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Barbudo faz 
poema erótico 
para escandalizar 
Votorantim

Bloco das 
poderosas sai nas 
ruas no carnaval

Secretário de Desporto 
é chamado para uma 
conversa com o prefeito

Roque Dias Prestes 
é convidado para ser 
candidato a prefeito

Marcão e Cassola se 
reuniram ontem

alunos da rede 
municipal recebem 
hoje os uniformes

Pág.6

Duas crianças são 
estupradas nesta 
semana em Votorantim 

Pág.8

CineFest
começa na 
segunda com 
cinema nos bairros

Nadador quer 
atravessar o Estreito 
de Gibraltar

Pág.12

Shopping 
realiza oficina 
de massinha 
Play-Doh

Pág.3

Arquivo



Página 2 Gazeta de Votorantim                                                      13 a 19 de fevereiro de 2016

Expediente:

Provocare Editora e Comunicação Ltda ME

As colunas assinadas são de total 
responsabilidade de seus autores e 

não necessariamente representam a 
opinião do jornal.

Diretores presidentes: Mônica Marsal e Werinton Kermes | Responsável Jurídico: Ailton Bueno Scorsoline (OAB: 154912/SP) 
Edição: Luciana Lopez (MTB 45.396/SP) | Jornalista Responsável: Werinton Kermes (MTB 29.860/SP) | Diagramação: Wilson Roberto Grillo Jr. / Jefferson Cascali de Lima

Endereço:  Rua João Walter,  289 – sala 3 - Centro - Votorantim/SP - CEP 18110-020 |Telefone: (15) 3023-0702 | e-mail: redacao@gazetadevotorantim.com.br 
Comercial: Katerina Beranger | Contato comercial: (15) 3247-1010| e-mail: comercial@gazetadevotorantim.com.br 

Site: www.gazetadevotorantim.com.br | Facebook: Gazeta de Votorantim | Impressão: Mar Mar Gráfica e Editora Ltda. – CNPJ 01.199.927/0001-65  

Distribuição gratuita

Zika é coisa ruim
 

Quando mais jovem, era comum falar e ouvir a expressão: “aquilo vai 
dar zica” ou “deu zica” para afirmar que determinada coisa ou situação 
era ruim, não daria certo. Sinônimo de azar, agouro. Hoje, entre alguns 
jovens, Zica significa gente descolada, legal.

Vai entender.
Para mim zica sempre será algo ruim, ainda mais agora, em tempo 

de Zika Vírus.
A febre Zika, segundo o Portal da Saúde, é uma doença viral aguda, 

transmitida principalmente por mosquitos, tais como Aedes aegypti, ca-
racterizada por exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, 
hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor 
de cabeça. Apresenta evolução benigna e os sintomas geralmente desapa-
recem espontaneamente após 3-7 dias.

A doença está colocando praticamente o mundo todo em alerta, ta-
manho seu poderio de transmissão, feito por meio de vetores.

Já existe registro na literatura científica da ocorrência de outros tipos 
de transmissão. A OMS (Organização Mundial da Saúde) está investigan-
do um caso de transmissão por contato sexual, mas ainda não divulgou 
detalhes de onde e quando teria ocorrido.

Na véspera do Carnaval, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgou 
a presença do vírus zika em saliva e urina, causando mais preocupação 
e dúvidas, apesar de ainda ser necessário a realização de mais pesquisas 
para saber se é possível mesmo a transmissão pelo beijo, por exemplo.

As mulheres grávidas devem redobrar os cuidados contra a doença 
em razão da microcefalia.

O pior, é que não existe tratamento específico para a febre. A reco-
mendação para casos sintomáticos, segundo o governo, é baseado no 
uso de acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para o controle da 
febre e manejo da dor. No caso de erupções pruriginosas, os anti-hista-
mínicos podem ser considerados. No entanto, é desaconselhável o uso 
ou indicação de ácido acetilsalicílico e outros drogas anti-inflamatórias 
em função do devido ao risco aumentado de complicações hemorrági-
cas descritas nas infecções por síndrome hemorrágica como ocorre com 
outros flavivírus.

Estamos diante de uma grave situação de saúde pública mun-
dial.

A notícia boa é que podemos fazer algo para, ao menos, minimi-
zar o quadro e mais, evitar que se agrave. Conhecemos um dos trans-
missores do Zika. Trata-se de um audacioso mosquito que “nasce” em 
locais favorecidos por nós. É o Aedes aegypti, aquele mesmo que já 
espalhou terror com a Dengue, levando muita gente a óbito, trouxe a 
conhecimento público a Chikungunya e ameaça com a Zika.

Uma coisa simples que todos podem – e devem fazer – é manter 
quintais e jardins limpos, evitando a presença de objetos que favoreçam 
o acúmulo de água, assim como ajudar a fiscalizar a vizinhança. A luta 
contra o mosquito Aedes aegypti é permanente e necessária. É uma ver-
dadeira guerra.

 Em água limpa e parada, o mosquito se desenvolve muito rápido, 
entre 7 e 10 dias, ou dentro de uma semana. Então, que tal reservar parte 
do sábado para combater o Aedes aegypti. A recomendação das autori-
dades de saúde pública é para que eliminemos os focos do mosquito 
de nossas casas. Se olharmos todas as semanas todos os cantinhos de 
nossas casas estaremos fazendo um serviço público em favor de toda 
a comunidade, principalmente na cidade, bairro e ruas onde residimos.

 A frase difundida pelo governo “se o mosquito da dengue pode ma-
tar, ele não pode nascer” é mais do que uma peça publicitária. É uma 
verdade.

Os estacionamentos de Votoran-
tim estão cumprindo a nova lei?
Os estacionamentos que operam 
em Votorantim, principalmente 
os da área central, ainda não se 
deram conta da Lei sancionada pelo 
governador no último dia 04, que 
determina que os comércios de 
estacionamentos passem a cobrar 
por tempo fracionado, e não mais 
por período de hora cheia.

Pagar por 15 minutos 
Pela nova lei, os estabelecimentos 
ficam proibidos de cobrar por hora 
cheia e passam a ter de cobrar ape-
nas pelo período de uso, fracionado 
de 15 em 15 minutos. O valor cobra-
do nos primeiros 15 minutos deverá 
ser o mesmo nas frações seguintes e, 
obrigatoriamente, deverá represen-
tar a parcela proporcional ao custo 
da hora cheia.

Qual estacionamento de 
Votorantim mantém relógios 
na portaria?
A lei em vigor facilita o acompanha-
mento, pelo cliente, do horário de 
permanência. Os estabelecimentos 
deverão manter relógios visíveis ao 
consumidor na portaria de entrada 
e de saída. O descompasso entre os 
respectivos cronômetros isenta o con-
sumidor de quaisquer pagamentos.

15 minutos, 30 minutos, 
45 minutos e uma hora
Os estacionamentos deverão ainda 
dispor de placas com dimensão de, 
no mínimo, um metro quadrado, em 
local próximo à entrada, com valores 
devidos por permanência de 15 
minutos, 30 minutos, 45 minutos e 
uma hora, além de constar as formas 
de pagamento. O modelo da placa 
está apresentado no texto da Lei n° 
16.127/2016.

Para presidentes de partidos 
se preocuparem 
Uma resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral, de dezembro, pode em-
baralhar as eleições deste ano nos 
mais diversos municípios brasileiros, 
inclusive em Votorantim.
A resolução proíbe os partidos 
políticos de lançarem candidatos a 
prefeito e a participarem de alianças 
onde não haja diretório municipal 
registrado. Isso inclui locais onde os 
partidos estejam funcionando com 
as chamadas comissões provisórias, 
ou seja, o Tribunal decidiu pela 
obrigatoriedade da existência de di-
retório para que os partidos possam 
lançar candidatos.

Tentando reverter 
Dirigentes nacionais de, ao menos, 
33 partidos estão entrando no STF 
(Supremo Tribunal Federal), contra 
resolução da Justiça Eleitoral que 
proíbe as agremiações de lançarem 
candidatos a prefeito e a participa-
rem de alianças em cidades onde 
não haja diretório municipal regis-
trado. Eles consideram o expediente 
“uma afronta do TSE ao Legislativo”, e 
sustentam que, durante a discussão 
da reforma política na Câmara, o 
tema foi debatido e rejeitado pelos 
deputados.

Só PT e PSDB não são
 provisórios em Votorantim 
Em Votorantim apenas dois partidos 
estariam aptos a concorrer às 
eleições deste ano. Caso o Tribunal 
Superior Eleitoral mantenha sua 
decisão, PT e PSDB, além do PMDB, 
que está sob decisão judicial, pois 
era registrado e em setembro de 
2015 teve seu diretório destituído e 
passou a operar de forma provisória. 

Outro partido que é provisório e está 
em vias de se tornar registrado como 
determina o Tribunal Superior Eleitoral 
é o PTB, do vice-prefeito Silvano 
Donizetti, que vem correndo contra o 
tempo, mas já recebeu informações 
que vai conseguir.

Labrego questiona e não 
concorda com o termo ‘expulso’ 
E dentro da questão da destituição do 
diretório do PMDB votorantinense, o 
ex-vereador Lazaro Alberto Almeida, 
o Labrego, contestou a matéria em 
que a Gazeta de Votorantim ouviu 
as lideranças partidárias que estão se 
articulando para as eleições municipais 
deste ano. Labrego diz que, diferente 
do que foi dito, ele não foi ‘expulso’ da 
presidência do PMDB; a presidência 
e a diretoria, que foi eleita no dia 8 de 
agosto de 2015, não foi homologada, e 
foi criada uma comissão provisória com 
cinco membros, e Labrego garante que 
continua filiado ao PMDB. Além de fazer 
essa observação pediu para corrigir, pois 
foi vereador por 11 mandatos, e não 10, 
como está na matéria.

Vice dos Tucanos 
Esta semana voltaram a circular os 
comentários de que o PSDB já teria 
se definido em relação ao nome que 
concorrerá para vice-prefeito na chapa 
tucana. E seria Marcelo Domingues, 
Secretário de Cultura. Fonte do próprio 
PSDB garante que Marcelo tem o per-
fil, por nestes anos ter se mostrado fiel 
ao grupo e sobretudo pelo trabalho 
à frente da pasta estar entre uma das 
secretarias mais bem avaliadas junto 
à população. Outro fator seria a proxi-
midade com um público com o qual 
o possível candidato Erinaldo Alves da 
Silva, atual prefeito, tem pouca inser-
ção. Já Domingues transita muito bem 
entre artistas, jovens e adolescentes. 

Ironia do destino
O então prefeito, eleito em 2012, 
Erinaldo Alves da Silva, anunciou seu 
secretariado, que tomaria posse ao seu 
lado, no dia 11 de dezembro de 2012, 
até o dia 7 de dezembro, véspera de 
feriado municipal. O Psdebista eleito 
para administrar a cidade até 2016 relu-
tava em aceitar a sugestão do nome do 
cineasta e agente cultural Marcelo Do-
mingues, primeiro por não o conhecer, e 
segundo por se tratar de uma indicação 
não política. Em resumo, uma das últimas 
Secretarias a ser definida, é hoje a que 
mais alegria causa ao prefeito Erinaldo 
Alves da Silva. 

Cassola no Debate dos Fatos
O Debate dos Fatos da TV Votoran-
tim, que traria Jair Cassola hoje, foi 
transferido para o próximo dia 27 
(sábado). O motivo foi um tratamento 
odontológico a que o ex-prefeito está 
se submetendo, e por determinação 
de seu médico, a data foi mudada.

Pai do noivo
O outro motivo da mudança da data 
da participação de Jair Cassola no pro-
grama Debate dos Fatos apresentado 
pelos Jornalistas Werinton Kermes e 
Luciana Lopez é o casamento de seu 
filho Fabrício Cassola, que acontece no 
dia próximo dia 20, e o pai, Jair, está à 
frente da organização do evento.

Pai da Noiva 
Fabrício Cassola se casa no próximo 
sábado com Vanessa Baddini, filha 
de Claudinei Fernando Paula Ribeiro, 
ex-secretário de Segurança, Trânsito e 
Transporte do governo Carlos Augusto 
Pivetta, e ex-presidente do PTN.

Mais de 4200 inscritos no
 concurso da Câmara 
O concurso da Câmara de Votorantim 

chegou a 4200 inscritos. O que sur-
preendeu não só a empresa que vai 
gerenciar, como também a própria 
comissão do concurso, composta por 
membros da câmara municipal. Eric 
Romero disse estar convicto que este 
número de inscritos não deixa de 
ser uma avalição positiva para casa 
de leis votorantinense. Se as pessoas 
vão participar, é porque elas acredi-
tam e sabem da lisura do concurso 
e do trabalho desenvolvido aqui. 
Ninguém participa de algo sobre o 
qual têm dúvidas.

Campanha da Fraternidade 
2016 na Câmara 
Na próxima quinta-feira, dia 18, 
acontece na Câmara Municipal a ceri-
mônia de abertura da Campanha da 
Fraternidade 2016. Valeria Coração, 
coordenadora da campanha em Vo-
torantim, informou que a Campanha 
da Fraternidade 2016 tem como 
objetivo principal chamar atenção 
para a questão do saneamento bá-
sico no Brasil e sua importância para 
garantir desenvolvimento, saúde 
integral e qualidade de vida para 
todos, e, trazer a campanha para o 
legislativo de nossa cidade, é um ato 
simbólico para que as autoridades se 
conscientizem cada vez mais sobre 
as necessidades básicas das pessoas. 
A abertura do evento é às 19h30min 
e foram convidados para o evento, 
além do Arcebispo Dom Eduardo Be-
nes de Sales Rodrigues, os membros 
das paróquias da cidade, diáconos 
e padres.

Ângelo Veiga em busca de outro 
grupo político, será?
Ângelo Veiga, recém-exonerado 
do cargo de secretário de Serviços 
Públicos do governo Erinaldo, teria 
mandado recado ao ex-prefeito 
Jair Cassola, para que pudessem 
conversar sobre questões políticas. 
Se a informação desta aproximação 
for confirmada, os argumentos que 
Veiga deu ao deixar a SESP não vão 
se sustentar e vai ficar claro que sua 
saída não foi algo que partiu dele, 
como foi divulgado. 

Mais um com pretensões em 
sentar na cadeira de prefeito
Não vai ser de se estranhar se nas 
próximas semanas o advogado e 
jornalista Roque Dias Prestes anun-
ciar sua pretensão de concorrer às 
eleições deste ano como candidato 
a prefeito. Isto porque Doutor Roque 
foi sondado e convidado por um 
partido da cidade. A curiosidade é 
que o filho do doutor Roque, Rogério 
Dias Prestes, é presidente do Partido 
Progressista (PP) e ocupa hoje cargo 
(comissionado) de confiança no 
Governo Erinaldo Alves da Silva. Mas 
pelo que se sabe, o convite veio de 
outro partido, que não confirmou, 
mas também não desmentiu, pediu 
apenas para que a sigla não seja 
divulgada para não atrapalhar as 
conversações, coisa que a Gazeta de 
Votorantim está respeitando.  

Taborda fica ou não fica?
Nesta semana o prefeito Erinaldo 
Alves da Silva se reuniu com o 
Secretário de Desporto (Sedesp), 
João Carlos Taborda, e a pauta foi o 
balanço da Copa Brasil de Futebol 
Infantil Votorantim deste ano, e 
a reestruturação do quadro de 
colaboradores de seu governo. Tudo 
leva a crer que Taborda teria sido 
comunicado de sua exoneração nas 
próximas semanas, coisa que não foi 
confirmada nem pela Sedesp, muito 
menos pelo governo. Lembrando 
que Márcio Antonio da Silva, que foi 
indicado, como Taborda, pelo vice-

Aldo Fogaça é jornalista e editor-chefe da Agência de Notícias da 
Região Metropolitana de Sorocaba

-prefeito, Silvano Donizetti, já não 
mais faz parte da Sedesp.

Marcão Papeleiro 
candidato a vice, será?
Ontem estiveram reunidos Jair 
Cassola e os vereadores Marcão Pa-
peleiro e Pedro Nunes. O conteúdo 
da reunião não foi divulgado por 
nenhum dos três, mas uma coisa é 
certa, o assunto foi a eleição deste 
ano, e a definição de Marcão a não 
concorrer a uma vaga na Câmara.

“Ele Vendeu O SAAE”: 
a vingança vem aí 
Um cantor e compositor votoran-

tinense está oferecendo uma 
música que, segundo ele, é o 
que vai definir as eleições deste 
ano. A composição seria uma 
vingança à marchinha que 
o PSDB tocou a exaustão na 
eleição de 2012. A música, que é 
uma mistura de samba, pagode 
e funk, fala em sua letra do 
Instituto Moriah e da vinda do 
programa CQC para Votorantim 
em outubro de 2013. Quem 
ouviu diz que o som é bom, mas 
dificilmente os candidatos de 
oposição ao PSDB vão querer 
comprar e executar pelas ruas 
da cidade essa “obra-prima”.
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Cidades

Valdinei Queiroz

A Câmara Municipal de Voto-
rantim obteve nota menor em re-
lação à prefeitura local no que diz 
respeito à transparência das infor-
mações que constam no site. Com 
notas de 0 a 10, a Casa de Leis foi 
avaliada com 1,7 pelo Ministério 
Público Estadual (MPE), enquanto 
a administração pública teve 4,20 
pelo MP Federal (MPF). Nos dois 
casos, o questionário foi elabo-
rado pela Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro (ENCCLA), esta-
belecida para o ano 2015.

Quando recebeu a notificação 
do MPE, no final do ano passado, 
o presidente da Câmara, vereador 
Eric Romero (PPS), correu atrás 
do prejuízo e a primeira medida 
foi conhecer o funcionamento do 
portal da transparência da Câmara 
de Várzea Paulista, único município 
paulista a receber nota máxima: 10. 
“Durante a visita, percebemos que 
o sistema utilizado por eles é sim-
ples, mas disponibiliza informações, 
como contas públicas, recursos 
humanos e um espaço destinado a 
informações ao cidadão, que são re-
levantes e que vão ser implantadas 
na nossa Casa.” 

Enquanto a prefeitura, cujo 
prefeito é o professor Erinaldo 
Alves da Silva (PSDB), está des-
de o ano passado realizando um 
amplo trabalho, visando facilitar 
o acesso do cidadão a todas as 
informações, não só pelo Portal 
da Transparência, como em todo 

Câmara obtém nota menor que a prefeitura 
em ranking da transparência do MP

o site da prefeitura, que foi trocado 
e remodelado. 

As cidades que não tiveram 
nota acima de 8,5 receberão uma 
recomendação do MP com as irre-
gularidades constatadas e um pra-
zo de 90 dias para se adequarem às 
normas legais de transparência.

Adequações
O presidente da Câmara disse 

que vai, no prazo de 10 dias, im-
plantar o Sistema de Informação 
ao Cidadão (SIC), em que o voto-
rantinense terá a possibilidade 
de tirar eventuais dúvidas sobre o 
processo legislativo, e, além disso, 
agregar informações, no mesmo 
como licitações, despesas com fun-

cionários e em geral, contratos, 
licitações, cargos e salários. To-
das essas informações estarão no 
campo da “Transparência Pública”. 
Inclusive, no Jornal do Município, 
edição retrasada, trouxe a publi-
cação de um Ato da Mesa Diretora 
referente ao acesso à informação 
pública, que envolve várias ques-
tões de adequações realizadas 
pela Câmara, depois que foi noti-
ficada pelo MPE. 

Além disso, segundo Romero, 
vai conversar com a empresa que 
cuida do portal da Câmara para 
que alguém esteja diariamente 
‘in loco’ para abastecer informa-
ções e responder os eventuais 
questionamentos. “Antigamente, 

o conteúdo era colocado no site a 
cada 15 dias e vamos mudar isso. 
Agora por diante será atualizado 
diariamente.”

De acordo com a Prefeitura de 
Votorantim, as melhorias continu-
am sendo implantadas em relação 
às exigências do Ministério Públi-
co Federal num trabalho contínuo 
para prestar contas ao cidadão vo-
torantinense.

Como foi avaliado
Na Câmara, o objetivo do MP é 

que qualquer pessoa possa fiscali-
zar como o dinheiro público está 
sendo gasto e se os parlamentares 
estão trabalhando de acordo com 
o que prometeram nas eleições. 

Em uma escala da 0 a 10, o MP 
avaliou, por exemplo, se o cida-
dão consegue fácil acesso sobre 
a movimentação financeira da 
Câmara, como compras realiza-
das pelo Legislativo, salários dos 
servidores e valores de contra-
tos. Outro ponto vistoriado foi o 
acompanhamento ao trabalho 
dos vereadores, como a participa-
ção, votos e assuntos discutidos 
nas sessões. A avaliação envolveu 
todas as 640 cidades do Estado de 
São Paulo e a Câmara de Votoran-
tim ficou na posição 530.

Já no governo municipal, a 
avaliação foi realizada em portais 
da transparência de 5.568 muni-
cípios e 27 estados brasileiros en-
tre os dias 8 de setembro e 9 de 
outubro. A finalidade, segundo o 
MPF, é medir o grau de cumpri-
mento da legislação, por parte de 
municípios e estados, numa es-
cala que vai de zero a dez, e atra-
vés de perguntas, por exemplo: 
Há informações sobre a receita 
nos últimos 6 meses, incluindo 
natureza, valor de previsão e va-
lor arrecadado?; O site possibilita 
a gravação de relatórios em di-
versos formatos eletrônicos, aber-
tos não proprietários, tais como 
planilhas e texto (CSV), de modo 
a facilitar a análise das informa-
ções?; entre outras. Das prefeitu-
ras paulistas, Indaiatuba, São Pau-
lo e Sorocaba foram as melhores 
ranqueadas, obtendo nota 9,30. A 
Prefeitura de Votorantim ficou na 
posição 405, sendo que no Estado 
tem 640 cidades.

 Site da Câmara receberá 
atualizações diárias

Site da Prefeitura 
recebe melhorias
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“Nem tudo é verdade, nem tudo é mentira. Tudo é uma questão de ponto de vista.”
BarBudo da avenida - o que tudo ouve e tudo vê

Quando o processo mental
se espalha na colmeia do juízo,
eu desconheço quem afugente
a ideia que está no pensamento.
Eu mesmo só me contento
depois que estou saciado,
e assim são todos os seres
que tem haver e deveres
com este mundo intrincado.

Eu hoje daria tudo 
só para ter o direito
de falar ao mundo inteiro
o que penso a teu respeito.
meu desejo é te agarrar,
com minhas mãos te apertar

dama da noite 
(quem não gosta de textos sexis (sexy), nem leia)

até te ver dominada.
pra pagares com castigo,
o que fizeste comigo,
durante a noite passada.

A noite, apesar de quente era calma
e eu estava repousando 
em minha cama
quando alguém se aproximava
e esse alguém eras tu. 
roçaste teu corpo nu em mim
que estava despido, 
me cheiraste, me mordeste
de tal forma me envolveste
que estou esmorecido.

Ainda não satisfeita, 
deixaste nos meus lençóis
as incontestáveis provas 
do que houve entre nós,
e sem o mínimo pudor,
manchaste meu cobertor
com tua sede voraz,
e saístes manhosamente, 
talvez pra noutro
mostrar do que és capaz.

Planejaste muito bem 
o modo de me envolver,
cantastes no meu ouvido 
me fazendo adormecer,
de manhã quando acordei 
toda a casa vasculhei
na ânsia de te encontrar,
mas confesso foi em vão
só os vestígios no chão
foi possível constatar.

Hoje à noite em minha cama 
espero te encontrar,
vamos ter uma conversa,
não sei se tu vais gostar.
quero olhar na tua cara, 
e saber o porque da tara,
que tu tens pra perturbar.
Vou arrochar teu pescoço 
até tu cantares grosso
ou talvez mais nem cantar.

Todo teu corpo será 
por minhas mãos comprimido,
só assim receberás 
o castigo merecido
invasora desalmada.
perturbadora, tarada,
insaciável, vulgar,

magricela sem futuro,
sanguessuga do escuro 
hoje tu vais me pagar.

não haverá parte alguma 
do teu corpo ou região
em que todos os meus dedos 
a noite não passarão,
só deixarei quando vir
o sangue quente a sair
de teu corpo dama imunda,
só assim me vingarei, 
de ti pelo que passei...
Mosca vagabunda 
que quando me pica 
pode transmitir, 
dengue, chikungunya 
e agora também Zika.
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Os blocos e as escolas de samba que des-
filaram em Votorantim levaram milhares de 
pessoas até a avenida 31 de março, em frente 
à Praça de Eventos “Lecy de Campos” na se-
gunda-feira de Carnaval (08). O bloco “Estrela 
da VIla” veio com seus abadás e mostrou mui-
ta empolgação exaltando a escola de mesmo 
nome, sediada na VIla Fiori, em Sorocaba. A 
agremiação trouxe junto o bloco votoranti-
nense “Unidos do Copo Cheio” formado por 
várias famílias e amigos. 

O desfile das escolas sorocabanas foi 
aberto pela “Unidos da Zona Norte” formada 
a dois anos na região do Parque Vitória Régia. 
Os componentes fizeram um belo desfile sob 
os aplausos do público. Em seguida veio a “Ga-
viões da Fiel”, com 10 anos de existência repre-
sentando a Vila Santana. A torcida corintiana 
presente à avenida cantou o hino do time 
junto com a escola que trouxe seu tradicional 
samba-exaltação ao Corinthians. A “Planeta 
Negro” desfilou integrada à “Gaviões” com o 
samba enredo que falou do orgulho da cor e 
da pela igualdade.

A penúltima escola a desfilar foi a “Furiosa 
da Real” representando a zona leste de So-
rocaba. Os integrantes da escola mostraram 
que a escola se preparou bem para o carnaval. 
Samba de letra fácil de decorar e uma bateria 
afinada com os intérpretes e com as alas. 

Para encerrar o desfile de Votorantim, 
a “Unidos da Vila”, que tem a sede no Bair-

desfile de carnaval em 
Votorantim atraiu grande público

ro da Chave, em Votorantim, levou 200 
componentes, divididos em sete alas para 
a avenida, além de 3 carros alegóricos e 25 
destaques. Com o enredo- “Sonhando com 
a transformação, criança me tornei e com as 
cores do arco-íris me encantei” a escola veio 
colorida como o tema sugeria e empolgou 
o público que começou a aplaudir e incen-
tivar assim que a entrada da “Unidos da Vila” 
foi anunciada. 

Durante aproximadamente 40 minutos, a 
escola apresentou um espetáculos que arran-
cou elogios das autoridades e do público que 
prestigiaram o carnaval de Votorantim.

O prefeito Erinaldo Alves da Silva lembrou 
que, mesmo com a estrutura reduzida em re-
lação aos anos anteriores, diante da grave crise 
econômica que afeta todo o país, o município 
não deixou de incentivar a manifestação cul-
tural brasileira. “Os integrantes das escolas e 
blocos se preocupam o ano inteiro em prepa-
rar um bonito espetáculo, por isso prestigia-
mos o esforço de cada um, apesar das dificul-
dades financeiras”, afirma.

O secretário de Cultura, Turismo e Lazer, 
Marcelo Domingues explicou que, desde 
2013, o compromisso da atual administração 
foi resgatar o carnaval de rua em Votorantim. 
“As escolas de Sorocaba participaram nos úl-
timos três anos. Em 2016 fizeram questão de 
desfilar mais uma vez, mesmo sem receber, 
para abrilhantar a festa”, informa. 

Secom Votorantim / Divulgação

Unidos da Vila encerrou o desfile em grande estilo

A Prefeitura de Votorantim, por meio 
da Secretaria da Saúde reforçou durante a 
semana passada a importância da preven-
ção de doenças sexualmente transmissíveis 
(DST/Aids) durante o carnaval. Uma equipe 
do Serviço de Atendimento Especializado 
(SAE) esteve no Terminal João Souto para 
orientar as pessoas que passaram pelo local 
e realizou testes rápidos e gratuitos de HIV, 
Sífilis e Hepatite C.

De acordo com a Secretaria de Saúde 
foram realizados 1005 testes no total para as 
três doenças e diagnosticados cinco casos 
de Hepatite C e sete de Sífilis. A equipe tam-
bém forneceu material informativo e preser-
vativos masculino e feminino.

Segundo a secretaria da Saúde, a pre-
venção deve ser adotada permanentemen-
te por todas as pessoas que têm vida sexual 
ativa como uso do preservativo, e outros cui-

Prefeitura realizou 
campanha com teste rápido

dados que reduzam os riscos de contamina-
ção pelo HIV e outras doenças como a Sífilis e 
as Hepatites B e C.

Os testes também podem ser feitos no 
Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 
que fica na Rua José Alarcon, 50, Jardim Ica-
tu, e funciona de segunda a sexta, das 7h às 
16h. Além do teste de HIV, feito com kit rápi-
do que aponta o resultado em 15 minutos, o 
SAE também oferece exames de Hepatite B e 
Hepatite C e Sífilis, que também são Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

Todas as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) também estão preparadas para 
atender, avaliar risco e realizar os exames, 
porém esse serviço não conta com os kits 
para teste rápido. Após consulta, os exames 
são realizados e a retirada do resultado é 
agendada. O telefone do SAE para outras 
informações é o 3343-2740.

Larissa Costa
Agência de Notícias RMS

Em meio aos blocos, marchinhas, fanta-
sias, confetes e serpentinas, que são carac-
terísticos do Carnaval, os jovens da igreja 
católica de Votorantim e da Comunidade 
Cristã Deus Presente decidiram fugir das co-
memorações de rua e passar os quatro dias 
de folia de uma maneira diferente: nos reti-
ros espirituais.

Há 25 anos, o Ministério Jovem da Re-
novação Carismática Católica da cidade or-
ganiza o Retiro de Carnaval, que neste ano 
teve como tema “A alegria que te vem de 
Deus”. O evento, que contou com missas, 
momentos de oração, shows, trio elétrico, 
entre outras atividades, foi realizado no clu-
be ADC Votoran, no bairro Santa Helena, e 
reuniu cerca de 1500 jovens dispostos a ter 
um encontro pessoal com Deus.

Segundo a organizadora do retiro, Jo-
siane Bispo, o objetivo do evento é mostrar 
aos jovens que a verdadeira alegria está em 
servir a Deus e que tudo o que é vivenciado 
nesses quatro dias não acaba na quarta-fei-
ra de cinzas, mas permanece durante todo o 
ano. “Organizar todo o retiro não é tarefa fá-
cil. Mas ver a felicidade estampada no rosto 
de cada jovem faz tudo valer a pena”, disse.

Ramon Veras, 25, participa do evento 
há quase nove anos e disse que teve a vida 
transformada desde que decidiu passar o 
Carnaval com Cristo. Ele afirma que nenhuma 
comemoração de rua é melhor do que o retiro, 
onde é possível passar os quatro dias de folia 

Jovens de Votorantim 
passam o Carnaval 
em retiros espirituais
Igreja católica e Comunidade Cristã Deus Presente organizaram 
retiro e acampamento respectivamente para que os 
participantes tivessem um encontro pessoal com Deus 

Larissa Costa

de uma maneira saudável e cheia de alegria.
Já Ronaldo Camargo, que em sua juven-

tude participou do retiro, hoje está a frente 
da RCC Votorantim e nesse ano ministrou 
palestras para os jovens. “É gratificante 
lembrar que um dia quem estava sentado 
ouvindo as palestras era eu e hoje tenho a 
oportunidade de passar o que vivi e levar os 
participantes a terem um encontro pessoal 
com Deus”, contou.

Deus Presente
Com o mesmo objetivo, que é o de fazer 

com que os jovens tenham um Carnaval di-
ferente, a Comunidade Cristã Deus Presente 
reuniu cerca de 500 participantes, de Voto-
rantim e Sorocaba, em um acampamento 
no Parque Vitória Régia que teve como tema 
“Transformados para transformar”.

Anísio Medeiros, coordenador do even-
to, disse que passar o Carnaval em retiro 
faz com os que os jovens fiquem longe das 
drogas, bebidas e outros males. “No acam-
pamento eles tem a oportunidade de ouvir 
palestras e testemunhos de pessoas que 
tiveram a vida transformada, curtir shows e 
ter diversas experiências com Deus através 
da oração”, disse.

Para Edelvan Passos, 21, que participa 
há cinco anos, o evento faz com que se crie 
novas amizades e tenha a oportunidade de 
trocar experiências com outros jovens. “Pos-
so dizer que fui transformado pelo amor de 
Deus e farei o possível para poder transfor-
mar outras pessoas também”, finaliza. (Cola-
boração: Celso Prado/ TVV)

Retiro de Car-
naval católico 

reuniu cerca de 
1.500 jovens
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*Esta coluna traz pensamentos de diversos autores.

Marçonilha Mariano Pereira
Faleceu em 05/02/2016, aos 79 anos. Deixa os 
filhos Ismael 57, João 54. Foi sepultada no ce-
mitério São João Batista, em Votorantim. 

Luzinete Cesario da Silva
Faleceu em 05/02/2016, aos 41 anos. Não Dei-
xou Filhos. Foi sepultada no cemitério São João 
Batista, em Votorantim.  

Manoel Custodio de Oliveira Filho
Faleceu em 05/02/2016, aos 64 anos, casado 
com Ana Maria de Oliveira. Deixa os filhos Lu-
ciano, Flaviano, Juliana, Mariana. Foi sepultado 
no cemitério Consolação, em Sorocaba.  

Maria de Jesus Ferraz
Faleceu em 06/02/2016, aos 98 anos. Deixa a fi-
lha Olivia 67. Foi sepultada no cemitério Santo 
Antonio, em Sorocaba.  

Angelina Copola Rosa
Faleceu em 06/02/2016, aos 84 anos. Deixa os 
filhos Joao 67, Jose Carlos 62, Jorge 60, Maria 
Aparecida 58, Tereza 56, Angelina 54, Gilmar 
50, Janete 49, Natal 47. Foi sepultada no cemi-
tério São João Batista, em Votorantim. 

Benedicto Pires da Veiga
Faleceu em 06/02/2016, aos 74 anos. Nao deixa 
filhos. Foi sepultado no cemitério São João Ba-
tista, em Votorantim.  

William Vanderlei da Silva Oliveira
Faleceu em 06/02/2016, aos 23 anos. Foi sepul-
tado no cemitério São João Batista, em Voto-
rantim.

Luzinete Santos Souza
Faleceu em 06/02/2016, aos 63 anos, casada 

com José Erinaldo Souza. Deixa os filhos Jo-
sinete 47, Sergio 43, Edivanio 39, Josué 29. 
Foi sepultada no cemitério São João Batista, 
em Votorantim.  

Izaura Maria De Jesus Mendes
Faleceu em 07/02/2016, aos 71 anos. Deixa 
os filhos Rogerio 44, Luci 42, Romildo 39, Ri-
cardo 38, Janiel 30. Foi sepultada no cemité-
rio Municipal, em Wenceslau Braz. 

Jose Nastri Filho
Faleceu em 07/02/2016, aos 85 anos, casado 
com Alzira Nastri. Deixa os filhos Edna 67, 
Ednise 62, Edson 57, Edmilson 44. Foi sepul-
tado no cemitério Consolação, em Sorocaba. 

Valdirene de Assuncao Cardozo Figueiredo
Faleceu em 07/02/2016, aos 44 anos, casada 
com Wanderley Arruda Figueiredo Montei-
ro. Deixa a filha Beatriz 20. Foi sepultada no 
cemitério São João Batista, em Votorantim. 

Julieta Camargo Luz
Faleceu em 08/02/2016, aos 87 anos. Deixa 
os filhos Maria Madalena 64, Jose Venancio 
63, Marilda 62. Foi sepultada no cemitério 
Saudade, em Sorocaba.  

Jose Adao Vilela
Faleceu em 08/02/2016, aos 84 anos. Não 
deixou filhos. Foi sepultado no cemitério 
São João Batista, em Votorantim. 

Shozaburo Ohki
Faleceu em 09/02/2016, aos 95 anos, casada 
com Marico Ohki, deixa os filhos Paulo 58, 
Armando 57, Celso 55, Odete 50, Milton 45. 
Foi sepultada no cemitério São João Batista, 
em Votorantim. 

a arte de saber 
quando pular fora

Vamos encarar a verdade: saber o momento certo de cair fora é um grande desafio para 
qualquer ser humano. E, independente do assunto, enxergar a situação sob uma ótica rea-
lista e analisá-la para ver o que realmente é ou deixa de ser é coisa para quem tem culhão.

Recentemente, li um post no Facebook que dizia o seguinte, se você puser um sapo 
numa panela de água fervendo ele pula fora e salva a própria vida. Mas, se você o colocar o 
sapo numa panela de água fria e for esquentando aos poucos, ele não percebe a mudança 
da temperatura, vai se ajustando à temperatura e, quando a água está perto do ponto de 
fervura, o sapo tenta saltar para fora, mas já não consegue, pois está cansado devido a tan-
tos ajustes corporais que teve que fazer durante as variações térmicas. Aí então ele morre.

Há quem diga que o motivo da morte do sapo foi a água fervendo, outros afirmam 
que, na verdade, o que o matou foi a sua incapacidade de decidir quando pular fora. Mas 
eu digo que, independentemente do motivo real da morte do pobre coitado, essa história 
me faz crer que o mundo precisa, cada vez mais, de pessoas inteligentes que saibam a hora 
de assumir o risco e a hora de desistir deles. Porque pular fora é preciso e, viver no banho-
-maria do conformismo, meu caro, não dá!

Bom mesmo é tomar decisões para aprender, com o tempo e da forma mais gostosa 
possível, a importância de entender a vida, suas fases e marés, às vezes bem turbulentas, 
às vezes cheias de calmaria. E perceber que, olhar o mundo com a grandeza de quem tem 
um tesouro guardado dentro do peito, mas sem ninguém saber, é bom pra caramba. Afinal, 
essa preciosidade existe sim dentro de nós.

Evoluir a ponto de deixar na vida da gente tudo aquilo que traz cor ao sorriso, alegrias 
ao coração e paz para a alma não tem preço. Então, que assim permaneçam as verdades, as 
certezas e que o tempo se encarregue de levar tudo o que for em excesso.

Porque felicidade se desenha inteira e tanto faz se for antes ou depois de a água ferver.
(Por Paula Lario)

O ano letivo em Votorantim começou 
naquinta-feira (11) para dez mil alunos do 
ensino fundamental e do ensino parcial, já 
que as aulas para o ensino integral foram 
retomadas no dia 4. Também na quinta 
teve início a entrega do kit escolar que foi 
feita pelos próprios professores.

Foram quatro modelos de kit: maternal, 
1ª e 2ª etapas da educação infantil, 1° ao 3° 
ano do ensino fundamental e 4° e 5° anos 
do ensino fundamental. Alguns itens são 
comuns em todos os kits, como canetinha 
hidrocor, régua de 30 centímetros e cader-
no de recados. Outros são diferenciados 
em quantidade e especificidade de acordo 
com a faixa etária.

Já o uniforme de verão – camiseta e 
bermuda ou shorts saia – começa a ser en-
tregue aos pais e responsáveis hoje (13). A 
entrega será em nove polos, das 9h às 16h, 
mediante apresentação da certidão de 
nascimento da criança, original ou cópia, 
e documento de quem estiver retirando. 

uniformes escolares da rede 
municipal serão entregues hoje

Apenas na EMEIEF Cândido dos Santos a en-
trega foi feita ontem (12) na própria escola, 
localizada no Green Valley.

A relação de polos pode ser consultada no 
Jornal do Município, no site da Prefeitura de 
Votorantim -www.votorantim.sp.gov.br - ou 
no www.facebook.com/prefeituravotorantim.

Horários de aulas
Pela manhã, as aulas para os estudan-

tes da educação infantil são das 7h30 às 
11h20, enquanto para o fundamental das 
7h às 11h40. Já no período da tarde as aulas 
são das 13h às 16h50 (infantil) e das 13h às 
17h40 (fundamental).

Na tarde de quarta-feira (10), os coorde-
nadores pedagógicos participaram de uma 
formação continuada. Eles traçaram as ações 
para o ano letivo de 2016 que, posteriormen-
te, serão repassadas aos professores. O trei-
namento tinha como objetivo definir o con-
teúdo, a metodologia e os projetos a serem 
trabalhados nas escolas.

Secom Votorantim/ Divulgação

Material escolar já foi entregue aos pais
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Valdinei Queiroz

O deputado federal Vitor Lippi 
(PSDB), em entrevista à Gazeta de 
Votorantim, comprometeu-se a in-
cluir nos seus projetos prioritários 
deste ano buscar recursos financei-
ros para que as obras do Trevo da 
Morte, localizado às margens da ro-
dovia Raposo Tavares (SP-270), inter-
ligado entre Sorocaba e Votorantim, 
sejam concluídas o quanto antes, 
inclusive no lado de Votorantim. Os 
motoristas enfrentam diariamente 
dificuldades para entrar na avenida 
31 de Março pela marginal da ro-
dovia Raposo Tavares, ocasionando 
muitas vezes acidentes.

Apesar de ser deputado federal, 
Lippi tem caminho estreio com as 
secretarias do governo estadual por 
ser do PSDB, mesmo partido do atu-
al governador Geraldo Alckmin. No 
mês passado, reuniu-se com o chefe 
da Casa Civil, Edson Aparecido, para 
falar sobre a situação e, também, 
de outras rodovias, tais como: João 
Leme dos Santos (SP-264) e a estrada 
Pilar do Sul/Tapiraí, que teve um tre-
cho interrompido pelo deslizamento 
de terra. “Ele (Edson Aparecido) se 
comprometeu a avaliar o cenário e, 
nos próximos dias, haverá outra reu-
nião para tratar desses assuntos.”

Sobre emendas parlamentares 
para Votorantim, Lippi conseguiu 
duas indicações que serão desti-
nadas à saúde e pavimentação. Na 
saúde, o valor empenhado foi de R$ 
200 mil para reforma e aquisições de 
aparelhos médicos em Unidades de 
Saúde Básica (UBSs). Outra emenda 
foi de mais de R$ 295 mil para asfal-
tar a rua Voluntários da Liberdade, 
que liga Sorocaba a Votorantim, pe-

Vitor Lippi compromete-se a buscar 
solução para o Trevo da Morte

los bairros Jd. Zacarias e Vila Garcia 
respectivamente. De acordo com 
a assessoria do vereador João Cau 
(PSC), que encaminhou a demanda 
ao deputado, a verba já foi liberada 
pelo Ministério das Cidades e aguar-
da-se o processo licitatório para dar 
início à obra.

O deputado disse que seu man-
dato foca em 13 cidades e Votoran-
tim é uma delas. Também falou que, 
nos próximos dias, vai se reunir com 
o diretor-presidente da Agência de 
Desenvolvimento Paulista, que é 
uma instituição financeira do gover-
no estadual (Desenvolve SP), Milton 
Santos, para tentar liberar recursos 
financeiros à cidade, com juros abai-
xo do mercado.

Membro do Centro de Estudos 
e Debates Estratégicos (Cedes) da 
Câmara dos Deputados, o depu-
tado federal apresentou uma tese 
que, segundo ele, vai fortalecer as 
universidade brasileiras, fazendo 
com que elas desenvolvam projetos 
direcionados à economia regional. 
“Queremos que as pesquisas sejam 

feitas por alunos, professores e se-
tores produtivos, que eles possam 
apresentar melhorias na produção 
econômica.” 

Lippi também pensa na necessida-
de da criação da Região Tecnológica de 
Energias Renováveis, que vai aumentar, 
nas palavras do tucano, a produção 
econômica. “Uma economia que cres-
ce a cada ano é rede elétrica inteligen-
te, também chamada de Smart grid, 
que torna o consumo mais eficiente e 
evita desperdícios.” De acordo com o 
parlamentar, para que essa tecnologia 
chegue nas residências futuramente, 
vai precisar de empresas especializadas 
no assunto, o que vai gerar empregos 
na região. “O Parque Tecnológico de 
Sorocaba, que ainda não foi ocupado, 
pode ser um centro para que sejam fei-
tos os estudos.”

Ao ser questionado sobre uma 
possível candidatura à Prefeitura de 
Sorocaba, Lippi afirmou que con-
tinuará como deputado federal e 
pensa em reeleição em 2018. “Quero 
me firmar como parlamentar e apre-
sentar projetos para a população da 

região de Sorocaba. Hoje meu foco é 
apenas na Câmara Federal.”

Durante sua visita nas depen-
dências da TV Votorantim e do jornal 
Gazeta de Votorantim, Lippi apre-
sentou sua assessora de imprensa, 
a jornalista Deli Dias, que tem a in-
cumbência de estar em Brasília e 
divulgar as ações do parlamentar à 
imprensa nacional, estadual e regio-
nal. Deli possui mais de 20 anos de 
experiência em cobertura política no 
Congresso Nacional, Presidência e 
Ministérios. Ela é graduada em admi-
nistração pela UnB, em comunicação 
social pela Unip e pós-graduada em 
Ciência política pela UDF.

Hospital Regional 
Vitor Lippi afirmou que o Hos-

pital Regional de Sorocaba estará 
pronto até 2019. “Acompanho o cro-

nograma das obras mensalmente e 
pelo que constatei ficará ideal para 
uso daqui, no máximo, três anos.” 
O investimento total é de R$ 270 
milhões, e as obras serão realizadas 
por meio de uma parceria público-
-privada.

O governo paulista anunciou, 
em 2012, a construção de um novo 
hospital estadual em Sorocaba. As 
obras deveriam ter começado em 
2013. O local, doado pela Prefeitura 
de Sorocaba, é uma área na altura do 
quilômetro 106 da rodovia Raposo 
Tavares com 37,4 mil metros quadra-
dos. O hospital terá atendimento de 
urgências e emergências. Serão 250 
leitos, desse total, 96 Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e dez salas 
cirúrgicas. A unidade de saúde aten-
derá 48 municípios que compõem a 
região de Sorocaba.

Mario Chaves/ Ass. Vitor Lippi

Vitor Lippi esteve na redação da Gazeta de Votorantim



Página 8 Gazeta de Votorantim                                                      13 a 19 de fevereiro de 2016

Cidades

A 10ª edição do CineFest Voto-
rantim inicia sua maratona cinema-
tográfica nesta segunda-feira (15), 
às 20h, com sessão de cinema ao 
ar livre. A estreia acontece no bair-
ro Vila Nova, na Av. Pedro Augusto 
Rangel e conta com estrutura para 
acomodar 200 espectadores sen-
tados. Até sexta-feira, mais quatro 
bairros receberão o evento: Jardim 
Tatiana, Green Valley, Itapeva e São 
Lucas. As sessões, totalmente gra-
tuitas, irão exibir as Mostras Um Mi-
nuto - filmes produzidos pelos estu-
dantes de escolas da rede pública 
de Votorantim, Sorocaba e região 
Metropolitana -, e Paralela – curtas 
de várias regiões do Brasil selecio-
nados pela curadoria do festival.

A proposta de levar exibições 
aos bairros de Votorantim tem 
animado a organização do evento, 
que vê a ideia como um impor-
tante estímulo à população que 
mora em regiões mais afastadas 
da cidade. Segundo o secretário de 
cultura Marcelo Domingues, é uma 
forma de dizer que o festival é para 
todos. “Essa é uma etapa muito im-
portante e especial dessa 10ª edi-
ção. É uma espécie de convite aos 
moradores para que participem 
desse grande momento da cidade. 
É aproximar o cinema das pessoas, 
levando mais cultura às regiões 
que estão fora do circuito”, explica 
entusiasmado.

Outro destaque é a Mostra 
Um Minuto, que exibirá os filmes 
produzidos pelos estudantes de 
escola pública da região, dando 
visibilidade ao talento e trabalho 
dos adolescentes. “A Mostra Um 
Minuto percorrerá todo festival, 
todos os dias teremos um curta 
exibido. Estamos empolgados 
com o conteúdo que iremos apre-
sentar. Os estudantes estão de 
parabéns”, conta Douglas Garcia, 
coordenador geral do evento.

No primeiro dia de festival, o 
bairro Vila Nova vai assistir ao cur-
ta “VII’, que mostra um olhar crítico 
sobre os setes pecados nos dias de 
hoje. O filme foi produzido pelos 
alunos Ana Paula Gomes Leite, An-
dressa Larissa do Nascimento, Ga-
brielle Santos Medeiros Silva e Ka-
theryn Merz, todos estudantes da 
E.E. Vereador Odilon Batista Jordão, 
da cidade de Pilar do Sul.

Já na mostra Paralela, uma se-
leção de curtas fixos passarão pe-
los cinco bairros. Serão exibidas as 
animações “Kidchup” de São Paulo, 
“Abraço de Urso” de Curitiba e Vous-
téquio de Vitória, Espírito Santo.  
Também irão para a tela as ficções 
“Procura-se” de Santos, “Facetime” 
de São Paulo, “Moleque” de Belo 
Horizonte e “Canhain! Uma Aventu-
ra Sinistra” de Cuiabá, Mato Grosso.

No sábado (20), será realizada 
a abertura oficial do festival no 
Auditório Municipal Francisco Be-
ranger, às 19h. Na mesma noite, às 
22h, o cantor pernambucano Otto 
se apresenta no palco externo do 
Teatro. A partir desse dia, as ativi-
dades se concentram no Auditório 
Municipal, e o SESC Sorocaba rece-
be as oficinas e palestra. A organi-
zação tem como expectativa rece-
ber cerca de 7 mil pessoas nos 13 
dias de evento.

A programação completa do 
festival, bem como mais nforma-
ções sobre as oficinas e outras ati-
vidades estão disponíveis no site 
www.cinefestvotorantim.com.br.

O CineFest é realizado pela To-
tem Cultural e Governo do Estado, 
com correalização da Prefeitura de 
Votorantim e conta com o apoio 
institucional do SESC Sorocaba.

10 ª CineFest Votorantim começa 
nesta segunda com cinema ao ar livre

 Divulgação

Filme “Procura-se” retrata a convivência com o Alzheimer

PROGRAMAÇÃO
Cinema nos Bairros

(sempre às 20h serão exibidos os filmes da Mostra 
Um Minuto e da Mostra Paralela)

15/02 - Vila Nova Votorantim (Av. Pedro Augusto Rangel)
Mostra Um Minuto
Filme: VII, realizado por alunos da EE. Vereador Odilon Batista Jordão, 
de Pilar do Sul.
Sinopse: Os sete pecados capitais atualmente.

16/02 - Jardim Tatiana (Rua Anísio Pereira Nascimento)
Mostra Um Minuto
Filme: Síria, realizado por alunos da EE. Daniel Verano, de Votorantim. 
Gênero: Ficção. Sinopse: Uma família está fugindo num barquinho, quando 
um menino começa a brincar com a água e cai no mar. As águas o levam para 
a areia e um homem o ajuda. Relacionado aos refugiados da Síria.

17/02 –Green Valley (Rua Maria Rosa dos Santos)
Mostra Um Minuto
Filme: Sanatório, realizado por alunos da EE Profª Theodora de Camargo 
Ayres, de Piedade
Gênero: Ficção. Sinopse: Uma garota vai visitar um sanatório e acaba surpre-
endida ao saber que um espírito assombra o local.

18/02 – Bairro Itapeva – (Rua Maria José Silveira Alves)
Mostra Um Minuto
Filme: Garotas Palestinas, realizado por alunos da EE. Daniel Verano, de Vo-
torantim. 
Gênero: Documentário. Sinopse: O tema abrange situações reais de estudan-
tes mulheres do Paquistão.

19/02 – Bairro São Lucas (Rua José Maria de Barros)
Mostra Um Minuto
Filme: Atalhos, realizado por alunos da EE. Profª Maria Aparecida M. S.Lacerda, 
de Pilar do Sul.
Gênero: Ficção. Sinopse: Um rapaz melancólico e solitário encontra um objeto 
estranho e viaja pela própria vida, revivendo seus bons momentos com uma 
visão psicodélica fantástica.

Mostra Paralela
Filmes que serão exibidos nos bairros:

Abraço de Urso, Curitiba-PR/2015, Animação, 5’. Direção: Almir Correia
Sinopse: A solidão é um urso que te abraça e não quer mais te largar. O urso 
fica com você 24 horas por dia. Acorda com você. Toma banho, toma café com 
você. Anda de bicicleta até o trabalho com você. Não é nada fácil se livrar 
desse urso.

Canhain! – Uma Aventura Sinistra, Cuiabá-MT/2015, Ficção, 20’. Direção: Luiz 
Marchetti
Sinopse: É um filme de 20 minutos que reúne humor e suspense. Uma aven-
tura que começa super animada e não se sabe como acaba.

Facetime, São Paulo-SP/2013, Ficção, 08’36’’. Direção: Marcio de Lemos
Sinopse: Ale recebe uma ligação do seu namorado que irá virar o seu dia de 
cabeça pra baixo.

Kidchup, São Paulo-SP/2015, Animação, 02’24’’. Direção: Carolina Giannini Vei-
rano e Guilherme Ghussn
Sinopse: Kidchup o tomate mais rápido do oeste deve derrotar os lixos malva-
dos para salvar sua amada rabaneide.

Moleque, Belo Horizonte-BH/2015, Ficção, 20’ Direção: Marcos Pena
Sinopse: Inspirado em uma das séries de maior sucesso da TV no mundo, Cha-
ves, o curta-metragem conta a história de Moleque, um menino de rua de dez 
anos que vive atrás de comida. 

Procura-se, Santos-SP/2014, Ficção, 12’35’’. Direção: Jéssica Lopes
Sinopse: Miguel tem um amigo muito especial: seu avô Bartô. Inseparáveis, 
os dois moram na mesma casa e alimentam a cada dia uma intensa relação 
de amizade e parceria. Porém, quando os sintomas do Alzheimer começam a 
afetar a rotina da casa, Miguel terá a missão de ajudar seu avô.

Voustéquio, Vitória-ES/2014, Animação, 03’35’’. Direção: Bruno Nogueira
Sinopse: Voustéquio vai até uma praça para sentar e apreciar o dia, como cos-
tuma fazer normalmente. Mal esperava ele que Kevin estaria lá para infernizar 
o seu passeio. Apesar de toda perturbação do garoto, Voustéquio guarda uma 
certa habilidade e inteligência para dar um jeito em Kevin. 

Preocupação com a dengue 1
Com toda essa campanha contra o 
mosquito da dengue ainda nos depa-
ramos com situações como esta, um 
absurdo, isso é na Av. Filomena Vas-
ques em Votorantim.
Marcio Silva

Resposta: a Prefeitura de Votorantim 
infomrou que os veículos ali recolhidos 
são de responsabilidade da Unidade 
do DETRAN - são veículos apreendidos 
por infrações de trânsito. O questiona-
mento deve ser feito ao DETRAN ou 
ainda aos proprietários dos pátios; há 
a necessidade deste órgão (DETRAN) 
fazer os leilões para a devida limpeza 
do pátio. Quanto à prevenção da den-
gue os dois pátios de Votorantim (o 
“Munhoz” e o “Paraná”) tem orientação 
da Prefeitura para manterem os veícu-
los sem acumulo de água ou detritos / 
lixo ou coisa semelhante que possam 
vir a ser criadouros do mosquito Aedes 
aegypti.

Preocupação com a dengue 2
Com este surto de dengue no país, vi o 
rapaz jogar seu lixo. Dei um toque que 
ali não podia, mas não deu bola. Ele de-
veria alugar uma caçamba e jogar tudo 
dentro. Este entulho está jogado em 
uma calçada na avenida Octávio Au-
gusto Rangel, perto do Jardim Paulista, 
antes de chegar na lotérica. O povo e 
complicado.
Milton Ricardo Leite

Resposta: A Secretaria de Serviços Pú-
blicos informa  que não é possível man-
ter todos os locais limpos, simultanea-
mente. Atitudes como a relatada pelo 
munícipe que presenciou uma pessoa 
jogando materiais em local inadequa-
do, contribuem para dificultar o tra-
balho de limpeza. Os serviços de lim-
peza não param. Por isso, solicitamos 
a todos que não joguem lixo, entulho 
e outros materiais em terrenos, praças, 
ou qualquer outro logradouro, pois, as 
consequências são conhecidas.

Preocupação com a dengue 3
Enquanto toda a população se mobi-
liza no combate ao mosquito Aedes 
aegypti, encontro este descaso do po-
der público na rua Antônio Antunes de 
Assis, no Bairro Itapeva, em Votoran-

tim. Sem contar que, esse esgoto a céu 
aberto escorre na sarjeta em frente ao 
Supermercado David. Como fica Servi-
ços Públicos de Votorantim?
José Carlos dos Santos.

Resposta: A Secretaria de Serviços 
Públicos não tem condições de man-
ter todos os bairros limpos ao mesmo 
tempo. Por essa razão é que são realiza-
das campanhas de esclarecimento e é 
solicitado à população que, realmente, 
se mobilize, principalmente quando se 
trata de saúde pública. Reiteramos o 
pedido para que não seja jogado lixo e 
nem descartados entulhos e materiais 
inservíveis em locais não apropriados. 
No dia 20 de fevereiro iniciaremos o 
mutirão da dengue para que possa-
mos limpar nossa cidade. Aproveita-
mos para convidar o senhor e toda 
a comunidade para se unirem a esse 
mutirão. Todos juntos, poder público, 
empresários, estudantes, trabalhado-
res, enfim o votorantinense em geral, 
vamos vencer o Aedes aegypti e evitar 
as graves doenças que ele transmite. A 
responsabilidade é de todos nós.

Preocupação com a 
dengue 4 e buracos

Moro na Capoavinha e estou pedindo a 
vocês uma força. Essa via é a estrada de 
terra do São Lucas e está cheia de entu-
lho e, mais pro meio, tem uns buracos 
que só servem pra quebrar o carro. Já 
falei com o vice-prefeito e nada! Traba-
lhamos pra concertar o carro, só não 
tirei foto dos buracos poque nem dá 
para parar e o lixo me deixou indigna-
da, tanta doença e o povo não se toca.
Amélia Titoto

Resposta: Tanto o serviço de limpeza, 
quanto o de manutenção da estrada já 
constam da programação da Secretaria 
de Serviços Públicos

A concessionária Águas de 
Votorantim realizará um reca-
dastramento dos imóveis da 
cidade a partir do próximo dia 
22. O objetivo da ação é atu-
alizar os dados cadastrais de 
todos os clientes e seus respec-
tivos imóveis. Além de garantir 
informações confiáveis, o le-
vantamento de dados colabo-
ra com a melhoria no serviço 
prestado à população.

“O programa irá assegurar 
que 100% dos imóveis sejam 
cadastrados em nosso sistema. 
Dessa forma, a empresa terá o 
controle exato do número de li-
gações de água e esgoto”, expli-

Águas de Votorantim 
inicia programa de 
recadastramento de imóveis

cou a gerente comercial da con-
cessionária, Ana Paula Previtali.

Agentes da concessionária, 
capacitados e devidamente 
uniformizados, farão as visitas 
aos imóveis. O proprietário de-
verá fornecer dados pessoais, 
como RG, CPF, além de infor-
mações específicas da residên-
cia para o preenchimento do 
questionário.  A previsão é que 
o serviço seja concluído em 
doze meses. 

Por meio de banners, pan-
fletos e anúncios na televisão, 
rádios e jornais locais, a con-
cessionária já iniciou a divulga-
ção do programa.
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O trabalho de prevenção e 
combate ao Aedes aegypti, mos-
quito transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya seguiu 
intenso mesmo no período de 
Carnaval. Equipes das secreta-
rias de Serviços Públicos e da 
Saúde estiveram nos bairros Vila 
Nova e Promorar, desde sábado 
(6), limpando terrenos públicos. 
Até quarta-feira, mais de 80 ca-
minhões de materiais inservíveis 
foram retirados do local.

Os trabalhos foram realiza-
dos na rua Sebastiana Nunes, 
Victório Zanchetta, João Souto 
de Campos e num imóvel ao lado 
da Escola Walter Rocha Camargo. 
Nesses locais, a equipe da Pre-
feitura de Votorantim encontrou 
restos de podas de árvores, lixo 

Mais de 80 caminhões 
de entulhos são retirados 
da Vila Nova e do Promorar

Secom Votorantim/ Divulgação

Prefeitura efetuou a limpeza de vários terrenos

Valdinei Queiroz

A negligência dos próprios 
moradores que jogam lixo domés-
tico e entulho em áreas públicas 
e particulares, aliada à falha de 
fiscalização da prefeitura, mostra 
o cenário de muitas cidades do 
País e Votorantim é uma delas. No 
Jardim Lucas, por exemplo, numa 
praça que fica entre as ruas José 
Maria de Barros e Adriana do Nasci-
mento Corrêa Gonçalves, próximo 
ao Centro Municipal de Educação 
Infantil “Geraldo Bernardino dos 
Santos”, há lixos e entulhos por pra-
ticamente todos os cantos. E o mais 
agravante: encontra-se sujeira até 
mesmo numa Área de Preservação 
Permanente (APP). 

Segundo a comerciante Daia-
ne Cristine de Oliveira, 26 anos, 
quando a chuva chega forte, o 
aglomerado de lixo vai ao encon-
tro das bocas-de-lobo, o que aca-
ba entupindo a rede de água e es-
goto do bairro. “Já aconteceu isso 
várias vezes e, mesmo assim, tem 
morador que continua descartan-
do seu lixo na praça ou qualquer 
outro canto que reúna sujeira.” 

Ela conta que há pelo menos 
três meses que a prefeitura não lim-
pa o Jardim São Lucas e pede mais 
fiscalização. “Se houvesse uma lei 
mais rigorosa, que punisse realmen-
te os infratores, não teríamos mais 
esse tipo de problema no bairro.”

Já o estudante Gustavo Luiz, 17 
anos, reclama do mau cheiro que 
vem dos lixos domésticos na praça. 
Durante a reportagem, ele mostrou 
um entulho que até ontem (terça-
-feira) não estava no bairro. “Infe-
lizmente não há como nós, mora-
dores, fiscalizarmos, até porque, 
quando o lixo é despejado, a gente 
está fazendo outras coisas. É difícil.”

Para a aposentada Sebastia-
na dos Santos, 80 anos, os mora-
dores deveriam colaborar e jogar 
o lixo em locais adequados, e não 
em praças e vias públicas. “É di-
fícil controlar as ações de outras 
pessoas, mas, aqui em casa, eu 
contribuo para que o mosquito 

Moradores jogam lixo em área pública 
e prefeitura falha na fiscalização

da dengue não prolifere.”
Mas esse problema não é ape-

nas enfrentando em uma rua espe-
cífica do Jardim São Lucas, mas em 
grande parte das vias públicas do 
município é encontrado desde um 
papel de bombom ou, até mesmo, 
vários quilos de sujeira. A Gazeta de 
Votorantim encontrou um terreno 
particular de esquina, situado entre 
à avenida José Gonçalves Romero 
Pauçu e à rua Anália Pereira, no Jar-
dim São Lucas, que se tornou um es-
paço para descarte de lixo e entulho 
residencial. Durante a reportagem, 
flagrou-se um homem jogando 
poda de jardinagem. Na rua Anália 
Pereira, quando termina o asfalto e 
entra a rua de terra, há vários tipos 
de lixo no local.

Ecoponto Vila Europa
As obras do Ecoponto, localizado 

no Jardim Europa, que têm previsão 
para serem concluídas no segundo se-
mestre deste ano, estão aparentemen-
te paradas, inclusive, parte do telhado 
está descoberto - eventualmente por 
conta da chuva.

Mutirão de limpeza na cidade toda
A Secretaria de Serviços Públicos 

informou que no próximo sábado (20), 
será dado início a um mutirão contra 

a dengue em conjunto com os outras 
secretarias. “À partir da Avenida 31 de 
Março, dividimos a cidade em duas 
partes; para leste e oeste, pela qual 
iniciaremos os trabalhos. Quanto à 
fiscalização, torna-se efetiva apenas 
em caso de flagrante ou munícipes 
que anotem as placas dos veículos 
que jogam entulho, o que dificilmen-
te acontece. As denúncias anônimas 
podem ser feitas através do telefone 
3353-8646. As áreas particulares se-
rão vistoriadas e seus proprietários 
notificados para efetuarem sua lim-
peza”, informou por meio de nota.

A Prefeitura de Votorantim, 
por meio da Secretaria de Obras e 
Urbanismo, continua trabalhando 
no trecho da avenida Cláudio Pin-
to do Nascimento, Jardim Paraíso, 
que foi afetado pelas chuvas em 
janeiro. A previsão é que o local 
seja liberado para o tráfego de 
veículos até o fim da próxima se-
mana.

As obras de recuperação se-
guem aceleradas. Os trabalhos não 
foram interrompidos nem no Car-
naval e muito menos aos fins de 
semana. Neste momento é realizada 
a restauração do sistema de galeria 
de águas pluviais. Também já fo-
ram substituídos 15 tubos com um 
metro e meio de diâmetro cada um 
que estavam comprometidos. Duas 
caixas de manutenção, as chamadas 
caixas de retardo, foram feitas. A Se-
cretaria de Obras e Urbanismo deve 
fazer ainda a limpeza e a restaura-
ção do restante da rede, enquanto 
caberá a Águas de Votorantim, con-
cessionária de água e esgoto do mu-
nicípio, vai refazer a rede de esgoto.

Em janeiro, uma cratera de qua-
tro metros de profundidade por 
cinco metros de diâmetro se for-

avenida Cláudio Pinto do Nascimento deve
ser liberada até o fim da próxima semana

mou na via depois do rompimento 
de uma tubulação de drenagem. O 
incidente, ocasionado pelas chuvas, 
levou também à ruptura da tubula-
ção de esgoto e solapou a calçada e 
parte do asfalto, colocando em risco 
o local.

Trânsito segue impedido
O tráfego de veículos na avenida 

Cláudio Pinto do Nascimento, parte 
que liga a Professora Izoraida Mar-
ques Peres à Praça de Eventos Lecy 
de Campos e passa pelo Sesi, segue 

interditado entre as ruas Olga Fer-
nandes Campione e Cândido dos 
Santos. Há placas de sinalização no 
local.

A prefeitura orienta aos mo-
toristas, aqueles de Votorantim, a 
usarem como opção a avenida São 
João. Já os de Sorocaba, a Izoraida 
Marques Perez que é a continuação 
da Gisele Constantino. As marginais 
da Rodovia Raposo Tavares e a rua 
que passa atrás do Shopping Igua-
temi/Esplanada também são rotas 
alternativas.

Secom Votorantim/ Divulgação

Cratera se formou após uma chuva em janeiro

Valdinei Queiroz

Daiane Cristine de Oliveira

Lixo é encontrado em vários terrenos, inclusive de preservação permanente

doméstico, móveis, entre outras 
coisas. Tudo foi recolhido e levado 
ao aterro de inertes.

A ação de prevenção e com-
bate à dengue continuou na Vila 
Nova pelo menos até ontem (12). 
O objetivo foi eliminar possíveis 
criadouros do Aedes aegypti. A 
prefeitura pede ajuda da popula-
ção para que não haja uma epide-
mia na cidade. Assim, é essencial 
não despejar lixo ou entulho em 
terrenos públicos, em ruas e ave-
nidas. Quem for flagrado fazendo 
isso, pode ser multado.

Na semana passada, a Gazeta 
de Votorantim trouxe uma repor-
tagem que mostrava a quanti-
dade de lixo depositadas nesses 
locais, bem como seus malefícios 
à população.

Valdinei Queiroz

Com a reintegração de posse 
agendada para a próxima segun-
da-feira (15), a partir das seis da 
manhã, moradores do Conjunto 
Habitacional “Mário Augusto Ribei-
ro” (Promorar) estão preocupados 
em ver parte de suas construções 
destruídas. A Polícia Militar (PM) 
e os oficiais de justiça estarão, na 
ocasião, para cumprir o mandato. 
Segundo relatos de moradores, a 
prefeitura local quer a área para 
construir uma creche.

A operadora de atendimento Es-
meralda Cardoso Conceição, 40 anos, 
é uma das pessoas que construiu um 
“puxadinho” em área pública. Cons-
truído há mais de 10 anos, ela pede 
para que a prefeitura não derrube o 
que ela já construiu com bastante 
sacrífico. “Tentei de várias formas con-
versar com o prefeito para incluir a 
área construída no IPTU, mas ele quer 
porque quer a área.”

Ela conta que o atual prefeito 
vem desde o ano passado tentan-
do, por meio da justiça, a reintegra-
ção de posse de todas as residên-
cias que construíram além do que 
consta na planta da casa. “Não que-
ro adquirir uma área e não pagar. 
Quero tê-la e cumprir com todas as 
obrigações legais.” Ela também co-
menta que há casas na rua Santina 
Monchatte Camargo que fizeram o 
“puxadinho” há mais de 20 anos e só 
agora que a prefeitura veio reivindi-
car a área de volta.

Outra família que passa por 
esse problema é da aposentada 
Sonia Dias, 50 anos. Ela conta que, 
há 10 anos, seu filho construiu na 
sua residência quatro cômodos, 
sendo dois deles em área pública. 

“Como ele se juntou com uma garo-
ta, os dois resolveram morar juntos e 
constituir uma família.” 

O primeiro filho do casal nasceu 
dois anos depois da construção e o 
mais recente tem apenas um ano 
de idade. Segundo a aposentada, 
quando a prefeitura notificou pela 
primeira vez, no ano passado, a sua 
nora, que estava esperando o segun-
do filho nascer, começou a passar 
mal, tendo ataque de nervosíssimo, 
parando até mesmo no hospital. “De 
lá para cá, não nunca melhorou e, in-
felizmente, faleceu há pouco mais de 
uma semana, deixando dois filhos, 
um deles com apenas um ano.”

O vereador Marcos Antonio Al-
ves (PT), o Marcão Papeleiro, autor de 
vários requerimentos questionando 
a administração pública sobre o uso 
da área, ficou ciente, através dos mo-
radores, que o prefeito vai construir 
uma creche no local, mas segundo 
o petista, “o Plano Diretor consta que 
o espaço foi reservado para preser-
vação, onde já foi feito até reflores-
tamento, inclusive, há nascentes de 
água no local”. Na última sessão legis-
lativa (5), Marcão Papeleiro voltou a 
tratar a respeito do mesmo assunto e 
disse que é lamentável o que a prefei-
tura está fazendo com os moradores 
do Promorar. 

De acordo com requerimento 
do petista, as residências que serão 
parcialmente destruídas são: 10, 18, 
26, 34, 41, 50, 56, 64, 72, 80, 86, 94, 
102, 110, 116 e 128, todas localiza-
das na Santina Monchatte Camargo.

A Prefeitura e o Ministério Públi-
co de Votorantim foram procurados 
pela reportagem e, até o fechamen-
to desta edição, não responderam 
aos questionamentos.

Com reintegração marcada, 
moradores do Promorar 
vivem clima de tensão
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Valdinei Queiroz

A Polícia Civil realizou, na 
tarde de ontem (12), a reconsti-
tuição do assassinato de Marcelo 
Júnior Santos Telles, 24 anos, que 
foi atropelado por um automóvel 
e depois recebeu várias pauladas 
na cabeça. O crime aconteceu em 
27 de janeiro no Parque Jataí, em 
Votorantim. 

De acordo com o delegado 
José Manuel Martins, do 2º Distrito 
Policial de Votorantim, A. C. O. J., 29 
anos, e M. F., 27 anos, que são ir-
mãos estavam dentro de um Gol. A. 
C. O. J., que conduzia o automóvel, 
atropelou a vítima Marcelo Júnior 
Santos Telles, 24 anos, que caiu, ba-
tendo com a cabeça no chão. 

Na sequência, a mesma pes-
soa saiu do veículo e deu várias 
pauladas na cabeça, enquanto M. 
F. permaneceu no carro. A vítima 
foi encaminhada ao Hospital Re-
gional de Sorocaba, onde passou 
por cirurgia e teve que retirar par-
te do crânio, mas não resistiu e 
faleceu em 26 de janeiro. O crime 
aconteceu em 17 de janeiro.

A comerciante Janete Maria 

dos Santos Telles, 41 anos, mãe da 
vítima, explica que, no ano pas-
sado, M. F. furtou o celular do seu 
filho e ele foi até a Delegacia Cen-
tral de Votorantim abrir ocorrência 
contra o autor, que começou a 
ameaçá-lo de morte, dizendo que 
não queria nenhuma viatura poli-
cial em frente à sua residência.

A primeira investida, segundo 
a mãe, foi quando M. J. estava con-
duzindo sua motocicleta e os dois 
irmãos tentaram derrubá-lo, mas 
a vítima, na oportunidade conse-
guiu fugir. “Ele contou só pra mim, 
porque o pai dele há pouco tempo 
teve um infarto.”

A mãe agora pede por justiça e 
quer ver os dois criminosos sejam 
presos em definitivo. “Estou fazen-
do de tudo para que os responsá-
veis sejam punidos pela lei.”

Os dois envolvidos no crime 
de homicídio no Parque Jataí, em 
Votorantim, continuam presos 
temporariamente e estão na Ca-
deia Pública de São Roque. Segun-
do o delegado, a dupla ficará presa 
por 30 dias, período que pode ser 
prorrogado por mais 30 dias.

Um acidente grave na es-
trada que liga Votorantim a 
Piedade aconteceu na noite da 
última terça-feira (9). Segundo 
a Polícia Rodoviária, dois veícu-
los bateram de frente, próximo 
ao aterro de Votorantim, por 
volta das 20h, deixando quatro 
pessoas feridas. 

A suspeita é de quem um 
dos condutores estava embria-
gado. Ele invadiu a pista con-
trária, batendo no outro auto-
móvel e não usava o cinto de 
segurança. Um homem e uma 
mulher tiveram ferimentos le-
ves e foram levado à Unidade 
de Pronto-Atendimento de Vo-
torantim. No outro carro, um 
casal também sofreu ferimen-
tos leves e foram levado à UPA 
de Piedade.

A Polícia Militar (PM) de Voto-
rantim, composta pela cabo Sônia 
e soldado Santos, salvaram a vida 
de um bebê recém-nascido, que 
havia se engasgado ao se ama-
mentar na última quinta-feira (11), 
em Votorantim.

A Polícia Militar (PM) participa-
va da operação denominada Cava-
lo de Ação, que visa abordagem a 
motocicletas e, durante a fiscaliza-
ção, uma senhora procurou as au-
toridades, solicitando socorro, pois 
sua sobrinha, recém-nascida, havia 
se engasgado ao ser amamentada 
e estava ficando roxa.

Ao ouvir as alegações da se-
nhora, imediatamente se deslo-
caram até a residência indicada, 
onde foi iniciado o procedimento 
para liberação das vias respirató-
rias da bebê e, assim que perce-
beram que a criança deu sinal de 
melhoras, acompanharam os fa-
miliares até o Pronto-Atendimento 
local, onde foi avaliada por um es-
pecialista e passa bem. 

A ação rápida dos policiais no 
socorro foi crucial para o bem-es-
tar da criança, uma vez que tinha 
apenas dois dias de vida. Ontem 

Um rapaz de 23 anos morreu 
afogado, na última quinta-feira 
(11), em uma represa do bairro 
Votocel, em Votorantim. De acor-
do com o Corpo de Bombeiros, 
a vítima chegou a ser socorrida, 
mas morreu em uma unidade de 
saúde da cidade.

Ainda segundo os Bombei-
ros, eles receberam a ocorrência 
minutos após o jovem ter desa-
parecido na água. Havia muitos 
banhistas no local, que é utilizado 
nas épocas de calor, no momento 
do incidente.

A Polícia Militar prendeu em fla-
grante um rapaz, de 20 anos, que es-
tava vendendo bananas de dinamite 
na noite de segunda-feira (8), na rua 
Adelina Monari, na Vila Rodrigues, 
em Votorantim. Durante a ação, 20 
explosivos foram apreendidos.

Policiais receberam uma de-
núncia anônima e localizaram o 
jovem comercializando os explosi-
vos. Durante abordagem, o suspei-

to disse que encontrou o material 
em um matagal da região e mos-
trou o local aos policiais.

O Grupo de Ações Táticas Espe-
ciais (Gate) foi acionado para des-
truir os explosivos apreendidos. O 
criminoso foi preso em flagrante 
e segue à disposição da Justiça. O 
caso foi registrado na Delegacia de 
Votorantim como posse ou porte 
de arma de fogo de uso restrito.

Um homem foi preso em fla-
grante ao abusar sexualmente da so-
brinha de 9 anos, na madrugada da 
última segunda-feira (8), no Jardim 
São Lucas, em Votorantim. A vítima, 
A. J. X. H., 9 anos, informou que, na 
madrugada da última segunda-feira 
(8), estava na casa do seu tio, junta-
mente com sua irmã e seu primo. 
Ressaltou que o ar-condicionado 
estava muito frio, quando pediu um 
cobertor para a sua tia. Ocasião essa 
que seu tio, o autônomo M. G., 48 
anos, deitou ao seu lado e pediu para 
que ela pegasse em sua parte íntima. 

Em seguida, ele tirou a calcinha 
da sobrinha e passou sua parte ínti-
ma no corpo dela. Ela também relata 
que todas as vezes que ia na casa da 
sua tia, ele mostrava vídeos porno-
gráficos na Internet. 

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o autor confessou aos familiares 

Polícia Civil faz reconstituição 
de homicídio no Pq. Jataí

Valdinei Queiroz

(12), os policiais retornaram à re-
sidência para ver como a bebê es-
tava e constataram que ela passa 
bem.

PM salva a vida de 
bebê que se engasgou

PM prende homem com 
dinamites em Votorantim

da vítima, por mensagem no What-
sapp, que havia feito tal ato, pedindo 
desculpas e dizendo que foi um mo-
mento de "fraqueza". A Polícia Civil 
fotografou a mensagem e autor rece-
beu voz de prisão, sendo conduzido à 
Delegacia Central de Votorantim.

Outro caso
Na tarde da última segunda-feira 

(8), no Conjunto Mário Augusto Ribei-
ro (Promorar), um garoto de 8 anos, 
com transtorno psiquiátrico, foi estu-
prado por um amigo da família. 

Durante a semana, a mãe de N. S. 
P., 8 anos, notou que a vítima estava 
mais agressiva do que o normal. Ela 
perguntou o que estava acontecen-
do, foi quando ele respondeu que um 
conhecido da família o fez entrar num 
matagal e o estuprou. Depois que o 
menino contou a história, a mãe veri-
ficou que havia sinais do abuso.

Menina de 9 anos e 
garoto doente são 
abusados sexualmente

rapaz de 23 
anos morre 
afogado em 
represa

acidente 
deixa quatro 
pessoas feridas

Jorge Silva

Foram apreendidos vinte quilos de explosivos que poderiam ser 
usados em ataques a caixas eletrônicos

O crime aconteceu em 27 de janeiro
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Representando as mulheres de 
Votorantim, a Associação Pró Mu-
lher irá participar nesta segunda (15) 
e terça-feira (16) da Conferência Es-
tadual da Mulher, em Atibaia/SP.

Ivete Freitas e Lígia Pereira 
irão participar dos debates rela-
cionados ao eixo 1: “Contribui-
ção dos Conselhos de Direitos 
da Mulher e dos Movimentos 
Feministas e de Mulheres para a 
efetivação da Igualdade de Direi-

Divulgação

Lígia Pereira e Ivete Freitas

Thífani Postali é professora universitária, mestre em Comunicação e Cultura, 
Especialista em Marketing e graduada em Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda. E-mail: thifanipostali@hotmail.com

a onda dos youtubers e 
o faz de tudo pelos views

A internet trouxe mudanças significativas para a produção e distri-
buição de produtos culturais. Sem conter normas estabelecidas sobre 
o seu uso, a ferramenta possibilita aos usuários produzir e distribuir 
conteúdos diversos, desvinculados das grandes indústrias como gra-
vadoras, emissoras de televisão e rádio, editoras, entre outras. Sabe-
mos que muitas empresas foram, de alguma forma, abaladas, mas 
continuam bem ativas e relutando para se adequar ao novo consumi-
dor digital, mesmo que para isso, tenham que transformar o nada em 
notícia.

Pela possibilidade mencionada, surgem novos atores emergidos 
da internet: os youtubers. São pessoas que produzem conteúdos, em 
sua maioria, sobre vários assuntos que permeiam a sociedade. Geral-
mente, são identificados como pessoas de personalidade e que sem-
pre têm algo interessante para apresentar. Ocorre que, nesse universo, 
existem youtubers comprometidos e que realmente trazem, junto aos 
diversos temas, assuntos tratados com uma profundidade não vista na 
maioria das produções midiáticas. É o caso de Jout Jout que, de forma 
simples e até didática, fala aos jovens sobre temas polêmicos como 
feminismo, preconceito, sexualidade etc. Por outro lado, existe uma 
leva de youtubers adolescentes que, na ânsia de conquistar a fama, 
acabam apresentando conteúdos vazios e, em muitos casos, duvido-
sos. É o caso da youtuber Viih Tube, garota de 15 anos que gravou um 
vídeo mostrando um caderno estampado com Romero Britto, mas o 
confundindo com Picasso. O vídeo foi gravado há um ano, mas ganhou 
novamente repercussão, tendo, no mesmo dia, mais de 2 milhões de 
visualizações e mais de 26 mil compartilhamentos via Facebook.

Nesse dia, Viih Tube tornou-se o assunto mais comentado nas princi-
pais redes sociais, além de ser noticiada em grandes veículos de comuni-
cação. Ocorre que essa “gafe” pode ser proposital. Pessoas de todo o país 
compartilharam o vídeo da adolescente, enquanto jornais renomados a 
produziram como notícia. Um assunto banal, sem importância, mas que 
serviu para ocupar o espaço de muitos outros assuntos pertinentes, em 
se tratando de jornalismo. Com relação aos compartilhamentos, servem 
para provar o quanto continuamos ingênuos diante das informações, o 
quanto preferimos nos deixar enganar em troca de um comentário en-
graçado ou maldoso. 

Em suma, a internet é extremamente importante, pois possibilita 
a produção e a distribuição de informações diversas. Todavia, pode ser 
utilizada também como campo de produção de conteúdos banais que 
colaboram para que a mídia ocupe seus espaços com a transformação 
de qualquer coisa em notícia, em troca também de seus “views”. O que 
preocupa não é a produção de besteira, principalmente, partindo de 
uma adolescente; preocupa a transformação do nada em espetáculo e 
o consumo vazio de senso crítico. Que a fama de Viih Tube sirva como 
um alerta.

Pró Mulher 
participa 
de conferência 
estadual

tos e Oportunidades para as Mu-
lheres em sua diversidades e es-
pecificidades, avanços e desafios”; 
e eixo 2: “Estruturas institucionais 

Valdinei Queiroz

O votorantinense pagará mais 
caro para utilizar o transporte coletivo 
nas linhas municipais a partir da zero 
hora da próxima terça-feira (16). Por 
meio de um decreto do prefeito Erinal-
do Alves da Silva, publicado na última 
sexta-feira (12) no Jornal do Munícipio, 
o valor da tarifa unitária, sem direito a 
integração, passará de R$ 3,40 para R$ 
3,75, aumento de 10,3%.

Já os usuários que possuem o 
cartão integração desembolsarão 
R$ 2,90, com o município arcando 
com os R$ 0,85 restantes. Antes, a ta-
rifa custava para o usuário R$ 2,60 e 
mais R$ 0,80 eram subsidiados. Nes-
se sistema é permitido ao usuário 
se deslocar de um lado para outro 
no município, em um espaço de 70 
minutos, pagando apenas uma pas-
sagem. O valor antigo por passagem 
seguirá valendo por até 40 dias para 
os créditos adquiridos até véspera 
do aumento.

O passe de estudante continu-
ará sendo R$ 1,60, com subsídio de 
R$ 0,275 da Prefeitura de Votoran-
tim. Já o vale transporte passou para 
R$ 3,90. Antes custava R$ 3,40. Este 
valor é aplicado para as empresas 
que adquirem vales transportes para 
seus funcionários através de recarga 

Tarifa de ônibus ficará mais 
cara a partir de terça-feira

do cartão eletrônico que também dá 
direito a integração.

De acordo com o estudante Gui-
lherme Ayrolla, 29 anos, a empresa 
São João deveria comunicar a po-
pulação votorantinense pelo menos 
um mês antes de começar a vigorar 
o aumento. “É um absurdo a gente 
ficar sabendo hoje (sexta-feira, 12) e, 
quatro dias depois, vou pagar bem 
mais caro a passagem.”

O metalúrgico Eric Bezerra, 22 
anos, que está desempregado há 
cinco meses, agora terá que desem-

bolsar R$ 0,70 a mais (ida e volta) para 
entregar currículo nas empresas. “Já 
está difícil de achar uma oportunida-
de de trabalho pelo momento atual 
que o País passa desde o ano passado, 
e agora vai dobrar a minha dificulda-
de, pois terei que gastar mais dinheiro 
com o passe de ônibus.”

O decreto nº 4956 diz ainda, em 
seu artigo 8º, a concessionária terá o 
prazo de 90 dias para implantar em de-
finitivo o funcionamento de um termi-
nal de acesso via web das informações 
de interesso do poder público.

Jorge Silva

Passagem com cartão integração custará R$ 2,90

e políticas públicas desenvolvi-
das para as Mulheres no âmbito 
Municipal e Estadual, avanços e 
desafios.” O cadastro para agendar a cas-

tração de cães e gatos, machos ou 
fêmeas, com idade entre um e seis 
anos, vem sendo realizado no CCZ 
(Centro de Controle de Zoonoses), 
na avenida Santo Antônio, s/nº, ao 
lado do Cemitério Municipal, de se-
gunda a sexta, das 9h às 16h.

Os interessados devem levar có-
pia do comprovante de residência 
em nome do proprietário do animal. 
Caso não seja o titular do compro-
vante de endereço, deve levar tam-

bém a certidão de nascimento ou de 
casamento da pessoa que vai efetuar 
o cadastro e uma cópia de um docu-
mento com foto (identidade ou ha-
bilitação).

Feita a inscrição, o munícipe re-
cebe um número de cadastro e é por 
ele que será chamado para agendar 
a castração. Mais informações: 3243-
3807. A castração de cães e gatos, de 
graça, é oferecida pela Prefeitura de 
Votorantim, por meio da Secretaria 
de Saúde.

Cadastro para castrar cães e gatos é 
feito no Centro Controle de Zoonoses 

O Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social) do bairro Pro-
morar, em Votorantim, vai oferecer 
aulas de zumba, de graça, todas as 
sextas-feiras, das 8h às 9h, a partir 
de 4 de março. As inscrições já es-
tão abertas e as 40 vagas disponí-
veis serão preenchidas por ordem 
de chegada.

Até 29 de fevereiro, os interessa-
dos devem procurar o Cras, localiza-
do na rua Patrícia Maria Santos, s/n°, 
Promorar, munido de um documen-
to de identidade e de comprovante 

  Cras Promorar 
oferece aulas de zumba

de endereço. As aulas serão ministra-
das pela professora Tatiane Helena 
Machado. O projeto é uma realização 
da Secretaria Municipal de Cidadania 
e da Secretaria Municipal de Gover-
no, por meio do Departamento de 
Juventude.

Além da zumba, o Cras Promo-
rar oferece aulas de ginástica para 
mulheres, todas as terças e quintas-
-feiras, das 8h às 9h. Para mais in-
formações sobre os projetos de-
senvolvidos no local, basta ligar no 
3343-6460.
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Valdinei Queiroz

Com o objetivo de ser o sexto 
brasileiro a nadar do Estreito de 
Gibraltar (Espanha) até Punta Cires 
(Marrocos), o educador físico Mar-
cos Salvador de Oliveira, 39 anos, 
vai enfrentar este desafio em ou-
tubro próximo. Para que isso acon-
teça, o votorantinense está, desde 
o início do ano, procurando patro-
cinadores e fazendo ações benefi-
centes que serão revertidas nessa 
aventura, que ele vem buscando 
desde 2011, quando se cadastrou 
na Asociación de Cruce a Nado Es-
trecho de Gibraltar (ACNEG), orga-
nizadora do trajeto. 

“Tive a resposta que iria para 
Gibraltar no final do ano passado 
e, rapidamente, reuni todos os do-
cumentos exigidos pela ACNEG e 
os encaminhei. Agora em diante é 
focar nos treinamentos e nos cam-
peonatos que vou participar nos 
próximos dias, pois vão me ajudar 
a estar preparado quando o dia 
chegar.”

No último dia 31, o nadador 
participou de uma prova que 
aconteceu na praia Canto do In-
daiá, em Bertioga, interior de São 
Paulo. Na oportunidade, terminou 
em 3º colocado geral na prova de 
dois quilômetros. A próxima com-
petição vai ser em 20 de fevereiro 
em Itupeva, na 2ª Etapa do Circui-
to Paulista de Maratonas Aquáticas 
(provas:  800 e 3.600 metros). Em 
6 de março, o nadador vai compe-
tir em Ubatuba e, menos de duas 
semanas depois (dia 19), participa 
de um campeonato que é próxi-
mo à realidade que vai enfrentar 
na Espanha, que é na Ilha Urubu-
queçaba, em Santos, percorren-
do distância de 22 quilômetros. 
Em todas essas etapas, Oliveira 
compete com apoio da Secretaria 
de Desporto de Votorantim, Aca-
demia Inovação e Queda D’água 
Confecções. “Outra competição 
que chega perto a de Estreito de 
Gibraltar, é a Maratona Aquática 14 
Bis, de Bertioga e Santos, que con-
ta com aproximadamente 24 qui-
lômetros de extensão”, comentou. 
No ano passado, o votorantinense 
conquistou a 2ª colocação em sua 
categoria nesta prova.

Nadador profissional há 16 
anos, Oliveira explica que a exten-
são de Gibraltar até Punta Cires, 
ponto de chegada, tem pouco 
mais de 20 quilômetros. Durante 
o trajeto, haverá profundidade de 
280 metros no Umbral de Camari-
nal e mil metros na Bacia de Alge-
ciras. “Minha expectativa é chegar 
em Marrocos em até seis horas.” 
Segundo ele, a cada 30 minutos, 
haverá monitores, representantes 
da ACNEG, que vão auxiliá-lo para 
ele possa se hidratar com água e 
energético, assim como líquidos à 
base de frutas e carboidratos. 

Votorantinense vai enfrentar desafio 
de nadar da Espanha até Marrocos

Segundo Oliveira, a travessia 
da Espanha até Marrocos só perde 
para o Canal da Mancha, que é a de 
nadar 61 quilômetros em zigueza-
gue para alcançar o final do estrei-
to de Dover. O primeiro brasileiro 
a atravessar o Canal da Mancha foi 
Abílio Couto em 1958, considera-
do precursor da natação de águas 
abertas no Brasil.

Dificuldades na travessia
Um dos pontos de dificuldade 

mencionado pelo educador físico 
é o tráfego de embarcações, que 
chegam a passar 85 mil por ano pelo 
trajeto entre Estreito de Gibraltar (Es-
panha) até Punta Cires (Marrocos). 
“Quando os navios passam, o mar 
fica bastante agitado, dificultado os 
movimentos para nadar.” 

Outra questão será a tem-
peratura da água que, segundo 
ele, pode chegar a 20 graus. No 
entanto, Marcos Salvador de Oli-
veira espera encontrar, durante o 
percurso, golfinhos, que são vistos 
em alguns pontos do Mar Mediter-
râneo e o Oceano Atlântico. 

Estreito de Gibraltar é um canal 
de água que liga o Oceano Atlân-
tico ao Mar Mediterrâneo. Situa-se 
entre o sul da Espanha e o norte de 
Marrocos, separando o continente 
europeu do africano.

Inédito na região
De acordo com o nadador vo-

torantinense, caso consiga che-
gar até Punta Cires, em Marrocos, 
ele será o sexto brasileiro e o pri-
meiro na Região Metropolitana 
de Sorocaba (RMS) a concluir a 
prova. “Não vou ganhar nenhum 
dinheiro se eventualmente eu 
termine o trajeto. Apenas vou 
receber dois certificados interna-
cionais comprovando que o meu 
desafio foi concluído e, dessa for-
ma, entrando na história da nata-

Valdinei Queiroz

Marcos Salvador de Oliveira

Kaká Martins é radialista, jornalista e apresentador 
da TV Votorantim Canal 10

ção brasileira e mundial.”

Ações beneficentes 
e patrocinadores

Para poder participar, teve que 
pagar 1.950 euros, sem contar a 
passagem de ida e volta, estadia 
e alimentação. Com isso, desde o 
início do ano, o nadador está orga-
nizando uma ação chamada pizza 
semi-pronta beneficente no valor 
de R$ 20, que poderá ser retirada 
em 20 de fevereiro, em dois ende-
reços: (Xápeu Lanches: rua Celso 
Miguel dos Santos, 734, no bairro 
Vossoroca, Votorantim, das 18h às 
22h30; ou na Academia Ghimper 
(Rua Alicio de Carvalho, 33, com 
esquina da rua General Osório, no 
Jardim Trujilo, Sorocaba), das 12h 
às 18h). Os sabores são: muçarela, 
bauru ou calabresa. 

Outra ação que o educador fí-
sico pensa em fazer nos próximos 
dias é comercializar camisetas em 
alusão à aventura que ele vai fazer 
no Estreito de Gibraltar. Também 
pensa em fazer uma parmegia-
na beneficente, mas que ainda 
não sabe quando vai começar a 
divulgar a ação. Porém, o que ele 
mesmo procura são patrocinado-
res que possam contribuir, já que, 
segundo Oliveira, “estamos em um 
ano de Olimpíadas no Brasil, o es-
porte é uma excelente ferramenta 
de retorno de investimento aos 
empresários, pois o mundo inteiro 
pratica ou praticou algum esporte 
na vida.”

Quem quiser ser parceiro do 
nadador que está prestes a em-
barcar para a Espanha, rumo ao 
Estreito de Gibraltar, basta ligar 
para o telefone (15) 9 9821-9730 
ou enviar e-mail: marcos_salva-
dornat@hotmail.com. Para obter 
mais informações, acesse a página 
no Facebook: Rumo ao Estreito de 
Gibraltar 2016.

Sou mais Votoraty ou 
mais São Bento?

O votorantinense no fundo sempre torceu para o São Bento

Votorantim, ao longo de sua história, teve inúmeros times de fu-
tebol amadores e profissionais, mas foi o Esporte Clube São Bento 
de Sorocaba quem atraiu e conquistou a confiança do torcedor local, 
que viu seus times ruírem com fechamento e falta de investimento 
das fábricas, e por décadas o “Azulão” sorocabano fez crescer sua tor-
cida e simpatia na terra do cimento.

É verdade que o Votoraty encantou na mesma medida que de-
cepcionou com sua saída repentina da cidade e mais recentemente 
com anúncio da sua ausência dos gramados neste ano, com previsão 
de disputar a quarta divisão só em 2017. Então o votorantinense vol-
ta a apostar e acreditar no São Bento. E motivos para isso não faltam:

O torcedor beneditino daqui perde 10 minutos de carro pra chegar até 
o Estádio do CIC, que fica próximo à marginal que divide as duas cidades.

O São Bento mostrou que tem um bom elenco técnico e, com-
parado seu futebol com as demais equipes nestas três primeiras ro-
dadas, podemos concluir que o time tem pegada de “grande”, expe-
riência e base forte do ano passado, sendo o técnico Paulo Roberto 
um dos responsáveis pelo recente sucesso da Equipe. 

O Azulão sorocabano ocupa o segundo lugar no Grupo 01, que 
tem o Santos Futebol Clube como líder. Hoje o Clube estaria na se-
gunda fase da competição.

A chance de ver o Corinthians enfrentando um dos seus rivais 
do interior também é outro atrativo para ajudar a empurrar o São 
Bento à classificação. Claro que essa ajuda não viria de votorantinen-
ses são-bentistas e sim de rivais do alvinegro de Parque São Jorge. 
Como um dia pudemos acompanhar do Municipal um Votoraty x 
Grêmio pela Copa do Brasil.

Enquanto o Votoraty continua decepcionando e trazendo des-
confiança para o torcedor, resta o desportista daqui abraçar o “Azu-
lão”, e torcer para que mantenhamos esta grande festa da elite do 
futebol na nossa Região Metropolitana bem próxima.

Vamos admitir: temos e tivemos sempre um grande carinho com 
o clube vizinho.

Atual campeão do Cam-
peonato Juvenil de Futebol, 
o Flamengo/Santos Dumont 
entra em campo, hoje (13), em 
busca da segunda vitória na 
competição. Na rodada pas-
sada, o time derrotou o C10 
Sports/Jardim Paulista por 1 
a 0 e agora enfrenta o Angelo 

Por Kaká Martins

Enfim os maiores técnicos campeões dos Campeonatos Veterano, 
Cinquentão e Quarentão aceitaram o desafio de comandar neste ano o 
quarentão do........Votocel!

Patinho e Vande, velhos conhecidos campeões, especialmente pelo 
Jd. Clarice, têm o desafio de retribuir a aposta da diretoria que promete 
altas cifras para a montagem do elenco deste ano.

Será que a hegemonia do Clarice em arrematar os melhores técnicos 
e boleiros estaria chegando ao seu final?

Rumores dão conta que o atual vice-campeão Grêmio São João de 
Votorantim estaria disposto a “mudar” de cidade e disputar a Segunda 
Divisão em Sorocaba.

João Mariano, motorista da empresa e técnico do time, declarou 
recentemente seu descontentamento com o certame local, comentando 
a intenção de jogar a toalha. 

O certo é que o time está inscrito na primeira daqui, e certamente 
está na luta para manter seus excelentes resultados nos últimos anos. 

Outra informação de um grande que caiu para a segunda divisão é a 
dúvida quanto à sua participação na segundona deste ano. Mauro Men-
des e Andrei Mendes podem “passar” o time para terceiros ou simples-
mente desistir do sonho de levar o caneco da Primeira para sua chácara 
na represa de Itupararanga, onde o time tem exposto dois troféus de 
vice-campeão.

A verdade é que o próprio Mauro e alguns de seus jogadores cansa-
ram de atletas descomprometidos e irresponsáveis, contratados a peso 
de ouro nos últimos três anos.

Sobre o congresso técnico da 1ª divisão, realizado na quinta-feira, ne-
nhuma novidade com relação ao regulamento do ano passado. Classificam 8 
times para a fase de mata-mata, e o Cermag deverá ter bons jogos técnicos, 
pois o gramado daria condições para um bom espetáculo.  

O Quarentão começa no próximo sábado (20) com 13 times, sendo 
os favoritos o Votocel e Santa Mônica. O Los Fuegos, maior campeão 
dos últimos anos, abriu mão de participar para investir na sede do bairro 
Barro Funda.  Alessando Romero, um dos diretores, disse que não faria 
sentido um alto investimento no departamento de futebol, sendo que a 
sede necessita de maior atenção.

Juvenil prossegue hoje
Vial que vem embalado depois da 
goleada sobre o Itaporanga por 4 
a 0. A partida está marcada para as 
16h30, no Parque.

Aliás, todos os jogos da segun-
da rodada serão às 16h30, com en-
trada de graça aos torcedores. O Rio 
Acima, por exemplo, encara o Gua-
nabara, na casa do adversário. Flo-

resta e Unidos da Vila Garcia se 
encontram no Floresta. O campo 
do Flamengo é sede para o con-
fronto entre Santa Cruz e Santa 
Mônica. O América/Bola Mais 
Um enfrenta o Itaporanga na Vila 
Nova. C10 Sports/Jardim Paulis-
ta e Chute para Transformação 
fecham a rodada no Cermag.
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Cesar Silva

Capela de Santa Filomena 
foi um marco do rio acima

Templo religioso construído nos anos 50
Edson Correa

Silvana Corrêa, Geni, Eliana Fadini, padre Mário,  Eliane,  Ivone e Nice, na 1ª Comunhão em 1978

Casamento de Silvana e Edson Correa na Igreja do Rio Acima

 Nos anos 50, a região do Rio Acima era 
formada em grande parte por sítios e chácaras, 
carecia de infraestrutura e de uma gama de ser-
viços públicos. O crescimento populacional só 
ocorreu a partir da emancipação de Votorantim 
e consequentemente a instalação do municí-
pio, quando as grandes propriedades aos pou-
cos foram sendo loteadas, fazendo surgir um 
número considerável de moradias, arruamento 
e formação dos bairros adjacentes. A urbaniza-
ção ganhou força a partir dos anos 70.

Mas voltando para os anos 50, a popu-
lação em sua grande maioria católica não 
contava com uma igreja próxima, a alterna-
tiva era se deslocar até a igreja de São João 
Batista, no centro do distrito de Votorantim 
ou até a Capela do Sagrado Coração de Jesus, 
no bairro Cubatão.

Edson Correa é membro da igreja no 
bairro e pesquisa a formação da comunida-
de. Ele relata como surgiu a Capela de Santa 
Filomena e posteriormente no mesmo local, 
a reforma que a transformou em Igreja Matriz 
de Nossa Senhora Consolata.

“Esse grupo de fiéis que frequentava as 
igrejas no Centro e no bairro Cubatão ressen-
tia de um templo religioso mais próximo. Foi 
graças à doação de um terreno de Pedro Au-
gusto Rangel ao padre Antonio Maffei, que 
fez surgir a Capela, tendo o nome de Santa 
Filomena escolhido pela devota Dirce Baras-
nevícius” comenta Edson.

A construção ocorreu entre os anos de 
1955 e 1958. Para ser finalizada houve o em-
penho de todos, trabalhando como pedrei-
ros e auxiliares, ajudando com doação de 
materiais, além da realização de quermesses 
e busca por outras formas para bancar os 
custos da edificação.

Com a Capela pronta e a comunidade 
aos poucos crescendo, eram realizadas as 
celebrações, mas para os fiéis havia o senti-
mento que ainda faltava uma programação 
permanente de missas.

“Então membros da Igreja se propuse-
ram a fazer revezamento para buscar e de-
pois levar de volta o padre Henrique Piva, 
que era o capelão no hospital Santo Antônio 
e trabalhava junto das Irmãs Missionárias da 
Consolata no atendimento religioso. A partir 
daquele momento estavam garantidas as 
missas aos domingos” destaca Edson.

Foi com a participação ativa do padre 
Henrique Piva e o apoio das irmãs religiosas 
que a comunidade Santa Filomena ganhou 
novo impulso. Essa ligação forte da comuni-
dade e da ação missionária fez com que entre 
1972 e 1973 surgisse o desejo e fosse coloca-
da em prática entre os membros da Igreja, a 
nova denominação, passando a ser comuni-
dade Nossa Senhora da Consolata.

A igreja que contava até mesmo com 
sino instalado durante sua construção, esta-
va posicionada com a fachada para a rua An-
gelino Pardini, número 65; sua lateral era na 

rua Santa Filomena e dentro da praça Santa 
Filomena que até hoje preserva o coreto.

O tempo foi passando e o Rio Acima se 
constituiu num dos maiores bairros da ci-
dade. A Igreja ficou pequena para acolher a 
população local e seu entorno. Da mesma 
forma, Votorantim se expandiu, fez surgir di-
versas comunidades e ainda contava com so-
mente uma paróquia, a São João Batista.

“Foi nos anos 90 que começou a se dis-
cutir a possibilidade de se desmembrar parte 
das comunidades da única paróquia existen-
te. As atenções se voltaram ao Rio Acima que 
poderia se transformar na segunda paróquia 
da cidade. Até por que a Igreja estava estrate-
gicamente bem localizada no centro do bair-
ro, mas precisava ser reformada e ampliada. 
A porta do templo era muito próxima da rua, 
gerando perigo às crianças” relembra Edson.

Aquela que inicialmente era uma Capela 
foi totalmente modificada, no mesmo terre-
no surgiu uma igreja bem maior, com a frente 
voltada à rua Santa Filomena.

O dia 2 de fevereiro de 1997 marcou a ins-
talação da Paróquia Nossa Senhora Consolata 
e posse do primeiro pároco, o padre Paulo 
Severino Malzoni. Mas não se pode deixar de 
registrar, que antes dessa data, as mudanças 
e construções no local tiveram o acompanha-
mento e participação dos padres João Alfredo 
Pires de Campos e Paulo Roberto Gonzales.

Os novos tempos fez surgir uma nova e 
imponente igreja, mas fez sepultar a simpli-
cidade e aconchego da acolhedora Capela de 
Santa Filomena.

Cesar Silva é jornalista formado pela Uniso, 
gestor público pós-graduado pela Universida-
de Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 
membro da Academia Votorantinense de Le-
tras, Artes e História e autor de dois livros sobre 
a História de Votorantim

DivulgaçãoGisele Leite
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Lazer

Chef Juliano Garcia é graduado pelo Centro Universitário SENAC, 
Águas de São Pedro. Chef de Cozinha e Chef Boulanger da Açoriana 
Conveniência. E-mail: chefjulianogarcia@hotmail.com

 resumo de novelas
‘Êta Mundo Bom’ - Globo - 18h 
Segunda, 15/02
Anastácia comunica a Jack que o medalhão 
que ele encontrou não é o de seu filho. Can-
dinho explica a Pancrácio como conseguiu 
dinheiro para resgatar Policarpo e ajudar Filo-

mena. Romeu chega a São Paulo e planeja se hospedar na pensão de 
Camélia. Romeu confessa a Ernesto que se apaixonou por Mafalda. Ma-
falda culpa Zé dos Porcos pelo fracasso de seu casamento com Romeu. 
Diana explora Severo mais uma vez. Sandra e Celso procuram Ernesto.
Terça, 16/02
Sandra orienta Ernesto a afastar Jack da cidade. Diana e Braz se 
aproximam. Pirulito reconhece Romeu na pensão, mas não co-
menta com Candinho. Inácio alerta Cunegundes e Quinzinho so-
bre a ausência de notícias de Romeu. Romeu dança com Olga e 
promete não contar a ninguém que ela é Taxi Girl. Braz exige que 
Severo lhe pague um salário. Osório sofre para conseguir um novo 
emprego. Sandra marca um encontro com Jack. Ernesto leva Filo-
mena para um passeio. Candinho vai à casa de Filomena.
Quarta, 17/02
Clarice aceita que Candinho espere por Filomena em sua casa. 
Jack percebe a troca de olhares entre Sandra e Ernesto na con-
feitaria. Candinho e Ernesto se enfrentam. Ernesto e Sandra ficam 
juntos no ateliê dele. Anastácia comenta com Maria que Celso 
tinha problemas com sua mãe. Braz e Diana se beijam. A polícia 
recebe queixas sobre os golpes de Romeu. Eponina alerta Cune-
gundes e Quinzinho sobre Romeu. Sob a orientação de Sandra, Er-
nesto contrata Cara de Cão para enganar Jack. Paulina sugere que 
Ernesto se afaste de Filomena. Olga beija Romeu, que afirma amar 
Mafalda. Celso desabafa com Maria. Cara de Cão apreende Jack.
Quinta, 18/02
Ernesto e Cara de Cão aprisionam Jack em um barril de vinho e o 
embarcam em um navio. Celso é ríspido com Maria. Sandra avisa 
a Celso que Ernesto já colocou seu plano em prática para afastar 
Jack. Pancrácio afirma a Candinho que ele não será feliz ao lado 
de Filomena. Aconselhada por Clarice, Filomena decide prote-

ger Candinho. Braz acusa Severo de ter uma 
amante. Cunegundes confessa a Quinzinho 
que acredita que Romeu os enganou. Camé-
lia exige que Osório encontre um emprego. 
Anastácia teme que Jack tenha fugido. Sandra 
comemora sua vitória com Ernesto. Filomena é 
rude com Candinho e exige que ele se afaste 
de sua vida.
Sexta, 19/02
Filomena lamenta ter magoado Candinho, e 
Clarice a apoia. Anastácia afirma a Pancrácio 
que se ocupa unicamente da busca por seu 
filho. Ana pede que Braz descubra quem é a 
amante de Severo. Braz se declara para Diana. 
Eponina proíbe Mafalda de visitar Zé dos Por-
cos sozinha. Cunegundes e Quinzinho armam 
para se livrar de seus credores. Gerusa passa 
mal e Osório a ampara. Romeu ajuda Olga. Fá-
bio tenta beijar Maria, e Celso os surpreende. 
Pancrácio aceita o convite de Camélia para ser 
professor de Gerusa. Candinho decide procu-
rar Filomena.
Sábado, 20/02
Pancrácio e Pirulito desaprovam a decisão de 
Candinho de falar com Filomena. Maria afir-
ma a Fábio que os dois serão apenas amigos. 
Anastácia quase descobre que Sandra mentiu 
para ela quando disse que estava na fábrica de 
sabonetes, mas Araújo a ajuda a se explicar. 
Celso confessa que sentiu ciúmes de Maria 
com Fábio. Romeu sofre com a distância de 
Mafalda. Gerusa se preocupa com o destino de 
Osório. Inácio e os demais credores de Cune-
gundes exigem que a dona da fazenda mostre 
a suposta carta de Romeu. Celso reconhece o 
medalhão de Anastácia em Candinho. 

Totalmente Demais - 
Globo - 19h 
Segunda, 15/02
Rafael avisa a Germano 
que não desistirá de Lili. 
Rafael e Lili se beijam. 

Carolina oferece a Leila uma vaga na produção 
de conteúdo da revista. Cida nota a aproxima-
ção entre Arthur e Eliza e alerta o patrão para 
não magoar a modelo. Cida conta a Jonatas 
que Arthur e Eliza podem estar se envolvendo. 
Fabinho conta a Jamaica que viu Lili beijando 
Rafael. Jonatas beija Leila.
Terça, 16/02
Peçanha descobre onde Eliza está morando e 
avisa a Dino. Eliza reconhece a risada de Dino 
ao telefone e, com medo, pede ajuda a Arthur. 
Maurice afirma a Arthur que ele está apaixona-

do por Eliza. Eliza tem um pesadelo com Dino. Carolina fica in-
dignada quando Arthur troca seu nome pelo de Eliza. Fabinho 
conta a Germano que viu Lili beijando Rafael.
Quarta, 17/02
Carolina exige que Arthur escolha entre ela e Eliza. Gilda obser-
va Dino e Peçanha conversando e desconfia. Arthur diz a Ca-
rolina que a ama, mas que não pode desistir de Eliza. Carolina 
pede aos funcionários que criem um editorial desafiador para 
o concurso, afirmando que precisa eliminar uma candidata. 
Germano pergunta a Lili se ela e Rafael estão tendo um caso.
Quinta, 18/02
Lili afirma a Germano que seu casamento chegou ao fim. Eliza 
conta a Arthur que Gilda lhe garantiu que não foi Dino quem 
ligou para ela. Arthur garante a Eliza que irá protegê-la. Ger-
mano convida Carolina para sair. Montanha comemora a vitória 
de sua equipe de esporte com Wesley e Cascudo. Florisval fica 
indignado ao ver Montanha beijar Rosângela. Jeniffer conta a 
Florisval que Cascudo sofre agressões de Durão. Arthur leva um 
susto ao ver Germano na casa de Carolina.
Sexta, 19/02
Arthur acusa Carolina de ter seduzido Germano para ajudá-la 
a vencer a prova contra ele. Carolina expulsa Arthur de casa. 
Germano pede a Carolina para fingir que os dois ficaram juntos. 
Montanha avisa ao inspetor da escola que denunciará Durão. 
Germano se entristece ao ver Lili com Rafael e afirma a Zé Pe-
dro que reconquistará a ex-esposa. Eliza se surpreende ao ver 
Jonatas e Leila de mãos dadas.
Sábado, 20/02
Germano estranha a aproximação entre Jonatas e Leila. Rafa-
el vê Max sendo agredido e o socorre. Max revela a Lu que foi 
agredido. Lorena publica uma foto de Arthur com Eliza, para 
provocar Carolina. Ao ver a foto de Eliza e Arthur no site de Lo-
rena, Jonatas diz a Leila que perdeu Eliza para sempre.

A Regra do Jogo - Globo - 21h 
Segunda, 15/02
Romero sequestra Tóia e Juliano se de-
sespera. Zé Maria escapa da facção e se 
entrega para a polícia. Nora apoia Neli-
ta. Úrsula e Vavá discutem por causa de 

Duda. Dalila decide viajar para fora do país. Feliciano lamenta a 
relação de seus filhos com o dinheiro. Dante promete a Juliano 
que o ajudará a encontrar Romero e Tóia. Adisabeba conforta 
Juliano. Zé Maria afirma a Dante que ainda não pode revelar a 
identidade do Pai da facção. Romero mantém Tóia em um cati-
veiro. Kiki procura Nora.
Terça, 16/02
Kiki revela a Nora que Aninha é sua filha com Zé Maria. Gibson 
se desespera ao encontrar Kiki em sua casa. Em seu cativeiro, 
Tóia descobre que Zé Maria está preso. Kiki ameaça Gibson 
para ter Aninha de volta. Dante confronta Kiki e Nora repreende 
o neto. Adisabeba visita Zé Maria e conta que Kiki voltou para a 
mansão dos Stewart. Atena consegue localizar Romero e Tóia a 
vê deixando o cativeiro. Nelita reencontra Kiki.
Quarta, 17/02
Nelita questiona Kiki sobre a verdadeira história de seu se-
questro. Tóia se desespera com o comportamento de Romero. 
Dante desconfia de Kiki e Belisa o apoia. Juliano visita Zé Maria, 
que o aconselha a procurar Atena para chegar em Romero. Feli-
ciano se decepciona com Úrsula. Nenenzinho discute com Mel 
por causa de Merlô. Vavá humilha Mel e se interessa por Alisson 
e Ninfa. César desiste de viajar com Gisela e procura Domingas. 
Romero expulsa Atena de seu esconderijo. Gibson propõe um 
acordo com Kiki. Tóia consegue enganar Romero.
Quinta, 18/02
Tóia tenta escapar do cativeiro, mas Atena a impede. Gibson afir-
ma a Kiki que lhe devolverá Aninha se ela prometer se afastar de 
sua família. Atena pressiona Romero a se livrar de Tóia para ficar a 
seu lado. Nonato pensa em conversar com Cesário sobre Gibson. 
Vavá tenta se reaproximar de Janete. Adisabeba faz um acordo 
com Mel para separar Merlô de Janete. Domingas pede que Cé-
sar conevrse com Gisela antes de ficar em sua casa. Juliano pro-
cura Ascânio. Kiki aceita a proposta de Gibson para rever Aninha. 
Juliano exige que Atena revele o paradeiro de Tóia.
Sexta, 19/02
Atena consegue escapar de Juliano, que acaba encontrando 
uma pista sobre o cativeiro de Tóia. Tóia finge acreditar na re-
denção de Romero. Belisa desconfia da relação entre Gibson e 
Kiki. Gibson e Kiki explicam para Aninha como ela deverá agir 
na frente de Nora. Janete flagra Mel e Merlô juntos e Adisabeba 
comemora. Ninfa e Alisson contam a Nenenzinho que Mel bei-
jou Merlô. Gisela pede ajuda a Domingas para encontrar César. 
Duda rejeita Vavá. Zé Maria alerta Kiki sobre seu acordo com 
Gibson. Romero passa mal. Aninha chega à mansão.
Sábado, 20/02
Dante e Belisa desconfiam da participação de Gibson no res-
gate de Aninha. Tóia tenta socorrer Romero. Ascânio alerta 
Atena sobre Juliano. Atena ajuda Romero, mas avisa que o 
deixará sozinho com Tóia. Nora se incomoda com os ques-
tionamentos de Dante. Feliciano pede que Duda volte para 
o seu apartamento. Janete enfrenta Adisabeba. Alisson e 
Ninfa provocam Merlô. Domingas encontra César e avisa a 
Gisela. Romero afirma que fará com que Tóia o ame nova-
mente. Gibson exige que Kiki deixe a mansão. Atena propõe 
se unir a Tóia para enfrentarem Romero.

Coitadinha 
Estava eu andando pela rua, sem 
fazer nada, de repente vi uma 
puta dando a luz no meio da rua. 
Como eu morava ali perto, corri 
em minha casa peguei uma ba-
cia e uma toalha para ajudá-la, 
então encontrei com minha mãe 
que me perguntou:- Aonde você 
está indo com esta toalha? Eu 
respondi: -Pra puta que pariu... 
Apanhei e tô de castigo até ago-

ra. Só não sei o motivo até agora...

Espertinho 
-Moço, quanto o senhor cobra pra 
ir até o aeroporto?
O taxista: - R$ 80,00
-E as malas? 
O taxista: -As malas eu não cobro.
- Então leva as malas que eu vou a pé...

Que malvadeza!
O sujeito chega na casa do seu Chico e 

pergunta:- O seu cachorro morde? 
Seu Chico responde: -Não mor-
de, pode entrar!
Assim que o sujeito entra, o ca-
chorro dá uma mordida.
O sujeito reclama e fala: -O se-
nhor não falou que o seu ca-
chorro não mordia? O sr. Chico 
responde: -Mas esse cachorro 
não é meu...

Peixe com hortelã 
Este peixe fica simplesmente divino, e a minha dica é: ao substituir 
um peixe por outro, verifique se têm textura e sabor semelhantes 
ao do tipo indicado na receita original. 
Para saber se um peixe assado está no ponto, espete um garfo, se 
a carne se soltar facilmente da espinha, pode retirar do forno. Sirva 
o peixe logo depois de assado. Assim ele não fica encharcado, nem 
ressecado demais. Ótima semana!

Ingredientes:
1 robalo médio (1,3 kg limpo)
1 colher (chá) de sal 
3 dentes de alho amassado
10 folhas de hortelã picada
1 xícara (chá) de vinho branco

Modo de preparo:
Em uma assadeira grande, coloque o peixe e tempere com sal, alho 
e hortelã (por dentro e fora). Cubra e leve à geladeira por aproxi-
madamente 2 horas. A seguir, regue com o vinho branco e volte à 
geladeira. Deixe até o dia seguinte. Leve ao forno pré aquecido a 
(200ºC) por 30 minutos coberto com papel alumínio, depois retire 
o papel e doure por aproximadamente 10 minutos.

Coluna do Chef
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Classificados

BaLCÃo dE aNÚNCIoS
da GaZETa
Rua João Walter, 289 - Centro 

advoGadoS

diverSoS

auLaS 
PrÁTICaS

Manicure/Pedicure 
e Depilação

F: 3247-4808
/99702-0240

Tenha lucro sem investimento, apenas com seu 
trabalho.Informações: (15) 99603-1010 / 3247-1010 
(ligar em horário comercial, de seg. a sex.)

VENDA JORNAL 
(em seu bairro, comércio ou no trânsito)

CoNd. VaSQuES VoT.
Casa nova à 5 min do Shop-
ping Iguatemi. Aceito troca. 
R$700 mil. F.: 3247-6396 ou
991851041 whatsapp

VENdE-SE SoBrado
Semi-acabado, 320 mts de 
Área construída, ac. Proposta. 
F.: 991011646, 99143094, 
3247-1251
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Feliz aniversário

Social

Marisa Sampaio

recomendo: 

 Quer ver o seu aniversário ou de quem você
 ama nesta página? Basta enviar as fotos e as 

informações para marisasampaiogazeta@gmail.com

Hoje tem Bazar Beneficente da MEP do bairro Santo 
Antônio 2, o endereço é: Gina Pontes Romeiro 249. 
Seu Sérgio, que é uma benção de pessoa, está orga-
nizando tudo por lá e disse que espera todos com 
sua família das 14h às 18h. Tá esperando o que?  

Nossa Esquina agitada!
Começou tímida e hoje está toda animada! 
Uma mistura de boa comida, boa música, gente 
bonita e bom atendimento lotou o lugar ama-
relo e divertido esses dias de carnaval, beeeem 
na esquina, na divisa entre Jd. Serrano e Jd. 
Karolynne. É isso aí, gostei de ver!

Santo Sesi de cada Quinta
Que o Sesi é distração para a terceira idade em Votoran-
tim não é segredo, mas que fazia milagre eu não sabia! 
Minha tia Lu e minha avó Maria, frequentadoras assídu-
as, vieram com uma história no mínimo curiosa desse 
Carnaval... Um senhor que chegou amparado por suas 
muletas, se empolgou, cantou, dançou, e foi embora... 
sem as muletas! Kkkkk 
Ahhh Nivaldo, preciso te agradecer em meu nome e 
também das famílias dos idosos que você alegra, incen-
tiva e reinventa (agora até cura). Muito obrigada, e como 
diz minha avó: Deus te dê em dobro todo bem que faz!

Valorizando o que é nosso
Tenho notado cada vez mais nossa noite de Votocity 
movimentada, o povo está ficando mais aqui, com mais 
opções em lanchonetes, pizzarias, bares e afins... Um 
lugar que estou “in Love” é a Pizzaria Ingous, repaginada 
no visual e endereço bem localizado no Pq. Bela Vista, 
a pizzaria mantém a qualidade das pizzas e a simpatia 
dos funcionários, garantindo clientes fiéis, como eu. 
#recomendo

Show à parte!
Isso mesmo! Quem arrasou e super representou Voto-
rantim no Carnaval 2016 foi Ronaldo Marinoni, conheci-
do por fazer virar ouro tudo que toca, Marinoni mostra 
a que veio ao mundo, brilhar! Parabéns querido!

Divulgação

Bazar da Pechincha da Igreja MEP 

11/02 – Fernando Adami
A família Adami esteve em festa na 
quinta-feira! Quem apagou as veli-
nhas e acendeu o sorriso foi o Fer-
nando Adami. Os pais Cida e Carlos 
e a irmã Carla encheram o Fernando 
de mimos e agrados, assim como 
seus amigos que lotaram o Facebook 
com mensagens de felicitações! 
Parabéns Fernando! Deus abençoe!

16/02 - Zelão 
Terça-feira que vem é aniversário do 
Zelão, de bem com a vida, ele trabalha 
assessorando o vereador Marcão 
Papeleiro, e é assim que ele ganha 
simpatia do povo, que deseja Feliz 
Aniversário! Tudo de bom Zelão! 

05/02 - Pastora Neide Móbile
No dia 05 essa mulher de fibra completou 
mais um ano de vida debaixo da graça de 
Deus! Neide Móbile é pastora na Comu-
nidade Deus Presente do bairro da Vila 
Garcia, onde é amada e admirada como 
exemplo de fé, força e caráter! Parabéns 
Pastora Neide! Deus abençoe!

16/02 - Ailton Scorsoline
Terça-feira é aniversário do Ailton Scor-
soline, marido da nossa querida Mônica 
Marsal! Deixo em nome da equipe da 
Gazeta e da TV Votorantim nosso abraço, 
carinho e Feliiiiiz Aniversárioooo!!! 

05/02 - Bianca da Costa Lara
Quem assoprou velinha no dia 05 foi 
essa moça linda de viver! Bianca, receba 
os beijos carinhosos de seu namorado 
Osmar Salles Jr e felicitações de toda 
equipe Máxximo Comunicação!

10/02 - Elza Paccos
Dá licença que minha sogra é uma 
diva tá? Dia 10 foi o aniversário 
dessa pessoa maravilhosa, do 
coração de ouro, dona Elza Paccos. 
El, como é conhecida, comemorou 
ao lado da família (com um bolo 
maravilhoso diga-se de passagem!) 
Parabéns pelo aniversário, que 
Deus te guarde e guie sempre!

15/02 - Nanci 
Carrara Bruzarosco
Essa simpatia tem nome: Nanci 
Carrara Bruzarosco! Dia 15 ela 
completa 59 anos muuuuito bem 
vividos! E se prepara que tem bei-
jos dona Nanci: do irmão Nilton, 
dos filhos Vítor, Lineker e Ander-
son, do neto Vinicius e do amigo 
Mário Donizeti! Parabéns querida! 

11/02 - Jefferson Cascali 
Ele é responsável pelas capas da Gazeta 
de Votorantim, Jefferson, dono de 
talento e bom gosto incontestáveis apa-
gou velinhas na quinta-feira! Todos nós 
agradecemos sua colaboração com o 
jornal, que vem crescendo absurdamen-
te graças à profissionais como você, que 
dedicam tempo, empenho, inspiração e 
transpiração! Parabéns, felicidades mil!!! 

05/02 - Daniela 
Regina Corrêa da 
Silva Esquerdo 
Cercada de amor. Foi assim dia 05 
e é assim todo dia! Daniela, essa 
morena linda por dentro e por 
fora comemorou semana passada 
mais um ano de vida ao lado do 
marido Rogério (Pardal) e da filha 
Manuela (Princesa linda) e de 
toda família que tanto a ama! Eu 
sou suspeita em dizer que ela é 
linda, já que é tia da Laís (minha 
pequena). Muito amor, paz, saúde 
e bênçãos sem fim pra você Dani!!! 

10/02 - Tati 
Pimenta
Linda e loira, Tati fez 
aniversário na quarta dia 
10! Parabéns querida! Que 
Deus conserve tua beleza 
e carisma sempre! Que to-
dos os seus sonhos sejam 
realizados e todos os seus 
desejos alcançados. 

Marinoni mais uma vez arrasou na avenida


