova
autoridade judiciária escalada
para destruir o jornalista Do-
mingos da Paz; Dra Andreza
Maria Arnoni da 1ª Vara Judi-
cial por onde tramitam dois
horrendos e imorais processos
sumaríssimos 653/03 e 441/03,
criados pela mente insana de
pessoa que há muito tempo de-
veria estar longe das funções
de magistrado, (isto é uma ver-
gonha).

Há provas testemu-
nhais, documentais e periciais,
inclusive com depoimentos
pessoais dos ilustres Peritos
em todos os Processos que o
psicólogo José Paulo Orsini de
Carvalho denunciou na Polícia
e na Justiça sobre os horren-
dos crimes do tipo:
Estelionato, Apropriação

Cadê a liberdade?
Indébita, Corrupção de Menor
Impúbere, Formação de Qua-
drilha ou Bando, Falsificações
de Documentos Públicos e Par-
ticulares, Falsidade Ideológica,
Omissão, Prevaricação, Abuso
de Poder e Autoridade, princi-
palmente o Crime do
Parcelamento do Solo, Sonega-
ção de Impostos e outras
tipicidades criminais que são
cometidos na Comarca de Re-
gistro pela quadrilha comanda-
da pelo advogado Joel Campos
Fernandes e que estão
acobertados pelo MANTO DA
JUSTIÇA e pelos Juizes aci-
ma mencionados, mais uma
vez, uma pergunta: PORQUE
SERÁ QUE AS AUTORIDA-
DES JUDICIÁRIAS NÃO
FAZEM NADA CONTRA O
ADVOGADO JOEL CAM-
POS FERNANDES?

Um aviso apenas, este
jornalista profissional, total-
mente indignado com esta per-
seguição continuará escreven-
do tudo aquilo que for de inte-
resse público, informando os
seus leitores sobre todas as
safadezas que acontecem na
Comarca de Registro, não há
limites para se buscar a verda-
deira justiça e a imprensa não
se calará frente a estes Juizes
que no mínimo são omissos e
prevaricadores.
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30 DE NOVEMBRO
Desde 30 de novembro de
2001 que este jornal vem
denunciando que há em Re-
gistro, SP, uma poderosa
“quadrilha dos doutores”
comandada pelo advogado
Joel Campos Fernandes que
já fez tudo o que podia e
mesmo o que não devia. Há
crimes denunciados na Polí-
cia, Ministério Público e na
Justiça de todos os tipos e
jeitos, você sabia leitor?

PADRINHO FORTE
Esta poderosa quadrilha co-
mandada pelo advogado Joel
Fernandes é tão poderosa
que eles fazem o que quer
no Judiciário local e ninguém
faz absolutamente nada
para impedir, nem mesmo a
OAB local consegue frear o
“poderoso Joel Fernandes”
tudo porque o seu padrinho
forte é mesmo o ilustre
Desembargador Samuel
Alves de Mello Júnior que já
foi Juiz em Registro na dé-
cada de 1970. Porque será
que ele pode ficar impune
enquanto os três ‘pês’, “pre-
tos, putas e pobres” são
sacrificados?

OS CRIMES
Os horrendos crimes do tipo:
Estelionato, Apropriação
Indébita, Corrupção de Me-
nor Impúbere, Formação de
Quadrilha ou Bando, Falsifi-
cações de Documentos Pú-
blicos e Particulares, Falsi-
dade Ideológica, Omissão,
Prevaricação, Abuso de Po-
der/Autoridade, principal-
mente o Crime do
Parcelamento do Solo, So-
negação de Impostos e ou-
tras tipicidades criminais que
são cometidos na Comarca
de Registro pela quadrilha
comandada pelo ‘advoguey’
Joel Campos Fernandes e
que estão acobertados pelo
MANTO DA JUSTIÇA.

OS PROTETORES
Estes são os ilustres Juizes
de Direito que dão proteção
e guarida ao poderoso ad-
vogado Joel Fernandes: Dra.
Gisele de Castro Catapano
(hoje em Osasco, SP), Dra.
Ariana Consoni Brejão (hoje
em Cubatão, SP), Dr. Davi

Capelatto, Dr. Leandro Jor-
ge Bittencourt Cano (hoje
em Guarulhos, SP), Dr.
Alessander Marcondes
França Ramos Hoje em
Jacupiranga e vez ou ou-
tra em Registro, SP), Dra.
Luciana Caprioli Paiotti,
Dra. Natalia Garcia Pen-
teado e agora, finalmente a
mais nova autoridade judi-
ciária escalada para perse-
guir o jornalista Domingos da
Paz; Dra Andreza Maria
Arnoni da 1ª Vara Judicial por
onde tramitam dois horren-
dos e imorais processos
sumaríssimos 653/03 e 441/
03 criados pela mente insana
de pessoa que há muito
tempo deveria estar longe
das funções de magistrado,
(isto é uma vergonha).

JUIZES DE VERDADE
Desde 1996 que o Judiciário
local persegue o jornalista
Domingos da Paz, entretan-
to, nestes anos de uma odi-
osa e implacável persegui-
ção, temos que reconhecer
por uma questão de justiça,
de todos os Juizes que pela
Comarca de Registro passa-
ram, apenas dois Juizes de
Direito se negaram a parti-
cipar desta grande farsa
montada pelo advogado Joel
Fernandes contra o jorna-
lista Domingos da Paz, são
eles: Drs. Fernando de
Arruda Silveira e Caio
Moscariello, PORQUE SERÁ?

LIBERDADE
Como sempre foi do nosso
feitio como órgão de impren-
sa, mais uma vez, vamos
tornar público que “o jor-
nalista Domingos da Paz
não deve nada a ninguém
debaixo dos Céus”, por-
tanto, que digam os ilustres
Juizes de Direito acima men-
cionados o quem tem eles
contra a pessoa deste hon-
rado jornalista, uma vez que,
todas as condenações im-
postas a sua pessoa se res-
tringe unicamente ao cará-
ter pessoal, onde nunca
obedeceram aos ritos pro-
cessuais do devido proces-
so legal, contraditório e a
ampla defesa, e em todos
os casos sempre foram ana-
lisados ao arrepio da lei e

da ordem jurídica, em outras
palavras, todos os proces-
sos criados por mentes
insanas contra este honra-
do profissional de imprensa,
sempre foram sumaríssimos
como os da época da Santa
Inquisição, onde criaram em
Registro um verdadeiro Tri-
bunal de Exceção, apenas
uma pergunta: - porque tan-
ta perseguição?

CADÊ A OAB?
A 56 ª Subseção da OAB/SP
de Registro, SP, sabe de
tudo, conhece todos os por-
menores de todas as denun-
cias levadas a efeito pelo
psicólogo José Paulo Orsini de
Carvalho e não faz absolu-
tamente nada, contrariando
inclusive a frase expressa
“que sem advogado não se
faz justiça”, o que neste
caso não é verdadeiro por-
que os Juizes acima mencio-
nados simplesmente arranca-
ram dos nefastos processos
o advogado Dr. Moysés Do-
mingos Corrêa ‘na marra’ para
condenar a vontade o hon-
rado jornalista, mais uma
vez, porque a OAB local não
se movimenta para que haja
a verdadeira justiça?

LIÇÃO DE CASA
Estes ilustres Juizes deveri-
am, ao invés de serem im-
placáveis contra a pessoa
deste honrado jornalista que
jamais se calará frente a
esta situação, ao menos,
fazer aquilo que determina
o Regimento Interno da Ma-
gistratura, “fazer a obriga-
ção e o dever de um ma-
gistrado, aplicar a lei con-
tra os criminosos que fo-
ram denunciados pelos
crimes acima menciona-
dos pela vítima José Pau-
lo Orsini de Carvalho”.

CADÊ O TJ?
O CLARIM NEWS circula em
mais de 20 cidades entre

elas o jornal é distribuído
gratuitamente e semanal-
mente nos Fóruns de
Jacupiranga, Pariquera-
Açú, Registro, Miracatu,
Iguape, Peruíbe,
Itanhaém, Mongaguá,
Praia Grande, São
Vicente, Santos e

Cubatão. É impossível que
nestes Fóruns não haja al-
guém sério, honesto e hon-
rado para tomar frente des-
te escabroso caso de
corrupção passivo e ativo
entre o Poder Judiciário de
Registro e o advogado Joel
Campos Fernandes, onde a
justiça local se nega vee-
mentemente investigar e
aplicar as leis contra este
poderoso afilhado do
Desembargador Samuel Alves
de Mello Júnior, porque será?

CORRESPONDENCIAS
Os leitores que já se torna-
ram habituados a ter como
noticia a implacável quadri-
lha que age contra o jorna-
lista Domingos da Paz, estão
assombrados porque nunca
viram ou assistiram caso se-
melhante onde ninguém faz
absolutamente nada contra
tão ilustre afilhado de
Desembargador. A população
leitora do CLARIM NEWS
telefona, mandam cartas e
e-mails estarrecidos pela fal-
ta de justiça que ocorre na
cidade de Registro, onde já
está sendo considerada a
cidade sem lei do Vale do Ri-
beira. Outros dizem que além
da miséria e da pobreza lo-
cal, agora a justiça está fa-
zendo jus ao título de Vale
dos Necessitados, uma vez
que só há justiça contra os
três ‘pês’, (putas, pretos e
pobres).

XERIFE
Que perdoem os leitores, mas
é necessário repetir esta his-
tória macabra e tenebrosa
porque só há justiça mesmo
contra os três pês (pretos,
putas e pobres neste País),
por isso da nossa
interveniência para demons-
trar que a justiça dos ho-
mens é falha e fraca em to-
dos os sentidos, pois julga
os homens conforme sua
qualificação política, profis-

sional e de interesses finan-
ceiros, como está
deverasmente demonstrado
com todas as provas: tes-
temunhais, documentais e
periciais; na cidade de Re-
gistro, onde um insignifican-
te homenzinho determina o
que prováveis honrados De-
legados de Polícia, Juizes e
Promotores podem ou não
podem fazer na Comarca.

AO ARREPIO DA LEI
O honrado jornalista Domin-
gos da Paz está sendo per-
seguido porque cedeu espa-
ço no jornal CLARIM NEWS
para que José Paulo Orsini
de Carvalho pudesse fazer
as denuncias de horrendos
crimes, por isso está sendo
condenado sumariamente,
onde os Juizes e Promoto-
res desconhecem as leis, e
ao arrepio das mesmas, ne-
gam o direito constitucional
que aos litigantes, em pro-
cesso judicial ou administra-
tivo, e aos acusados em
geral é assegurado o con-
traditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a
ela inerentes, em Registro,
os Juizes e Juizas são abso-
lutos porque destituem ad-
vogados regularmente cons-
tituídos nos processos para
nomear advogados que fa-
lam a mesma língua, ou seja,
o da safadeza e da indecên-
cia e da ilegalidade, é assim
que funciona o Judiciário da
Comarca de Registro e quem
duvide é só vasculhar os
seguintes Processos: - a)
Primeira Vara: Processos

nº 004/02, 113/02, 167/02,

168/02, 194/02, 441/03 e

653/03; 060/02, 381/99,

146/00 e 191/00; b) Segun-
da 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.

DE OLHO
Vamos continuar de olho em
tudo o que se passa com a
quadrilha de Registro que
domina o Judiciário local.
Estamos e vamos conti-
nuar de Olho...
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O sinônimo de Judiciário na
Comarca de Registro quer
dizer: tratar com escárnio;
zombar, tratar mal, física ou
moralmente; atormentar,
maltratar, perseguir, odiar e ao
arrepio das leis, condenar
quem é inocente, no sentido
lato da palavra, tudo para
agradar o chefe da quadrilha
que manda no Judiciário de
Registro conhecido pelos
seus pares, advogados, pela
alcunha de Joel Campos
Fernandes que é apadrinhado
do Desembargador Samuel
Alves de Mello Júnior que foi
Juiz na Cidade de Registro na
década de 1970.
Que perdoem os leitores, mas
é necessário repetir esta
história macabra e tenebrosa
porque só há justiça mesmo
contra os três pês (pretos,
putas e pobres neste País), por
isso da nossa interveniência
para demonstrar que a justiça
dos homens é falha e fraca em
todos os sentidos, pois julga
os homens conforme sua
qualificação política,
profissional e de interesses
financeiros, como está
deverasmente demonstrado
com todas as provas na
cidade de Registro, onde um
insignificante homenzinho
determina o que prováveis
honrados Delegados de
Polícia, Juizes e Promotores
podem ou não podem fazer na
Comarca.
Este advoguey como é
conhecido na cidade já deu
enormes prejuízos ao Erário
Municipal, Estadual e Federal
e mesmo assim as pessoas
que se dizem autoridades e
que deveriam tomar
providencias, sequer
cumprem suas obrigações, de
no mínimo investigar as
denuncias trazidas a público
pela vítima José Paulo Orsini
de Carvalho. Todavia,
condenam a vítima e o
jornalista Domingos da Paz
que cedeu espaço no jornal
CLARIM NEWS para se fazer
as denuncias, são
condenados sumariamente,
onde os Juizes e Promotores
desconhecem as leis, e ao
arrepio das mesmas, negam o

Judiciário de Registro continua a perseguir
odiosamente o jornalista Domingos da Paz

direito constitucional que aos
litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, em
Registro, os Juizes e Juizas
são absolutos porque
destituem advogados
regularmente constituídos
nos processos para nomear
advogados que falam a
mesma linguagem, ou seja, o
da safadeza e da coisa
indecente e ilegal, é assim que
funciona o Judiciário da
Comarca de Registro e quem
duvide é só vasculhar os
Processos nº a) Primeira Vara:
Processos nº 004/02, 113/02,
167/02, 168/02, 194/02, 441/
03 e 653/03; 060/02, 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) Terceira
Vara: Processos nº 038/02,
078/02, 096/02, 171/02, 170/
02; 274/99, 460/99 e 480/99.
Após reunir todos os
documentos, principalmente
peças que instruem os
Inquéritos Policiais
instaurados no mês de agosto
de 2001 no 2º DP de Registro
contra a “PERVERSA
QUADRILHA DOS
DOUTORES”, o CLARIM
NEWS em 30 de novembro de
2001, trouxe a público em 16
páginas como funcionava e
operava a quadrilha dos
doutores nos últimos 20 anos
na cidade de Registro. Entre
outras coisas jornal divulgou
extensa relação de
documentos públicos onde
todos os documentos são
oriundos das Repartições
públicas, Cartórios, Prefeitura,
Câmara, Fórum, Delegacias e
Receita Federal, no maior
escândalo jamais visto no
Vale do Ribeira.
O CLARIM NEWS trouxe nas
matérias jornalísticas os
nomes dos envolvidos e a
responsabilidade de cada
participante dentro da
“ O R G A N I Z A Ç Ã O
CRIMINOSA”, tudo extraído
de dentro dos processos e

inquéritos policiais acima
descritos, a saber:
a) Dr. Samuel Moreira da Silva
Júnior (Engenheiro Civil,
Servidor Estadual da SABESP
e Prefeito Municipal 1998/
2004), ex-prefeito de Registro,
atualmente Subprefeito de São
Miguel Paulista em São Paulo;
b) O advoguey Joel Campos
Fernandes, (que era então
advogado e Diretor Jurídico da
Prefeitura Municipal de
Registro, aposentado da
SABESP de Registro, cujo
emprego foi arrumado pelo ex-
prefeito José de Carvalho).
c) José Bocjzuk, (Servidor
Municipal cujo emprego foi
arrumado pelo ex-prefeito José
de Carvalho, é cunhado de
Joel Campos Fernandes e do
Dr. Antonio Carlos Campos
Fernandes, e, concunhado da
Médica Maria Aparecida
Orsini de Carvalho
Fernandes).
d) Ocy Carlis Campos
Fernandes, (Servidora
Aposentada, é a matriarca da
família, mãe de Joel Campos
Fernandes e do Dr. Antonio
Carlos Campos Fernandes e
sogra de José Bocjzuk).
e) Dr. Antônio Carlos Campos
Fernandes (Engenheiro Civil,
um dos ex-sócios do ex-
prefeito José de Carvalho e ex-
marido da Médica Maria

Aparecida Orsini de Carvalho
Fernandes, irmão do Dr. Joel
Campos Fernandes e
cunhado de José Bocjzuk).
f) Dra. Maria Aparecida Orsini
de Carvalho Fernandes (filha
dos ex-prefeitos José de
Carvalho e Elza Orsini de
Carvalho, ex-mulher do Dr.
Antonio Carlos Campos
Fernandes, cunhada do Dr.
Joel Campos Fernandes e
concunhada de José Bocjzuk).
g) Nivaldo Silva (Técnico
Agrimensor que assinou
vários Projetos de
Desmembramentos do
“Condomínio Kai Kan”, área
de loteamento da Antiga
Colônia de Registro, sem ter
habitação para assinar, entre
tantas fraudes, mais uma).
h) Nei Pereira (Técnico
Agrimensor que assinou
vários Projetos de
Desmembramentos do
“Condomínio Kai Kan”, área
de loteamento da Antiga
Colônia de Registro; foi preso
em flagrante delito no
escritório/residência do
poderoso José Bocjzuk, onde
foi surpreendido estuprando
“meninos”; menores
impúberes). Foi condenado a
20 anos de prisão, encontra-
se recolhido a Cadeia Pública
de Jales, SP).
i) Rubens de Souza (não é e

nunca foi Técnico
Agrimensor, porém assinou
vários Projetos de
Desmembramentos do
“Condomínio Kai Kan”, área
de loteamento da Antiga
Colônia de Registro, conforme
consta na Certidão do CREA/
SP que estão anexo a todos
os processos acima
mencionados).
j) Dr. José Roberto Barbosa
Satto (Engenheiro Civil
proprietário da Construtora
Satto Ltda e do Jornal
Regional de Registro, hoje
atual Diretor de Obras da
Prefeitura de Registro). A
época dos fatos era o Diretor
de Obras e Infra Estrutura da
Prefeitura Municipal de
Registro, relativamente aos
Projetos de
Desmembramentos do
“Condomínio Kai Kan”, área
de loteamento da Antiga
Colônia de Registro, tudo
fraude e muitas falsificações
que Juizes, Promotores e
Delegados de Polícia se
negam a reconhecer porque
fazem parte do esquema
pérfido comandado por Joel
Fernandes)
l) Nemésio Ferreira do Espírito
Santo (Tabelião responsável
pelo Cartório de Registro Civil
de Pessoas Naturais de
Registro da Comarca de
Registro, à época dos fatos,
fraudou Escritura Pública do
“Condomínio Kai Kan”, área
de loteamento da Antiga
Colônia de Registro para que
fosse vendida para a
Prefeitura Municipal de
Registro. O Cartório sempre
esteve sob sua
responsabilidade por isso
houve fraudes em mais cinco
(05) Procurações produzidas
com o único objetivo de
devassar todo o dinheiro e
patrimônio do ex-prefeito José
de Carvalho).
m) Milton Naoji Kino
(Cartorário que colheu as
impressões digitais do
moribundo ex-prefeito José de
Carvalho no leito de morte
onde havia sofrido 05 (cinco)
Acidente Vascular Cerebral
Isquêmico - AVCIs, conforme
Laudo Pericial Médico

constantes em todos os
processos e Inquéritos
Policias das Delegacias da
Comarca de Registro e agora
com o depoimento pessoal do
perito em Juízo comprovando
tudo o que escreveu em seus
Laudos, mesmo assim a Justiça
de Registro protege o devasso
Joel Fernandes).
n) Dr. Julio de Menezes Borges
(Engenheiro Civil que foi Diretor
de Obras e Infra Estrutura do
Prefeito Samuel Moreira da
Silva Junior 1997/2005, assinou
Projetos de Desmembramento
do “Condomínio Kai Kan”, área
de loteamento da Antiga
Colônia de Registro, tudo com
fraudes).
o) Dr. Edison Luiz de Almeida
(Engenheiro Civil, Diretor de
Obras e Infra Estrutura do
Prefeito Samuel Moreira da
Silva Junior 1997/2005, e que
hoje ainda continua nos
quadros da Prefeitura de
Registro, assinou várias
Certidões e Projetos de
Desmembramento do
“Condomínio Kai Kan”, área de
loteamento da Antiga Colônia
de Registro).
p) José de Carvalho (ex-prefeito
de Registro por duas vezes,
sócio proprietário da Empresa
Kai Kan Empreendimentos
Imobiliários Ltda que tinha
como outros sócios a filha
Médica Maria Aparecida Orsini
de Carvalho Fernandes e o
genro Dr. Antônio Carlos
Campos Fernandes, faleceu em
16 de Novembro de 1986 de
várias complicações de
Acidentes Vasculares Cerebral
Isquêmico – AVCIs, enquanto
doente esteve sob a guarda da
filha médica).
Estas denúncias trazidas a
público porque já estavam
documentadas nos Inquéritos
Policias, os Promotores de
Justiças, Delegados de Polícias
e Juizes e juizas, simplesmente
desconhecem e ao arrepio da
lei, condenaram a principal
vítima José Paulo Orsini de
Carvalho e o jornalista
Domingos da Paz porque
denunciaram no jornal, vejam se
isto tem cabimento num País
que se diz sério, CADÊ A
JUSTIÇA?

O jornalista Domingos da Paz ao lado do
eterno Rei do Futebol, Cidadão do Mundo
Pelé (Edson Arantes do Nascimento)
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Caixas de Saúde
dos Servidores de

São Vicente, Santos
e Cubatão rejeitam
aumento de custos

Representantes das caixas informaram que
reajuste sugerido por hospitais da Região
aumentariam gastos em até 100%

Os representantes
das caixas de Saúde dos
Servidores Municipais de
São Vicente, Cubatão e
Santos firmaram posição
contra a possibilidade de
aumento  dos  serv iços
prestados pelos hospitais
da Região. “Não temos
condições de aceitar qual-
quer tipo de alterações
dos custos”, disse o su-
perintendente da Caixa de
Saúde de São Vicente, mé-
dico Cláudio França, que
foi o anfitrião do encon-
tro.

Todos os represen-
tantes das caixas deixaram
claras as suas posições
contra o reajuste. Santos
participou com os conta-
dores Carlos Alberto e
Wilney José Fraga, repre-
sentando a superinten-
dente Hortência Martinez
Benetti. Cubatão fez valer

sua posição através do
próprio superintendente
Antônio Carlos de Souza.

O superintendente
da Caixa de São Vicente,
Cláudio França, lembrou
que os reajustes solicita-
dos representariam au-
mento de despesas para
as caixas da ordem de até
100%. Uma consulta, por
exemplo, saltaria de R$
22,00 para R$ 42,00. Há ca-
sos  de  c i rurg ias  mais
complexas, por exemplo,
em que os custos passa-
riam de R$ 550,00 para R$
2.500,0. São despesas que
prejudicariam o atendi-
mento  aos  55  mi l
beneficiários das três cai-
xas, uma vez que provo-
cariam reajustes em servi-
ços de órteses e próteses,
cirurgias cardíacas e vas-
to pacote de procedimen-
tos.

Oito anos de Encena-
ção serão retratados com
mostra de figurinos e filmes

Com estrutura total-
mente remodelada, o Museu
da Encenação do Parque Cul-
tural Vila de São Vicente será
reaberto nesta sexta-feira (dia
15), às 10 horas, quando será
servido um café da manhã
para a Imprensa. A realização
é da Secretaria de Turismo e
Cultura (Setuc) em parceria
com a Câmara Municipal de
São Vicente.

A reabertura do museu
traz inovações na iluminação
e maior interatividade com os
visitantes. Outra novidade é
que no local serão retratadas
as encenações dos últimos
oito anos, com exposição dos
figurinos usados pelos ato-
res de todas as apresentações
do espetáculo, como as rou-
pas de Ana Pimentel, Martim
Afonso, João Ramalho, mari-
nheiros, índios, entre outros,
além de peças e artesanatos
da cultura vicentina.

As roupas expostas
serão trocadas quinzenalmen-
te, mostrando o material utili-
zado a cada ano. Haverá tam-
bém uma mostra de filmes com
todas as apresentações do
maior espetáculo encenado
em areia de praia do mundo.

O museu reúne ainda
um acervo histórico de figu-

Museu da Encenação
será reaberto hoje

rinos, adereços, fotos, bibli-
ografias e outros objetos que
foram utilizados ao longo de
23 anos de Encenação na
Praia da Biquinha.

No local, há um expo-
sitor com os produtos que
são vendidos no Parque Cul-
tural, como camisetas, bonés
e lembrancinhas. Uma loja
também será inaugurada para
a venda de armeria e artesa-
nato.

Atrativos:
No Parque Cultural

Vila de São Vicente, além do
Museu da Encenação, pode-
mos conferir outras atrações,
como o Restaurante “A Ta-
berna” e a “Doceria Ana
Pimentel”, que agradam os
admiradores da culinária por-
tuguesa, por suas diversas
opções de pratos e doces tí-
picos da região.

Nos finais de semana,
grupos musicais agitam as
noites no Parque Cultural.
Às sextas-feiras, a partir das
20 horas, um grupo de
chorinho sobe ao palco e dá
um show de interpretação. Já
aos sábados, o espetáculo
fica por conta de um conjun-
to de Música Popular Brasi-
leira (MPB), também a partir
das 20 horas. O Parque Cul-
tural Vila de São Vicente fica
na Praça João Pessoa, s/nº,
Centro.

A Companhia de De-
senvolvimento de São
Vicente (Codesavi) abriu ins-
crições para concurso públi-
co destinado a preencher 249
vagas para sete funções na
empresa. As inscrições come-
çaram hoje (11/04) e se esten-
derão até sexta-feira, dia 15,
sempre no Complexo de
Eventos e Convenções da
Costa da Mata Atlântica, na
Avenida Capitão Luiz Pimen-
ta, 811, no Parque Bitaru, das
9 às 17 horas.

Os cargos são os se-
guintes, com os respectivos
salários, número de vagas e
valores de inscrição, que de-
vem ser pagos em dinheiro
no próprio local: ajudante-
geral, 213 vagas, salário de
R$ 437,53 e inscrição de R$
20,00; varredor, 21 vagas, sa-
lário de R$ 437,53 e inscrição
de R$ 20,00; pintor, três va-
gas, salário de R$ 527,43 e
inscrição de R$ 30,00; enca-
nador, cinco vagas, salário de
R$ 527,43 e inscrição de R$
30,0; desenhista-letrista, uma
vaga, salário de R$ 554,39,
inscrição de R$ 30,00 ; car-

Concurso de 249
vagas na Codesavi

Os amantes da mú-
sica instrumental erudita
poderão apreciar um
grande concerto que será
realizado no dia 21 de
abril,  às 20 horas, no
Complexo de Eventos e
Convenções da Costa da
Mata Atlântica. O espetá-
culo ficará por conta da
Banda Sinfônica do Esta-

Banda Sinfônica do Estado de São Paulo
apresenta-se no Centro de Convenções

pinteiro, quatro vagas, salá-
rio de R$ 527,43 e inscrição
de R$ 30,00 e balanceiro, duas
vagas, salário de R$ 531,91 e
inscrição de R$ 30,00.

Para os cargos de
varredor e ajudante geral, é
necessário ter o ensino fun-
damental incompleto. Já os
demais cargos exigem ensi-
no fundamental completo. No
ato da inscrição, o candidato
deve apresentar RG e CPF,
além de assinar um documen-
to declarando qual o nível de
escolaridade. Os aprovados
que forem contratados (em
todos as funções) terão di-
reito a cesta básica de 30 qui-
los de alimentos, vale-alimen-
tação no valor de R$ 257,00 e
Plano de Saúde, informou o
presidente da Comissão
Organizadora do Concurso,
Hélio Santiago. As provas
para cada função serão todas
realizadas dia 30 de abril em
horário e local a serem divul-
gados posteriormente. O
processo seletivo deve estar
concluído até o final de maio
para a contratação dos apro-
vados no mês de junho.

do de São Paulo, que se
apresentará com cerca de
90 integrantes, entre pro-
dução e músicos, e será
regida pela maestrina
Érika Hindrikson.

A apresentação está
incluída no Projeto Tocan-
do São Vicente, que é uma
parceria entre a Secreta-
ria da Cultura do Estado

de São Paulo e a Prefeitu-
ra de São Vicente, por
meio das Secretarias de
Turismo e Cultura
(Setuc).

A Orquestra – Con-
siderado um dos mais im-
portantes e completos con-
juntos do gênero da Amé-
rica Latina, a Banda Sinfô-
nica do Estado de São Pau-
lo tem relevância nacional
e internacional. Levando a
outros países um repertó-
rio genuinamente brasilei-
ro, a banda teve a sua es-

Evento faz parte do projeto Tocando São
Vicente, promovido pela Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura.

tréia européia em 1997,
quando na qualidade de re-
presentante latino-ameri-
cana participou da 8° Con-
ferência da World
Association for
Symphonic Bands and
Ensemble, na Áustria, cuja
performance conquistou o
interesse de gravadoras e
editoras européias para a
publicação e gravação. Es-
teve ainda entre as 14 ban-
das selecionadas para a 9°
conferência da referida en-
tidade.

Inscrições vão até sexta-feira, dia 15, no Centro de
Convenções, das 9 às 17 horas. Salários variam de
R$ 437,53 a R$ 531,91

As inscrições estarão
abertas de 02 a 31 de maio no
Centro de Convenções

A Secretaria de Turismo e
Cultura de São Vicente abre, de
02 a 31 de maio, as inscrições para
o 1º Festival de Música Gospel
de São Vicente. Podem participar
músicos e bandas de toda região.
Para isso, é necessário que as mú-
sicas sejam inéditas.

No ato da inscrição, cada
integrante do grupo deve doar um
quilo de alimento não-perecível.
As eliminatórias do Festival se-
rão nos dias 21, 22 e 23 de junho
e a final no dia 25, também no
Centro de Convenções.

Os três primeiros lugares
ganharão a gravação de um CD

Abertas inscrições para
festival de música gospel

de São Vicente
demo, com cinco canções grava-
das em estúdio profissional, com
direito a mixagem e masterização,
além de instrumentos musicais e
troféus. O festival tem apoio da
WEK Music Instrumentos Mu-
sicais.

As fichas de inscrições e o
regulamento do festival poderão
ser retirados nos Postos de In-
formações Turísticas de São
Vicente (PIT) e no Complexo de
Eventos e Convenções da Costa
da Mata Atlântica, na Avenida
Capitão Luiz Pimenta, 811 – Par-
que Bitaru.

Mais informações pelo te-
lefone 3569-1400 ramal 1412 ou
1413, com Solange ou Ventura,
das 8 às 18 horas.
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A Sociedade Paulista
de Zoológicos e a Prefeitura
de São Vicente realizarão o
XIV Congresso da Socieda-
de Paulista de Zoológicos. O
evento será de 19 a 23 de
agosto, no Complexo de
Eventos e Convenções da
Costa da Mata Atlântica, na
Avenida Capitão Luiz Pimen-
ta, 811, no Parque Bitaru.

No Congresso serão
abordadas questões relacio-
nadas a manejo e clínica de
animais selvagens, além de
temas ligados a educação
ambiental. Também acontece-
rão diversas palestras, uma
mesa redonda e seis
minicursos divididos nos se-
guintes assuntos: Enriqueci-
mento Ambiental, Projeto
Cotuba, Medicina de Con-
servação de Felinos Brasilei-
ros, Educação Ambiental,
Manejo de Cachorro do
Mato Vinagre e Terapia com
florais.

Realizado pela primei-
ra vez na Cidade, o evento
proporcionará a atualização
de diversos profissionais por
meio de palestras e apresen-
tações de pesquisas
cientificas.

A expectativa é de que
600 pessoas participem do
Congresso, principalmente
técnicos e profissionais liga-
dos à área ambiental, mem-
bros de organizações não

São Vicente será sede do
Congresso de zoológicos

O evento ocorre entre 19 e 23 de agosto com temas ligados ao
meio ambiente e animais selvagens

governamentais, integrantes
do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (Ibama) e es-
tudantes de Biologia, Medi-
cina, Veterinária, Zootecnia e
Nutrição.

Para mais informações, os
interessados devem ligar
para o número (13) 3561-
5101 ou (13) 3561-4373,
acessar o site http://
www.spzoo.org.br/ ou ainda
pelo e-mail
congresso_2005@spzoo.org.br
Segue a programação do
Congresso:
Sexta-feira - dia 19:
19h30- Abertura Oficial
20h00- Palestra “A situação
da Mata Atlântica”,
ministrada por Mario
Mantovani.
Sábado - dia 20:
7h00 às 8h20- inscrição e
entrega do material
8h20- Abertura Técnica
8h30- Palestra “Projeto
Albatroz”
10h30- Café
10h45- Palestra “Função
de Recintos”
12h00- Almoço
13h30- Palestra “Aplicação
na Genética na
Conservação das Espécies”
15h30- Café
15h45-Minicursos
17h15- Encerramento do
dia
Domingo - dia 21

8h00- Minicursos
10h00- Café
10h30- Palestra
“Manutenção e Reprodução
de Marsupiais”
12h00-Almoço
13h30- Palestra
“Zooterapia”
15h00- Café
15h30- Palestra “ Biologia,
Comportamento e
Reprodução- Cachorro
Vinagre”
Segunda-feira - dia 22
8h00- Minicursos
10h00- Café
10h30- Palestra
“Reprodução Assistida em
Animais Silvestres”
12h00- Almoço
13h30- Visita ao Zoológico
15h00- Café
15h30- Palestra “Manejo
Reprodutivo de Felídeos”
17h00- Assembléia da
Sociedade Paulista de
Zoológicos
Terça-feira - dia 23
8h00- Minicursos
10h00- Café
10h30- Mesa Redonda
“Situação dos Zoológicos
de São Paulo”
12h00- Almoço
13h30- Palestra
“Manutenção e Biologia de
Xenarthras”
15h00- Café
15h30- Palestra
17h00- Encerramento dos
Trabalhos.

O especialista em meio
ambiente Morine Toshiyuki,
de 28 anos, natural da cidade
de Naha, no Japão, terminou
nesta segunda-feira (04/05)
sua passagem pelo Brasil.
Desde o dia 5 de março, São
Vicente hospedou o
ambientalista japonês, que
esteve na cidade com o obje-
tivo de trocar informações
sobre a coleta do lixo domés-
tico até a sua destinação fi-
nal.

Além das cidades da
região, Toshiyuki conheceu
as cidades de Cananéia, Re-
gistro, São Paulo, Toledo, Rio
de Janeiro e Foz do Iguaçu.
Ele enalteceu o sistema de
limpeza em São Vicente. Para
o ambientalista, deveria ha-
ver campanhas de
conscientização individual,
em que a limpeza partisse de
dentro das casas e das esco-
las, fazendo com que
alavancasse o turismo. O es-
pecialista conheceu o Parque
Ambiental Sambaiatuba, an-
tigo Lixão, e achou o traba-
lho desenvolvido no local
muito bonito. Toshiyuki ex-
plicou que o Japão é peque-
no e não há espaço para ater-

Meio Ambiente

Ambientalista japonês faz
balanço de estada no Brasil

Morine Toshiyuki da cidade-irmã de Naha, trocou informações
e conheceu os projetos da Cidade

ro hidráulico, utilizando-se
então da incineração do lixo.
Para ele, deve-se investir mais
em reciclagem, sendo esta a
melhor forma para a diminui-
ção do lixo e conseqüente-
mente da poluição. Em seu
país, o trabalho ocorre den-
tro das próprias casas e até
os lixos orgânicos são trans-
formados em adubo.

O ambientalista classi-
ficou como espetacular o pro-
jeto Resgatando, que assis-
te crianças que viviam pelas
ruas e desenvolve atividades
educacionais, recreativas e
culturais, a fim de disciplinar
a vida dos meninos, além dos
projetos de reurbanização
das favelas.

As praias e ruas de
São Vicente também foram
elogiadas. Ele acredita que se
deve continuar combatendo
as invasões, eliminando des-
sa forma as favelas existen-
tes em todas as cidades.

O especialista preten-
de fazer uma reunião na pre-
feitura de Naha, onde traba-
lha como técnico em Meio
Ambiente, relatando a expe-
riência de sua estada em São
Vicente, além de uma exposi-

ção no pátio do local, mos-
trando os fôlderes e pôsteres
da cidade, para o conhecimen-
to da comunidade e dos ou-
tros funcionários.

Ele encontrou muitas
semelhanças entre São Vicente
e Naha. O ambientalista cons-
tatou que a maioria dos
vicentinos sabe da existência
da cidade-irmã japonesa e pre-
tende divulgar mais São
Vicente na sua cidade.

Toshiyuki ficou encan-
tado com o carinho e a aten-
ção do povo brasileiro. Ele res-
salta que foi muito bem recebi-
do em todos os lugares que
visitou. No total, foram 1.000
fotos tiradas pelo japonês que
não queria retornar para o seu
país e espera voltar daqui a três
anos, na comemoração do
centenário de imigração Japão
- Brasil.

Apaixonado pelo fute-
bol brasileiro, o visitante os-
tentou com orgulho a camisa
do Santos Futebol Clube e
pôde assistir a jogos do time e
do São Vicente Atlético Clube.
Ele conta que não há times
profissionais na sua cidade e
pretende, quando tiver um fi-
lho, trazê-lo par

Universidade pública
tem a intenção de expan-
dir a sua estrutura na Ci-
dade. Encontro foi na ter-
ça-feira (05/04)

< p align=justify /p>
O reitor Marcus Macari, da
Universidade do Estado de
São Paulo (Unesp), fez vi-
sita de cortesia à Prefeitu-
ra de São Vicente, na tarde
de terça-feira (05/04). Par-
t iciparam do encontro
membros da Unesp, o pre-
feito Tércio Garcia e o
vice-prefeito Paulo de

Reitor da Unesp visita a Prefeitura
de São Vicente

Souza.
Durante a visi ta,

Macari anunciou a inten-
ção de ampliar a estrutura
do campus universitário de
São Vicente. “Pretendemos
assim incrementar pesqui-
sas de desenvolvimento”,
afirmou o reitor.

O prefeito Tércio
Garcia destacou a impor-
tância do campus da
Unesp no Município e lem-
brou da parceria, sempre
produtiva, com a universi-
dade nos últimos oito anos.

“Temos interesse de ver a
Unesp em instalações mais
amplas para melhorar cada
vez mais os seus cursos”,
afirmou Tércio, ressaltando
que a Prefeitura fará o pos-
sível para dar a sua parcela
de contribuição nesse sen-
tido.

Ao término da visita,
o prefeito presenteou o rei-
tor com uma placa reprodu-
zindo quadro do pintor
Benedicto Calixto, retratan-
do São Vicente à época da
colonização.

Formado por 13 inte-
grantes, grupo recebeu 48,4
pontos nesta sexta-feira (08/
04), em apresentação no Cen-
tro de Convenções

Com o tema “Eterna Ida-
de”, São Vicente sagrou-se
campeã em coreografia nos IX
Jogos Regionais do Idoso, que
estão sendo realizados este ano

Equipe vicentina de coreografia
obtém o hexacampeonato

na Cidade. Os 13 integrantes do
grupo levaram o público ao
delírio no Complexo de Even-
tos e Convenções da Costa da
Mata Atlântica, onde aconte-
ceram as apresentações.

A equipe comandada
pelo coreógrafo Jadyr Muniz
recebeu 48,4 pontos. Em se-
gundo lugar ficou São Sebasti-

ão, com 46,5. Na terceira posi-
ção, Santos, com 46,4 pontos,
seguida de Cubatão (44,5),
Itapecerica da Serra (42,9) e
Caieiras (42,8).

Além de obter mais um
título, o grupo conquistou a
vaga para participar dos Jogos
Estaduais do Idoso (JEI), o qual
também já tem seis títulos.
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Prefeitura Municipal
da Estância Balneária

de Mongaguá
CAMPANHA MUNICIPAL

DE VACINAÇÃO

de segunda a segunda
das 7 às 17 horas

*No Centro de Saúde Pedreira e nas
Unidades de Saúde da Família da Vila

Operária Jardim Primavera e
Flórida Mirim

Vamos manter nossas crianças
de 5 a 6 anos com saúde!

A Prefeitura de Mongaguá convoca
todas as famílias com crianças entre 5 a
6 anos para comparecer às Unidades de
Saúde do município para a vacinação de

reforço contra:

* Poliomelite (paralisia infantil),

* Dfeteria, Tétano, Coqueluche,

*Sarampo, Caxumba e Rubéola.

As Unidades de Saúde irão vacinar as
crianças das 7 da manhã até as 17 horas

Leve sua carteirinha até um Postinho mais
próximo de sua casa e vacine seu filho!

DEPARTAMENTO MUNICPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
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A Prefeitura de
Mongaguá iniciará, em bre-
ve, as obras de pavimenta-
ção da avenida Nossa Se-
nhora de Fátima, em Agenor
de Campos, entre a Alameda
Itanhaém e a rua Vera Cruz,
totalizando 8.913 metros qua-
drados de asfalto. As lajotas
retiradas da avenida Nossa
Senhora de Fátima serão uti-

Avenida Nossa Senhora
de Fátima: mais um
trecho será asfaltado

lizadas em outras vias. O pro-
jeto já está em fase de licita-
ção.

A primeira etapa da
obra, executada em 2004,
compreendeu a pavimenta-
ção asfáltica de uma área de
aproximadamente 8 mil
metros quadrados, no trecho
entre a avenida Monteiro
Lobato até a Alameda

Itanhaém, nas proximidades
do Barranco Alto.

Em 2001, a Administra-
ção Municipal retirou o can-
teiro central da avenida Nos-
sa Senhora de Fátima, no tre-
cho entre a Monteiro Lobato
até a Rua Ubatuba, implan-
tou sentido único de direção
e estacionamento em 45
graus nos dois lados da via.

A Prefeitura de
Mongaguá, através do
Departamento Municipal
de Saúde, realizará em
abril e maio a Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Gripe para Ido-
sos. Este ano, o slogan da
campanha é “Ter saúde é
o que importa. Vacine-se
contra a gripe”.

No dia 30 de abril, a
vacinação será realizada,
das 8 às 17 horas, no Hos-
pital Municipal de
Mongaguá, Centro de
Saúde, Pronto Socorro

Idosos: Vacine-se contra a gripe

Ter saúde é o que importa!
Central e Agenor de
Campos, Unidades de
Saúde da Família Vila
Operária, Jardim Praia
Grande, Jardim Primave-
ra e Florida Mirim,
EMEIs Pingo de Gente
(Itaoca), Jussara e
Cassemiro.

De 25 de abril a 6
de maio, a vacinação será
realizada no Centro de
Saúde Pedreira e nas Uni-
dades de Saúde Vila Ope-
rária,  Jardim Primavera,
Jardim Praia Grande e
Florida Mirim.

Vacina – A vacina
contra a gripe contém par-
tes de três tipos de vírus
influenza, estimulando o
organismo a produzir
anticorpos. A vacina é
muito segura. Algumas
pessoas podem apresen-
tar dor e vermelhidão no
local da aplicação. Outras
podem ter febre baixa e
mal-estar. Mas os sinto-
mas não duram mais que
24 horas. É importante to-
mar a vacina todos os
anos, pois o vírus se mo-
difica constantemente.
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Aconteceu... deu no CLARIM... virou noticia...
 By Emily Nadiely E-mails com fotos para esta seção: clarimnews@ig.com.brfotos: Domingos da Paz

... o que aconteceu na Festa de aniversário da Cidade de Juquiá...

O apresentador e locutor oficial da
festa de aniversário da cidade de
Juquiá o radialista Adelson Veiga So-
ares, atual Chefe de Gabinete do
prefeito Quinco Soares

Os 56 metros de bolo representati-
vos a idade da Cidade, muita festa
e muita alegria em 10 de abril.

Mais de 15 mil pessoas vão para as ruas e se concentram na Praça da
Rotatória a ser inaugurada com o nome de Edson Arantes do Nascimento, o
Rei Pelé que esteve presente ao evento no último domingo dia 10 de abril.

A primeira-dama Giselda, Pelé,
Quinco e Adelson Soares durante
as solenidades de aniversário

A vice-prefeita Neusa Sanches e o
prefeito Quinco Soares no momen-
to do hasteamento das Bandeiras.

O ilustre convidado ‘Rei Pelé’ no mo-
mento de sua chegada a Juquiá,
sempre rodeasdo de fãs e da im-
prensa. Pelé se mostrava muito fe-
liz com a homenagem.

O ex-deputado, amigo de Juquiá Dr.
Horácio Ortiz trouxe seu abraço aos
amigos da cidade na pessoa do pre-
feito Quinco Soares, aonde mais tar-
de veio a receber o Título de Cida-
dão Juquiaense em Sessão Solene
presidida pelo Presidente da Câma-
ra Municipal Said Apaz.

Este lindo bebe é filhinha de Maria
Renata Meneghel

Muitos visitantes de outras cidades
na foto Dina, sua irma e filhos...

De toda a região vieram os prefei-
tos para prestigiar o colega prefeito
de Juquiá Quinco Soares num clima
de muita festa e discontração, en-
tre eles destacamos Mioji Kaiô de
Miracatu, Márcio Ragni da Ilha Com-
prida, Ariovaldo Trigo de Iguape e
Marino de Lima de Cajati, entre ou-
tros convidados.

Sem constrangimento a população
veio para as ruas prestigiar a presen-
ça do ilustre visitante e mesmo para
comemorar o aniversário de 56 da ci-
dade de Juquiá. Muita festa e anima-
ção o dia todo nos últimos três dias.
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Aconteceu... deu no CLARIM... virou noticia...
 By Emily Nadiely E-mails com fotos para esta seção: clarimnews@ig.com.brfotos: Domingos da Paz

... muita festa e animação nos três dias que comemoram o aniversário de Juquiá...

Muita festa e animação durante o desfiles ‘Civico Escolar’ das Escolas da Cidade de Juquiá na Praça Rotatória.

O prefeito de Registro Clovis Men-
des, a vice-prefeita de Juquiá Neu-
sa Sanches, o grande goleiro do San-
tos Edinho, filho do Rei do Futebol
Pelé e Pelé de costas

O presidente da Câmara Municipal de Registro Raul Calazans cum-
primentando o Rei Pelé que estava abraçado ao prefeito de Registro
Clovis Mendes durante as solenidades do aniversário de Juquiá.

Depois da inauguração do ‘busto’ de
Pelé, Colvis Mendes e Pelé se abra-
çam enquanto o presidente da Câma-
ra de Pedro de Toledo Valmir dos San-
tos consegue uma caroninha na foto.

A primeira-dama Giselda e o prefeito
Quinco Soares comemoraram juntos o
aniversário dos 34 anos de casamento

Quinco Soares ainda sorteio vários
prêmios do Concurso Verão da em-
presa de onibus Intersul durante as
festas de Juquiá.

O Presidente da Câmra
Municipal de Juquiá Said
Apaz presidindo a Sessão
Solene pela passagem do
aniversário de 56 anos,
onde a Câmara entregou
14 Titulos de Cidadão e o

Presidente Said Apaz,
como sempre, fez um

discurso inflamado
reelembrado seus tempos

de prefeito onde teve
apoio incondicional do
amigo Horacio Ortiz
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O aniversário dos 56
anos de emancipação polí-
tico e administrativa de
Juquiá, foi comemorado no
domingo, 10 de abril, com a
presença de três mil pesso-
as nas ruas da cidade, e na
Av. Brasil e a Praça Rotató-
ria Edison Arantes do Nas-
cimento, inaugurada com a
presença do atleta do sécu-
lo Pelé, que descerrou a pla-
ca comemorativa e o seu
busto esculpido pelo artis-
ta plástico Teles, com atelier
em Santos.

O evento foi iniciado
com o desfile temáticos dos
estudantes de Juquiá, das
Escolas João Adorno
Vassão, João Veiga Martins,
Instituto Logos, APAE, Es-
cola do Bairro Colonização,
Profa. Lydia Cortez de
Aquino, José Ermírio de
Moraes, Oswaldo
Florêncio, Alice Rodrigues
Motta e Pré-Escola
Profa.Maria do Carmo
Monteiro de Mello, além

Mais de 15 mil pessoas prestigiam
a festa do aniversário de Juquiá

das apresentações da Ban-
da Musical e da Fanfarra de
Cajati da EE Celso Antonio
e a Banda Municipal e
fanfarra de Miracatu.

O Prefeito Quinco So-
ares, fez um emocionado
discurso agradecendo a
presença de todos, a volta
do desfile das escolas, a
presença de autoridades e
do craque Pelé, e assinalan-
do para a população a aus-
teridade da administração
pública em sua gestão, in-
clusive nestes 100 dias de
governo.

Cinco novos veículos
foram apresentados à popu-
lação à frente do palco prin-
cipal, e integrarão a frota
municipal, atendendo o Ga-
binete, Saúde e o Departa-
mento de Obras.

Um bolo com 56
metros, em comemoração
aos 56 anos do Município
foi ofertado pela população
e consumido durante o

evento.
O craque Pelé falou da

sua ligação com Juquiá,
desde o seu pai, o saudoso
Dondinho, e da sua propri-
edade há mais de 40 anos
no Município. Foi
construído na cidade a Vila
Olímpica, programa da épo-
ca em que Pelé foi Ministro
dos Transportes.

A presença de Prefei-
tos: Ariovaldo Trigo, de
Iguape e Presidente do
Consaúde; Miro Kabata, de
Sete Barras e Presidente do
CODIVAR, Mioji Kaio, de
Miracatu, Marcio Ragni, de
Ilha Comprida, Clóvis Vieira
Mendes, de Registro,
Marino de Lima de Cajati, o
Prefeito de Jaraguá do Sul/
SC, Dr.Moacir Bertoldi, re-
presentantes dos prefeitos
de Peruíbe, Mario Omuro,
ex-prefeitos, Presidentes de
Câmara, Vereadores, Direto-
res de Órgãos e escolas da
região, Delegados de Polí-
cia, o Vereador de São Pau-

Os prefeitos Quinco Soares de Juquiá, Mioji Kaio de Miracatu, Márcio
Ragni de Ilha Comprida, Ariovaldo Trigo Teixeira de Iguape, Marino de Lima
de Cajati e o ex-deputado Horácio Ortiz no palanque durante as festivida-
des de aniversário de Juquiá

lo, Milton Leite, represen-
tantes de Secretarias de Es-
tado, empresários, pasto-
res, os Deputados Estadu-

al Marcelo Bueno e o De-
putado Dr. Gondim, desta-
cando-se a presença do
empresário Fernando

KETSCHELER, DIRETOR DA IN-
DÚSTRIA MENEGHEL QUE ESTÁ

SE INSTALANDO EM JUQUIÁ

NOS PRÓXIMOS DIAS.

No último domingo
dia 10/04 em comemora-
ção ao aniversario de
Juquiá, foi realizada uma
corrida pedestre de 6,4
km, com participação de
72 corredores de varias
cidades da região e até
de outro estado. A prova
teve o patrocínio das em-
presas: RESTAURAN-
TE REI DOCUPIM,
A G R O P E C U A R I A
SAN-SUI, BAZAR SÃO
PAULO e SUPERMER-
CADO BARATEIRO
DO VALE.  Empresas
que colaborarão na
premiação em dinheiro
que foi oferecida aos pri-
meiros, que foram:

PROVA PEDESTRE DE JUQUIÁ
GERAL:
1º - ERICH TRAPP    - (
IGUAPE / AGROP SAN
SUI  )  -   TEMPO:  19:25
2º - NILSON LORENÇO
( REGISTRO/ BAZAR
SÃO PAULO) – 19:34
3º - VALDIR BATISTA (
CAMPO LARGO – PR  /
REI DO CUPIM ) –
20:10
4º - ALEXANDRE
SOUZA ( CURITIBA –
PR ) – 20:54
5º - ODILON DE JESUS
( SANTANA DO
PARNAIBA – SP) –
21:19
6º - MARCOS RIBEIRO
(IGUAPE ) – 21:42
7º - ROGÉRIO SOARES
( JUQUITIBA ) – 22:20

8º - ANTÕNIO CARLOS
PEREIRA ( IGUAPE) –
22:25
9º-  VITAL VIEIRA  (
SANTANA DO
PARNAIBA – SP)  –
23:10
10º - EDMAR
RODRIGUES (
MIRACATU ) – 23:50

FEMININO:
1º - OLIVIA FATIMA –
JUQUITIBA-SP
2º - ELIETE LIMA –
CURITIBA – PR
3º - JANAINA
FERNANDES –
JUQUITIBA – SP
VETERANO (  40 À 49
ANOS )
1º - ZAQUEU BATISTA

( REGISTRO )
2º - ODAIR MARTINS (
CORREIOS -
REGISTRO)
3º -  ANTÕNIO
NARTINS ( JUQUIÁ )

VETERANISSIMO:
1º - WALTER RIBEIRO
- IGUAPE – SP
2º- JOSÉ GOMES-
(ALGODÃO DOCE –
JUQUIÁ )
3º - ELIO AGUIAR –
IGUAPE.

JUQUIAENSES:
1º - ADÃO NOGUEIRA
– ( JUQUIÁ RUNNERS
– BAZAR SÃO PAULO )
2º - ADILSON
NOGUEIRA ( JUQ

RUNNERS –
PIMENTEL )
3º - THIAGO ORBELLI
( JUQUIÁ RUNNERS )

INFANTIL:
1º -RAFAEL PEDROSO
- REGISTRO
2º -CARLOS MANOEL
SILVA – JUQUIÁ
3º - BRUNO MARTINS
– IGUAPE

A PROVA FOI UMA
REALIZAÇÃO DA
COMISSÃO DE
ESPORTES DE
JUQUIA E APOIO DA
EQUIPE  “JUQUIÁ
RUNNERS.”

FORAM PREMIADOS

TAMBÉM OS
VENCEDORES DOS
TORNEIOS DE
FUTSAL

SUB 14 – Campeão –
10 de Abril
Vice – Comercial

SUB 18 – campeão
PANTERA
Vice Comercial

VETERANO –
c a m p e ã o
DINOSSAURUS
Vice    10 de Abril

FUTEBOL DE
CAMPO – Campeão –
VILA SANCHE
Vice       PANTERA
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Premiado musical “A Vaca Lelé” está em
cartaz no Centro Cultural Raul Cortez

O premiado musical
infantil A Vaca Lelé esta-
rá em cartaz, neste final
de semana, no Centro
Cultural Raul Cortez. A
peça será apresentada,
sábado e domingo, às 16
horas. O ingresso custa
R$ 5,00 (preço único).

O espetáculo infan-
til “A VACA LELÉ” es-
crito pelo premiado autor
Ronaldo Ciambroni, foi
montado pela primeira
vez no ano de 1988, no
Teatro Lua Nova em São
Paulo. Com produção e
concepção de Ricardo
Pettine e a direção de
Neusa Maria Faro, o es-
petáculo ficou vários
anos em cartaz, percor-
rendo vários teatros da
capital (Teatro do Bixiga,
Centro Cultural São Pau-
lo, Teatro Cacilda Becker)
e do Interior (Ourinhos,
Sorocaba, Piracicaba,
São José do Rio Preto,
Vargem Grande Paulista,
Águas de São Pedro,
etc), além de apresenta-
ções para escolas (parti-
culares, municipais e es-
taduais), clubes e institui-
ções.

Foi também o espe-
táculo infantil mais pre-
miado no ano de 1988,
ganhando os mais impor-
tantes prêmios do Teatro
Brasileiro, em todas as
categorias: ator, atriz,
ator e atriz coadjuvante,
direção, autor, produção,
figurinos, direção musi-
cal. Dentre os principais
prêmios destacam-se:
APETESP (Associação
dos Produtores de Espe-
táculo Teatrais de São
Paulo),APCA (Associa-
ção Paulista dos Críticos
de Arte), Troféu Mam-
bembe  (Ministério da

Cultura, Fundacen) e Prê-
mio Moliére.

Concebido como
um musical sertanejo “A
VACA LELÉ” acabou se
tornando um clássico do
teatro infantil, que conse-
gue agradar adultos e cri-
anças, por abordar temas
comuns a todo ser huma-
no como amizade, liber-
dade, sonhos e medos na
figura encantadora de uma
vaquinha e seus amigos da
fazenda onde vivem, sem-
pre de uma maneira engra-
çada e singela.

  O objetivo desta
remontagem é poder mos-
trar, após 17anos de sua
estréia, que ainda hoje
sentimentos como liber-
dade, conquista e espe-
rança não pode morrer
nos sonhos infantis de to-

das as crianças.

SINOPSE

O espetáculo inicia
com o amanhecer no cam-
po e o despertar do Es-
pantalho, em seu dia-a-
dia na função de espantar
passarinhos. Em sua nar-
rativa, ele lembra da ami-
zade e do carinho que ti-
nha por Matilde, a Vaca
Lelé, que sonhava em ter
asas para poder voar. Sur-
ge o Pardal, que partici-
pa das lembranças do Es-
pantalho, quando passam
a contar, em música e
prosa, o dia em que a va-
quinha Matilde saiu para
o seu primeiro passeio no
campo.

O primeiro encontro
de Matilde é com o Par-

dal, que com seu jeito ale-
gre e livre de ser, lhe fala
sobre a conquista da li-
berdade. A partir desse
momento, Matilde sonha
em ter asas para voar o
mais alto possível. Em
seguida, Matilde conhece
a Mosca, sujeitinha arro-
gante e que se orgulha de
sua “chatice”. Matilde,
uma vaquinha bondosa,
deseja ser amiga dessa
mosca chata apesar de
tudo, e a aconselha que
mude atitude, ficando lim-
pinha, não andando na su-
jeira, para que todos pos-
sam gostar dela. A mos-
ca, por sua vez, não ouve
a vaquinha. Percebendo a
chegada da Galinha Nor-
destina a Mosca resolve
ir embora.

A Galinha, cansada

e conformada com a vida
que tem, leva Matilde a
pensar sobre essa acomo-
dação, aconselhando-a a
vôos rasos e atitudes me-
nos arrojadas. Matilde
porém, não se deixa levar
pelo conformismo da Ga-
linha e seu sonho de ter
asas passa a ter uma im-
portância maior.

O Espantalho tenta
alertar Matilde com rela-
ção ao medo, pois ela era
muito ingênua e pura.
Mas quando Matilde pas-
tava ingenuamente surge
o Touro, todo poderoso,
que insiste em assustá-la.
Só que em vez de ficar
assustada, Matilde conhe-
ce a paixão, levando o
Touro a fugir  dela e
chamá-la de “Lelé”.

Com a cigarra

Matilde aprende a cantar
e com o Vagalume apren-
de a conquistar o que
está ao seu alcance, in-
clusive “voar”. No final,
a Vaca Lelé fascinada
com suas descobertas
sonha “voar e ser feliz”
quando surgem dois va-
queiros que a laçam e a
levam embora pro curral.
Nesse dia Matilde conhe-
ce o MEDO.

Ficha técnica

PEÇA: “A VACA LELÉ”
AUTOR: Ronaldo
Ciambroni
MÚSICAS: Gilda
Vandenbrande
DIREÇÃO : Ricardo
Pettine
ELENCO: Dione Leal
(Vaca Lelé), Alexandre
Faria (Pardal,
Galinha,Touro e
Vaqueiro 1), Marcelo
Galvão (Espantalho),
Djeanne Ribeiro
(Mosca, Cigarra,
Vagalume e Vaqueiro 2),
Joseita Teixeira
(Violeira).
PREPARAÇÃO VOCAL –
Joseita Teixeira
COREOGRAFIAS –
Edson Braga
PINTURA DO CENÁRIO:
Marcelo de Paula
CONFECÇÃO DE
ADEREÇOS E
FIGURINOS – Maria
Bacala
CRIAÇÃO DE LUZ –
Ricardo Pettine
DESENHO DO CARTAZ:
Marcelo Galvão
PRODUÇÃO EXECUTIVA
-  Dione Leal
CENÁRIOS, FIGURINOS
E DIREÇÃO GERAL:
Ricardo Pettine
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Como a verba libera-
da pelo Departamento de
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (DADE),
no valor de R$ 2,1 milhões,
não será suficiente para
executar a reforma total da
Plataforma de Pesca, o
prefeito de Mongaguá,
Artur Parada Prócida, já
encaminhou ao governo
estadual o pedido de mais
recursos. “Serão necessá-
rios mais recursos, pois o
consumo de alguns mate-
riais como ferro e concre-
to jateado tem sido maior
do que as quantidades pre-
vistas na planilha inicial.
Isto porque, a empresa
precisou substituir estrutu-
ras que não apresentavam
condições de recupera-
ção”, explicou o diretor do
Departamento de Obras,
Otávio Mosca Diz.

A primeira etapa das
obras de restauração da
Plataforma Marítima de

Conclusão da reforma exige mais recursos
Plataforma de Pesca:

Pesca de Mongaguá – cer-
ca de 60% das estruturas

danificadas – será concluí-
da no primeiro semestre

deste ano, conforme infor-
mação do Departamento

Municipal de Obras. Nesta
primeira etapa, o trabalho

concentrou-se nos trechos
mais comprometidos, ou
seja, os braços laterais.

A reforma abrange,
entre outros serviços, a re-
moção do concreto deteri-
orado, a limpeza das arma-
duras de aço e das superfí-
cies de concreto, recom-
posição e substituição de
armaduras, tratamento anti-
corrosivo e reconstrução
dos tabuleiros.

A reforma da plata-
forma começou em feverei-
ro de 2003 com previsão de
término em novembro do
mesmo ano. No entanto,
até janeiro de 2004, apenas
27% dos trabalhos haviam
sido concluídos, o que
motivou a Prefeitura de
Mongaguá a romper o con-
trato com a AJM Socieda-
de Construtora Ltda, con-
vocando, em seguida, a
Este Reestrutura Engenha-
ria Ltda, segunda colocada
na licitação.

A Prefeitura de
Mongaguá vai reformar a
Praça de Artesanato Ma-
ria Del Carmen. Localiza-
da na área central, à mar-
gem da foz do Rio
Mongaguá, a praça é dos
um dos equipamentos tu-
rísticos mais visitados da
cidade. Trata-se de um
complexo de quiosques de
alvenaria, nos quais são
comercializados produtos
artesanais.

De acordo com o
prefeito, prof. Artur Para-
da Prócida, a reforma
abrangerá os bancos de
madeira, o piso, as lixeiras,
muretas, fachadas exter-
nas dos quiosques, insta-
lações hidráulicas, a gale-
ria de águas pluviais e o
abrigo de telefones públi-

Praça de Artesanato de Mongaguá será reformada
cos. “Esta praça é um dos
cartões postais de
Mongaguá e, como tal,
precisa estar sempre bem
conservada”, ressaltou o
prof. Artur.

Segundo o Departa-
mento de Obras e Enge-
nharia, o prazo para a exe-
cução da reforma será de
30 dias. “O projeto já está
em processo de licitação”,
informou o arquiteto Otá-
vio Mosca Diz, diretor de
Obras.

Serviço
Descrição (resumo)

B a n c o s  d e  m a -
deira - Pintura

P i s o  -
Renivelamento da pa-
vimentação para me-

lhorar  o  escoamento
de  água ,  ev i t ando  a
formação de poças

Quadro de  me-
d ição  -  Reforma  da
caixi lhar ia ,  t roca de
dobradiças  e  t r inco ,
co locação  de  fecha-
dura e pintura

Lixeiras de ma-
deira -  Subst i tuição
d a s  l i x e i r a s
dani f icadas ,  co loca-
ção de lixeiras de fi-
b ra  de  v id ro  den t ro
das de madeira e pin-
tura de todas as lixei-
ras

MuretasR e f o r -
m a  d a s  p a r t e s
danif icadas  e  fecha-
mento de trincas

Fachadas exter-
nas  - impeza das  su-

perfícies pichadas
I n s t a l a ç õ e s  h i -

d r á u l i c a s  d e  á g u a
fria C o l o c a ç ã o  d e
tampão de ferro fun-
dido para o abrigo do
cavalete de água exis-
tente no jardim cen-
tral

Restauração da
galeria E l i m i -
nação do ponto de in-
filtração existe próxi-
mo ao muro de arrimo

Abrigo de te le-
fone troca de telhas
d a n i f i c a d a s  e  d a s
cumeei ras ,   l impeza
do telhado

Paisagismo
Tra tamento  de  so lo ,
co locação  de  g rama
esmera lda  e  p lan tas
ornamentais
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Durante o aniversário de Juquiá, no último
dia 10, foi realizada a 1a. Copa Cidade de Juquiá
de Motocross, com a seguinte classificação, nas
diversas modalidades.

XR200 /DT 180
1º. Carlinhos – Jacupiranga
2º. Adamnson – Registro
3º. Regis – Apiaí
4º. Israel – Miracatu
5º. Ivan Cabelo – Registro
6º. Batoré – Cajati
7º. Tinho – Jacupiranga
8º. Mimi – Jacupiranga

NACIONAL
1º. Rodrigo – Registro
2º. Fabinho – Jacupiranga
3º. Luzera – Registro
4º. Agnaldo – Cajati
5º. João – Cajati
6º. Eduardo – Jacupiranga
7º. Tatu – Registro
8º. Maurinho – Juquiá
9º. Toninho – Jacupiranga

NACIONAL PRÓ
1º. Chiquinho Velasco – São Vicente
2º. Zequinha – Registro
3º. Helpinho – Registro
4º. Ivan Cabelo – Registro
5º. Sassaki – Registro
6º. Adanmson – Registro
7º. Carlinhos – Jacupiranga
8º. Ado – Cajati
9º. Marquinhos – Jacupiranga
10º. Israel – Miracatu

125CC – ESPECIAL
1º. Alfeu  – São Vicente
2º. Castro – Sorocaba
3º. Gugu – Registro
4º. Sérgio – São Paulo
5º. Neto – Guapiara
6º. Alemão – Cananéia
7º. De Paula – Peruíbe
8º. Liça – Guarujá
9º. Wagner – São Vicente
10º. Kid – Registro

250CC – ESPECIAL
1º. Vaca – Santos
2º. Marco Peão – Registro
3º. Barriga – São Vicente
4º. Buiu – Jacupiranga

COPA CIDADE DE JUQUIÁ
DE MOTOCROSS

Na sexta-feira, dia
22 de abril, após o feriado
nacional de Tiradentes, não
haverá expediente nas re-
partições públicas munici-
pais e municipalizadas de
Juquiá, Grande maioria
dos servidores já compen-
saram a sexta-feira, traba-

A Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que o
Prefeito teria que enviar
à Câmara até o dia 15 de
abril, poderá ser altera-
da para 30 de abril, e no
primeiro ano de manda-
to, até o dia 30 de setem-
bro, juntamente com o
projeto do Plano
Plurianual, em razão da

5º. Roque – São Vicente
6º. Cidão - Cubatão

FORÇA LIVRE
1º. Saron – Tatuí
2º. Vaca – Santos
3º. Gugu – Registro
4º. Zequinha - Registro
5º. Alfeu – São Vicente
6º. Castro – Sorocaba
7º. Ivan Guimarães – Registro
8º. Sassaki – Registro
9º. Barriga – São Vicente
10º. Sérgio – São Paulo

CÂMARA ANALISA EMENDA NA
LEI ORGANICA QUE MUDA A

DATA DA APRESENTAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS.

coerência do planeja-
mento. A LDO somen-
te poderá ser feita se
exist ir  o Plano
Plurianual, portanto
nada mais justo que
seja apresentada até
30 de setembro, no pri-
meiro ano de manda-
to, nos demais até 30
de abril.

NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE
DIA 22 EM JUQUIÁ

lhando na eleição do
Conselho Tutelar, con-
curso, aniversário da ci-
dade, e assim sendo o
Prefeito Quinco Soares
concedeu o feriadão,
que constava do plane-
jamento anual feito em
janeiro de 2005.
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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.

Vê se consegue rir!!!
Estressado!!! Plantas que curam...

Por: Hugo de Caravaca

Cantinho do Idoso
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Uma campanha: CLARIM NEWS

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

ESTATUTO DO IDOSO

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 15. É assegurada a atenção
integral à saúde do idoso, por
intermédio do Sistema Único de
Saúde – SUS, garantindo-lhe o
acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços, para a
prevenção, promoção, proteção
e recuperação da saúde,
incluindo a atenção especial às
doenças que afetam
preferencialmente os idosos.
§ 1° A prevenção e a manutenção
da saúde do idoso serão
efetivadas por meio de:
I – cadastramento da população
idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e
gerontológico em ambulatórios;
III – unidades geriátricas de
referência, com pessoal
especializado nas áreas de
geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar,
incluindo a internação, para a
população que dele necessitar e
esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos
abrigados e acolhidos por
instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins
lucrativos e eventualmente
conveniadas com o Poder
Público, nos meios urbano e
rural;
V – reabilitação orientada pela
geriatria e gerontologia, para
redução das seqüelas
decorrentes do agravo da saúde.
§ 2° Incumbe ao Poder Público
fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos,
especialmente os de uso
continuado, assim como
próteses, órteses e outros
recursos relativos ao tratamento,
habilitação ou reabilitação.
§ 3° É vedada a discriminação
do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade.
§ 4° Os idosos portadores de
deficiência ou com limitação
incapacitante terão atendimento
especializado, nos termos da lei.
Art. 16. Ao idoso internado ou
em observação é assegurado o

direito a acompanhante,
devendo o órgão de saúde
proporcionar as condições
adequadas para a sua
permanência em tempo integral,
segundo o critério médico.
Parágrafo único. Caberá ao
profissional de saúde
responsável pelo tratamento
conceder autorização para o
acompanhamento do idoso ou,
no caso de impossibilidade,
justificá-la por escrito.
Art. 17. Ao idoso que esteja no
domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito
de optar pelo tratamento de
saúde que lhe for reputado mais
favorável.
Parágrafo único. Não estando o
idoso em condições de proceder
à opção, esta será feita:
I – pelo curador, quando o idoso
for interditado;
II – pelos familiares, quando o
idoso não tiver curador ou este
não puder ser contactado em
tempo hábil;
III – pelo médico, quando
ocorrer iminente risco de vida e
não houver tempo hábil para
consulta a curador ou familiar;
IV - pelo próprio médico,
quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que
deverá comunicar o fato ao
Ministério Público.
Art. 18. As instituições de saúde
devem atender aos critérios
mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso,
promovendo o treinamento e a
capacitação dos profissionais,
assim como orientação a
cuidadores familiares e
grupos de auto-ajuda.
Art. 19. Os casos de suspeita
ou confirmação de maus-tratos
contra idoso serão
obrigatoriamente comunicados
pelos profissionais de saúde a
quaisquer dos seguintes órgãos:
I – autoridade policial;
II – Ministério Público;
III – Conselho Municipal do
Idoso;
IV – Conselho Estadual do
Idoso;
V – Conselho Nacional do Idoso.

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

Maria Sueli de Souza Nogueira
OAB/SP 99926

ALTEIA
Nome científico: Althaea

Officinalis

Pertencente à família das
Malváceas, a Altéia é uma
planta
perene (que não precisa
ser replantada). Seu caule
é reto e
pode atingir a altura de
dois metros. Suas flores
possuem
cinco pétalas e as folhas
são ovais, cobertas por
uma lanu-
gem prateada que dá a
elas uma coloração prata.
É tam-
bém conhecida como
malvaísco ou malvarisco.
A Altéia pode ser usada
como laxante, calmante,
diurético
e expectorante. Esta
planta se adapta bem a
terrenos úmi-
dos e pantanosos.

AMI
Nome científico:

AmmíMajus

É encontrada na Itália, nos
terrenos áridos.
Pertencente à
família das Umbelíferas,
possui uma raiz lenhosa,
caule
cespitoso. Pode chegar à
altura de 1,5 m. Seus
ramos são
finos e cilíndricos e as
folhas franjadas. As flores
são
esbranquiçadas e
amarelas e os frutos
contêm várias se-
mentes. Esta planta possui
várias utilidades
terapêuticas,
sendo indicada,
principalmente, para
problemas digestivos
e favorecimento da
secreção láctea e
menstruações.

O gaúcho estava tomando seu chimarrão quando
lembrou que já estava atrasado para o baile no povoado.
Então gritou para o Guri:

- Ô Guri, encilha um cavalo enquanto eu vô toma
banho!!!

E assim o gaúcho partiu para o baile. Como estava
atrasado, pegou um atalho pelo meio do mato. De repen-
te uma nuvem de fumaça surgiu e apareceu o diabo.

O gaúcho se assustou, mas o diabo falou:
- Não se assuste. Como você é corajoso, tem direi-

to a três pedidos!!!!!!
E então o gaúcho pediu:
- Primeiro: um rosto de galã de novela...
  Segundo: um cinturão forrado de dinheiro
  Terceiro: Um genital bem grande como o deste

animal
  que estou montando .... e é isso aí, tchê!
O diabo tomou nota e disse:
- Pode te mandar, que eu garanto os pedidos!
O gaúcho chegou ao baile todo prosa. “Oba ...

bonitão, ricaço e bem armado, vou comer todo o mulherio
do salão!!!”

Rapidamente ele entrou no banheiro para conferir
os pedidos. O primeiro estava lá: o gaúcho estava com a
cara do Márcio Garcia! O segundo também: ele estava
com o bolso cheio da grana! Faltava o terceiro...

Quando o gaúcho abaixou as bombachas teve a sur-
presa:

- Guri desgraçado! Me encilhou uma égua!!!

A surpresa
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REGISTRO -  Os
moradores do bairro Ribei-
rão Branco das Palmeiras
têm muito a comemorar nos
próximos dias pois a prefei-
tura atendeu várias antigas
reivindicações locais. O
principal pedido da comu-
nidade era a ligação, de um
quilometro e meio, até o
bairro Saltinho. O prefeito
Clóvis Vieira Mendes, que
conhecia o problema, auto-
rizou a realização da obra
que vai permitir economia de
quatro quilômetros no per-
curso até à BR 116.

O morador David
Santana agradeceu ao pre-
feito pela abertura da estra-
da do Saltinho, calculando
que a reivindicação tinha
mais de treze anos. “Fiz essa
estrada porque sei que dará
condições ao povo de inves-
tir na produção”, afirmou o
prefeito Clóvis, informando
ao senhor David Santana
que haverá coleta de lixo
semanal no bairro e está em
estudo a construção de um
poço artesiano na vila, onde
já ficou acertada a coloca-
ção de mais luminárias, me-

Ribeirão Branco recebe várias melhorias

lhorando a iluminação públi-
ca.

Outra informação do

prefeito, que animou os mo-
radores, foi que a Telefôni-
ca instalará telefone comu-

nitário no bairro. O médico,
que não ia ao Ribeirão Bran-
co desde o mês de novem-

bro, também voltou a aten-
der quinzenalmente.

Para o presidente da

Associação de Moradores
local, Getúlio Ademar Dias,
a prefeitura está atuando de
acordo com as necessida-
des do bairro. “Graças a
Deus estamos trabalhando”,
disse Getúlio. “Quando a co-
munidade quer e ajuda, fica
muito mais fácil para a pre-
feitura realizar as melhorias”,
completou o prefeito Clóvis.
Os moradores estão fazen-
do mutirão para o aterro na
entrada do bairro.

Getúlio aproveitou o
encontro com o prefeito para
aumentar o rol de reivindi-
cações. Clóvis pediu um tem-
po para a construção do
campo de futebol, da quadra
de esportes e informou tam-
bém que deve ser aberta uma
nova classe de pré-escola no
bairro do Serrote para aten-
der 29 crianças, 16 das quais
serão levadas do Ribeirão
Branco com transporte ce-
dido pela prefeitura. “Com
vontade e determinação nós
vamos melhorar a vida nos
bairros que ainda precisam
da ação da prefeitura”, afir-
mou o prefeito.

Registro – Cerca de
200  professores da rede
municipal de ensino assis-
tiram, na última terça-feira,
dia 5, a aula inaugural do
Programa de Formação de
P r o f e s s o r e s
Alfabetizadores (PROFA).
O objetivo é fornecer aos
educadores um curso espe-
cífico no campo da alfabe-
tização melhorando, conse-
qüentemente, a qualidade
do ensino nas escolas mu-
nicipais.

O curso terá um ano
de duração com aulas se-
manais, sendo ministrada
em cinco pólos: as escolas
municipais Cecília Santana

Professores da rede municipal realizam
programa de alfabetizadores

Marques de Oliveira, Eiji
Matsumura, Anna Pinto
Banks, João Batista Pocci
Júnior, Francisco Manoel e
na sede do Departamento
Municipal de Ensino. Os
capacitadores do curso
são os coordenadores pe-
dagógicos do próprio de-
partamento, sob orientação
das técnicas pedagógicas
Marta Oda, Maria Luiza Re-
belo, Germínia Silva e apoio
das supervisoras de ensi-
no Vera Hashimoto e Roseli
Sanchez.

Desta maneira, o de-
par tamento promove a
melhoria da qualidade de
ensino da rede municipal

utilizando recursos pró-
prios.

Atualmente o pro-
grama prevê 60 horas de
aula, com 80% do tempo
destinado a formação em
grupo e 20% do tempo
des t inado  ao  t raba lho
pessoal, sendo as aulas
oferecidas quinzenalmen-
te com três horas de dura-
ção. “É com bastante oti-
mismo que iniciamos este
trabalho, oferecendo aos
professores da Educação
Infantil e do Ensino Fun-
damental a chance de se
aprimorar, com o tempo do
curso integrado à sua jor-
nada de trabalho”.

Registro –  O
registrense João de Souza
Takeshita participou no dia 19
de março do torneio de Vale-
Tudo I Goiânia Open Fighting,
conquistando o título da cate-
goria acima de 95 kg. Contan-
do com o apoio do Departamen-
to de Cultura, Esporte e Lazer
(DECEL) da Prefeitura de Re-
gistro, João participa entre os
dias 20 e 25 de abril do torneio
Vale-Tudo que acontece em
Joinville (SC), com a expectati-
va de trazer mais um título para
o município.

O ginásio Goiânia Arena
estava repleto de espectadores
amantes de luta livre, contan-
do com atletas de vários Esta-
dos. Segundo João, a produ-
ção do Goiânia Open Fighting,
tanto em som, iluminação,
telões e segurança, estavam de
parabéns, pois Goiás nunca viu

Registrense conquista título De Vale-Tudo em Goiânia

um evento de Vale-Tudo tão
bem organizado. Os vencedo-
res em suas categorias foram;
Edgard Castaldelli, 25 anos, re-
presentando a academia
FEFÉL, peso pesado. Leandro
Batata , 25 anos, representan-
do a academia FEFÉL, peso
médio e o atleta Luciano San-
tos (Cabecinha), 25 anos, da

academia FEFÉL, peso leve.
Paulo Rogério é o Presidente da
Federação de Vale-Tudo, o árbi-
tro dos confrontos se chama
Paulo Box e o grande Jadison,
do Eventos Entreter, foi quem
teve a idéia de elaborar o even-
to. Além do DECEL, João conta
com apoio do vereador Roberto
Stuchi Duarte (Diabinho).
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São Vicente, SP, 10  –
O São Vicente Atlético Clube
reencontrou o caminha das
vitórias no Campeonato
Paulista da Série A-3 com uma
sonora goleada de 6 a 0 apli-
cada sobre o Taboão da Ser-
ra, atuando em casa. O jogo,
válido pela 12º rodada da
competição, teve como gran-
de destaque o atacante Nena,
que marcou três vezes e vol-
tou a ser o artilheiro isolado
da terceira divisão estadual,
agora com 12 gols.

O resultado positivo
manteve o time vicentino na
quarta colocação do Grupo
2, na zona de classificação a
próxima fase, somando 18
pontos. O Osasco, que tam-
bém venceu na rodada, tem
o mesmo número de pontos,
mas o São Vicente leva van-
tagem no primeiro critério de
desempate, o número de vi-
tórias, tendo uma a mais que
o adversário, cinco contra
quatro.

“Foi importante esse
nosso resultado porque vai
nos dar uma moral elevada
para o restante da competi-
ção. Conseguimos quebrar
essa série de partidas sem
vitória e vamos ter uma se-
mana mais tranqüila de tra-
balho”, avaliou o técnico do
São Vicente, Walter Negrei-

São Vicente goleia, quebra jejum e continua bem colocado na A-3

ros, ao final do jogo.
Com a vitória, o São

Vicente ampliou os números,
que já eram positivos, a seu
favor com relação ao
retrospecto diante do
Taboão da Serra. Em 8 jogos,
foram sete vitórias dos
vicentinos e apenas uma der-
rota.

Primeiro tempo
As duas equipes, ve-

lhas conhecidas da Série B-2
com confrontos na tempora-
da passada, começaram a
partida com situações dife-
rentes. O São Vicente que-
rendo a vitória para continu-
ar na zona de classificação, o
Taboão pensando em vencer
para sair da penúltima colo-
cação.

Aos 26 minutos, o São
Vicente começou a construir
sua quinta vitória na compe-
tição. Marquinhos arriscou o
chute da entrada da área, a
bola tocou na mão do zaguei-
ro Menta e o árbitro, Renato
Aparecido marcou pênalti.
Nena bateu rasteiro e marcou
1 a 0.

O Taboão sentiu o gol
e o São Vicente aproveitou o
momento. Aos 31 minutos,
Nena marcou outra vez. Em
rápida jogada pela esquerda,
Índio chutou e Juliano defen-
deu, no rebote Nena, de
voleio, fez 2 a 0.

Aos 33 minutos foi a
vez de Índio marcar o seu, em
outro lance pela esquerda,

com a tabela do lateral
Afonsinho e do atacante
Marquinhos. Afonsinho cru-
zou e índio desviou para o
fundo das redes, sem
chances para o goleiro.

Segundo tempo
Mesmo com a vanta-

gem no placar, o São Vicente
não se acomodou e voltou
para etapa final buscando
mais gols. O jogo para os
donos da casa ficou mais fá-
cil quando Menta entrou for-
te em Nena e foi expulso.

Com um jogador a
mais em campo, os gols dos
vicentinos saíram naturalmen-
te. Aos 19 minutos, Nena mar-
cou outra vez. Afonsinho
cruzou pela esquerda, e o
atacante cabeceou forte, fa-
zendo 4 a 0. Foi o décimo se-
gundo gols de Nena na com-
petição e que o colocou no-
vamente como artilheiro iso-
lado da A-3.

Aos 28 minutos, o São
Vicente marcou o quinto.
Afonsinho fez grande joga-
da, driblou três adversários

pela esquerda e tocou para
Wendell. O atacante, acaba-
ra de entrar em campo, mar-
cou seu segundo gol como
profissional.

Aos 30 minutos, o ata-
cante Marquinhos fechou a vi-
tória com chave de ouro. O ca-
misa número sete recebeu a bola
pelo lado esquerdo próximo da
grande área, percebeu o golei-
ro adiantado e tocou no ângu-
lo, por cobertura, fazendo 6 a 0.

“Fizemos uma grande
partida. Particularmente, estava

solto em campo e estou muito
feliz por voltar a jogar em casa
marcando um gol”, declarou
Marquinhos, que depois de rá-
pida passagem pelo futebol
paranaense, retorno ao São
Vicente.

Na próxima rodada, o São
Vicente vai jogar fora de casa
contra o Primavera. O Taboão
da Serra receberá o São José.
Durante esta semana, o clube
do litoral terá remarcado o seu
jogo diante da Mauaense, adi-
ado pela FPF.

Ficha técnica
São Vicente 6 x 0 Taboão
da Serra

Local: Estádio
Mansueto Pierotti, em São
Vicente

Árbitro: Renato Apare-
cido Fazanaro

Gols: Nena, aos 26/1ºT
minutos; Nena, aos 31/1ºT mi-
nutos; Índio, aos 33/1º T minu-
tos; Nena, aos 19/2º T minutos;
Wendell, aos 28/2º T minutos e
Marquinhos, aos 30/2º T minu-
tos (São Vicente).

 São Vicente
Paulo Alves, Marcelo,

Cláudio, William e Afonsinho
(Casinha); Dedi, Amaral e
Juninho (Neizinho); Índio
(Wendell), Marquinhos e Nena.
- Técnico: Negreiros

Taboão da Serra
Juliano, Danilo,

Anderson, Mancini e Menta;
Picon, Cidinho (Palermo),
Jorginho e Jéferson; Ricardo
(Betinho) e Ygor (Rodrigão). -
Técnico: Boca

Paulo Alves, Marcelo, Cláudio, William e Afonsinho (Casinha); Dedi, Amaral e Juninho (Neizinho);
Índio (Wendell), Marquinhos e Nena.

Em destaque: O jogador Nena do São Vicente

foto: Domingos da Paz

foto: Domingos da Paz

Pedro Sbravatti
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