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Cassola 
Na última quinta-feira, Jair Cassola 
presidiu reunião com partidos da 
coligação do PDT. E desta reunião 
saíram os nomes dos 66 que dis-
putarão uma vaga para Câmara 
Municipal de Votorantim. A reu-
nião serviu também para mostrar 
aos partidos, e mesmo àqueles 
que estão apostando na candida-
tura do ex-prefeito, que ele está 
sim entusiasmado e empolgado, 
e os boatos e rumores de uma 
desistência não condizem com a 
realidade: seria apenas estratégia 
de adversários que temem o bom 
desempenho de Cassola na eleição 
de outubro.
  
Ciro Moura dá posse 
a Sílvio Fernandes
Como já havia sido anunciado 
nesta coluna, o empresário Sílvio 
Fernandes foi, na última terça-feira, 
dia 29, oficializado como presi-
dente do PTC (Partido Trabalhista 
Cristão). A cerimônia de posse 
aconteceu na capital paulista, no 
escritório político do presidente 
nacional da legenda, Ciro Moura.

Jornal do DEM pergunta: 
Onde está o prefeito?
Fernando Oliveira Souza, como traz 
a Gazeta de Votorantim em sua 
manchete, foi oficializado como 
pré-candidato a prefeito de Voto-
rantim pelo DEM estadual, e este 
anúncio veio acompanhado de um 
material gráfico (jornal de 4 pági-
nas), no qual Fernando Oliveira não 
faz propostas de seu futuro gover-
no, mas faz comentários sobre as-
suntos referentes à cidade, como 
no caso da saúde, sobre a qual o 
informativo diz que está doente, 
que a cidade não se desenvolveu e 
com isto as vagas de emprego di-
minuíram. Outro tema abordado é 
o trânsito da cidade, que segundo 
o informativo, desafia motoristas e 
pedestres. Mas a maior provocação 
do Jornal do DEM é quando per-
gunta: Onde está o prefeito?

Secretário de Estado na 
pré-campanha de Fernando
O jornal que está sendo distribuído 
pelo DEM traz também uma re-
portagem na qual o Secretário de 
Habitação do Estado de São Paulo 
e vice-presidente nacional do par-
tido, Rodrigo Garcia, reafirma seu 
apoio incondicional a Fernando 
Oliveira, e diz que se sente lison-
jeado em ter no DEM uma pessoa 
tão qualificada e preparada para 
assumir uma disputa a prefeito de 
uma cidade tão importante como 
Votorantim. E o empenho de Ro-
drigo Garcia não se limitou apenas 
e declarar seu apoio no jornal do 
DEM. Ele próprio fez questão de 
ligar para o diretor da Gazeta de 
Votorantim, o jornalista Werinton 
Kermes, e deixar claro que a cida-
de de Votorantim é uma das prio-
ridades do DEM, não apenas no 
que diz respeito ao estado de São 
Paulo, mas que Votorantim está em 
uma lista de cidades importantes 
no Brasil. Kermes perguntou se isto 
se deve pela importância de Voto-
rantim ou se seria um pagamento 
político pelo empenho e dedica-
ção de Fernando Oliveira na última 
eleição, a qual, proporcionalmente, 
foi uma das cidades onde Rodrigo 
Garcia foi mais bem votado. 
A resposta foi no bom estilo do po-
lítico experiente: “Votorantim por si 
só é uma cidade que merece toda 
atenção, não só de minha parte, 
mas de todos que entendem que 

esta cidade tem um potencial imen-
so, e só precisa ser bem administrada, 
mas é óbvio que tenho gratidão pelo 
trabalho que o Fernando desenvolveu 
na minha campanha para deputado 
federal”.

Invertendo os papéis 
Em determinado momento da con-
versa telefônica, o Secretário Rodrigo 
Garcia pediu a opinião de Kermes 
sobre o processo político da cidade, 
e sobre Fernando Oliveira. O jornalis-
ta respondeu e falou das qualidades 
que vê em Fernando, mas não per-
deu a oportunidade de mostrar ao 
vice-presidente nacional do DEM suas 
preocupações com um futuro gover-
no de Fernando, e estas preocupações 
não com a pessoa de Fernando Olivei-
ra, o qual conhece há 16 anos. Depois 
de Kermes expor os motivos de sua 
preocupação, o Secretário lamentou 
e garantiu que Fernando Oliveira está 
com um grupo de homens e mulheres 
que querem a mudança da cidade, e 
que ele, Fernando Oliveira, sabe quem 
é cada um de seu grupo, e acredita 
firmemente que Fernando Oliveira 
vai transformar Votorantim ao lado de 
pessoas como ele, pessoas do bem.  

Os tucanos 
O PSDB também vem intensificando 
suas reuniões e definindo os nomes 
que estarão concorrendo a uma vaga 
como vereador. As reuniões não são 
apenas com os membros do PSDB. 
Participam PR, PHS, PMN, PSDC. 
Quanto à confirmação do nome do 
professor Erinaldo Alves da Silva para 
a reeleição, deve acontecer em julho, 
na convenção do PSDB.

Ainda a picanha do 
supermercado do Silvano 
O internauta votorantinense que brin-
cou com o episódio em que o proprie-
tário do supermercado flagrou um po-
lítico da cidade roubando uma peça 
de picanha, recebeu dois telefonemas 
ameaçadores. A ligação teria vindo de 
um membro do mesmo partido do 
qual o acusado de trocar os preços 
das mercadorias faz parte. Na ligação 
se exigia que a montagem feita, na 
qual a pessoa aparece segurando uma 
peça de carne e vestido com uniforme 
do supermercado, fosse tirada do ar 
de imediato. Outra ameaça foi de levar 
o internauta até a delegacia para que 
ele declarasse o autor da montagem. 
O internauta, além de não se intimidar 
com as ameaças, assumiu a autoria e 
não retirou a postagem. 

Loja C&C - Casa e Construção 
do Shopping Panorâmico fechou 
Votorantinenses que eram clientes da 
loja C&C - Casa e Construção, locali-
zada no Shopping Panorâmico, não 
mais poderão contar com a loja. A 
C&C fechou as suas portas de maneira 
repentina, causando surpresa a clien-
tes e funcionários e à própria direção 
do Shopping Panorâmico. A loja da 
C&C Shopping Sorocaba não sofreu 
nenhuma alteração e continua a fun-
cionar normalmente. 

60º Congresso Estadual 
de Municípios
Com palestra de abertura proferida 
pelo governador Geraldo Alckmin, 
teve início, na última terça-feira (29), o 
60º Congresso Estadual de Municípios 
na cidade de Campos do Jordão. Vo-
torantim foi representada no evento 
pelo presidente da Câmara, Eric Ro-
mero, e pelos vereadores Lê Baeza, 
Heber Martins e Bruno Martins.

Respeito é bom
Policiais militares escalados para 

o plantão das madrugadas estão 
desmotivados em dar sequência às 
ocorrências. Um dos motivos seria a 
não presença de delegados de plan-
tão. Ocorrências que poderiam levar 
alguns minutos para serem concreti-
zadas e terem os PMs liberados para 
continuar seu patrulhamento pela 
cidade levam até 8 horas. Foi o que 
aconteceu na última terça-feira, com 
a ocorrência de um furto de maços 
de cigarros de um estabelecimento 
comercial. O procedimento deu início 
por volta das 3 horas da manhã e só 
pode ser finalizado às 11 horas da ma-
nhã do dia seguinte, com um detalhe: 
o fim da jornada de trabalho dos poli-
ciais seria às 7 horas da manhã.

Contas aprovadas?
A Câmara Municipal de Votorantim 
aprovou, por unanimidade, na sessão 
de terça-feira (29) o Projeto de Decre-
to Legislativo n° 02, com a aprovação 
do Parecer do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, referente às 
Contas da Prefeitura Municipal de Vo-
torantim, do exercício que terminou 
em 2012, gestão do prefeito Carlos 
Augusto Pivetta (PT)

Mais ou menos aprovada
Embora tenha sido aprovada por to-
dos os vereadores, os tucanos Bruno 
Martins e Fabíola Alves fizeram ques-
tão de esclarecer na tribuna que ainda 
há pendências sendo julgadas refe-
rentes a restos a pagar deixados por 
Pivetta. De acordo com esses vereado-
res, a primeira prestação de contas foi 
rejeitada pelo Tribunal de Contas, mas 
o ex-prefeito recorreu e conseguiu 
separar o tópico rejeitado para ser jul-
gado à parte, que agora corre em se-
gredo de Justiça. O que foi aprovado 
na terça não inclui esse tópico.

Fiscalização de trânsito
Utilizando com referência uma recla-
mação publicada na Gazeta de Voto-
rantim, na coluna “Você Repórter”, na 
qual um morador reclamava na falta 
de fiscalização de trânsito, o verea-
dor Pastor Tonhão (DEM) solicitou ao 
poder executivo para que apresente 
à Casa de Leis planos no sentido de 
ampliar a fiscalização do trânsito, pois 
com o número reduzido de Agentes 
da Guarda Civil Municipal, responsá-
veis por fiscalizar e autuar os infrato-
res, a situação está mais complicada, 
principalmente, na região central.

Convênio com a PM
O pastor Tonhão informou que, em 
resposta ao Requerimento nº 354/15, 
de 29 de setembro de 2015, a Prefei-
tura de Votorantim não renovou o 
convênio com a Polícia Militar, convê-
nio no qual a Polícia Militar também 
agia com agentes de trânsito, na fis-
calização e autuação de infratores. O 
parlamentar ainda indagou se a ad-
ministração tem planos para renovar 
o convênio com a Polícia Militar, para 
que volte a fiscalizar o trânsito do mu-
nicípio o mais breve.

Avisado já foi
Informações foram solicitadas por in-
termédio do vereador Lê Baeza (PV) 
quanto às manutenções da tubulação 
que passa por debaixo da Rodovia 
Doutor Miguel Affonso Ferreira de 
Castilho, no sentido Votorantim/Pie-
dade, nas proximidades do Residen-
cial “Giardino Di Veneto”. O parlamen-
tar contou que em agosto de 2013 
por meio do Requerimento nº 418, 
já apresentou solicitações e outros 
questionamentos, também já alertou 
o Executivo sobre a ocorrência de 
transbordamentos de água e desliza-
mentos de terras, provenientes da re-

tirada de terras no local do residen-
cial mencionado, que fica localizado 
no alto de um morro, e, a prefeitura 
informou que seria verificado o pro-
blema relatado e que, oportuna-
mente, daria mais informações.

Ainda sem solução
Lê Baeza esclareceu que quando 
chove demais, a correnteza arrasta 
porções de terra e se concentra na 
entrada da tubulação do córrego, 
obstruindo o escoamento da água. 
Já houve uma reunião, na qual o pre-
feito Erinaldo Alves recebeu repre-
sentantes de duas empresas, para 
tratarem da questão, no entanto, já 
se passaram dois anos e três meses, 
e, não há solução do problema.

Cadê minha casa?
O vereador Pedro Nunes Filho (PDT) 
solicitou informações sobre o plano ha-
bitacional do município. Pedro recebe 
alguns questionamentos de pessoas 
cadastradas junto à COHAP, que estão à 
espera de um lote ou uma casa, confor-
me era previsto no programa de gover-
no do atual Prefeito.

Quem sabe um dia
O parlamentar contou que em 2013 
e 2014 fez questionamentos sobre 
essas providências, mas não obteve 
respostas diretas, e, nessas oportuni-
dades, o prefeito se limitou apenas a 
informar que havia a elaboração de 
um projeto com relação ao progra-
ma habitacional na cidade. 

Secretário de Votorantim 
candidato a vereador em Sorocaba
Ontem (1º) foi publicada a exone-
ração do secretário de Negócios 
Jurídicos Gustavo Portela Barata de 
Almeida. Barata estava no cargo des-
de 17 de novembro de 2015. Antes 
de assumir a secretaria de Negócios 
Jurídicos de Votorantim, o advoga-
do ocupou o cargo de Corregedor 
da Prefeitura de Sorocaba. O motivo 
da exoneração de Gustavo Barata é 
a mesma do secretário de Meio Am-
biente, Carlos Alberto Leite (Mineiro), 
e de Milton Moreira, da Secretaria 
de Mobilidade Urbana e Segurança 
Patrimonial: as eleições deste ano. 
A diferença é que Moreira e Mineiro 
devem concorrer a uma vaga na Câ-
mara de Votorantim, já Barata a uma 
vaga na Câmara de Sorocaba.

Quem fica
Para o lugar de Barata, o prefeito 

Erinaldo Alves da Silva nomeou 
Maurício Gomes, que ocupava, até 
então, o cargo de diretor de Depar-
tamento de Contencioso geral na 
mesma secretaria.
A Secretaria de Meio Ambiente 
foi assumida por Ricardo de Paula 
Santos Naccarati, que era diretor 
de Departamento de Planejamen-
to e Educação Ambiental. Já a Se-
cretaria de Mobilidade Urbana e 
Segurança Patrimonial não teve 
nome definido.

Pontuação
Foi divulgado no Jornal do Muni-
cípio de ontem o resultado oficial 
das provas objetivas dos candida-
tos do Concurso Público da Câma-
ra Municipal, cujas provas foram re-
alizadas em 13/03/2016. Possíveis 
recursos, exclusivamente referente 
ao resultado divulgado, deverão 
ser apresentados no prazo de três 
dias úteis da data da publicação.

Como sair desta
O presidente da OAB Votorantim 
(Subseção), Dr. Rodrigo Kriguer, 
esteve na Câmara Municipal na 
última segunda-feira (28) e en-
tregou ao presidente da Casa, 
Eric Romero, um pedido para 
que a Câmara Municipal de Vo-
torantim vote e aprove Moção 
de Apoio ao Pedido de Impea-
chment da Presidente da Repú-
blica.
Tremenda saia justa para Eric 
Romero, que mantém uma rela-
ção de amizade com dois petis-
tas da Casa, Marcos Alves e João 
Queiroz, mesmo Eric tendo sido 
criticado por Marcão Papeleiro 
em sessões passadas.
Romero vem procurando não 
fazer comentários em público 
sobre a situação do governo fede-
ral, uma vez que seu padrinho po-
lítico, Renato Amary, tem ligações 
estreitas com o vice Michel Temer, 
e por outro lado, Eric é amigo do 
presidente da OAB de Votorantim.

PEN de Votorantim visita
 deputado do partido
No último dia 25, o presidente do 
PEN de Votorantim, Orlando Juran-
dir Felix, foi recebido pelo deputa-
do estadual Paulo Correia (PEN). 
Orlando teve a garantia do depu-
tado que Votorantim estará entre 
as cidades nas quais o deputado 
passa a se dedicar.
 

*Excepcionalmente deixamos de 
publicar a coluna de Aldo Fogaça.
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Cidades

Prefeitura entrega novos 
espaços em comemoração aos 51 
anos de Instalação do Município

Para marcar a data de Instalação do Mu-
nicípio de Votorantim, comemorada no do-
mingo (27), o prefeito Erinaldo Alves da Silva 
entregou na segunda-feira (28) revitalização 
de escola, Casa de Acolhimento Transitório 
para menores dependentes químicos, o almo-
xarifado da Secretaria de Educação, leitos para 
Psiquiatria Clínica e a implantação do Serviço 
de Urgência e Emergências Odontológicas. 

Na escola “Mercedes Santucci” no Jardim 
Novo Mundo foram realizadas a troca do for-
ro, reforma dos banheiros, reparos nas redes 
elétrica e hidráulica e pintura geral. Os alunos 
do 4º ano C fizeram uma apresentação espe-
cial para os presentes. Em seguida o prefeito 
Erinaldo, a Secretária de Educação do Mu-
nicípio, Isabel Cardoso, a diretora da escola, 
Rosângela Ramires e a vereadora Fabíola Al-
ves da Silva Pedrico, descerraram a placa que 
marcou a entrega oficial da revitalização.

A inauguração do Almoxarifado da Edu-
cação também fez parte da programação de 
51 anos de Instalação do Município. Constru-

ído na sede da Secretaria, no bairro Barra Fun-
da, o local tem 450 metros quadrados e vai 
aprimorar a qualidade e a agilidade da pasta 
com relação aos materiais escolares, móveis, 
utensílios diversos que serão armazenados 
em um único lugar. A Secretária de Educação, 
Isabel Cardoso explicou que o objetivo não é 
manter o almoxarifado cheio e, sim, armaze-
nar e distribuir para as escolas todos os mate-
riais com maior rapidez. “Atualmente a Seed 
possui quatro espaços na cidade que servem 
como depósito. Agora vamos concentrar 
tudo neste espaço facilitando o trabalho de 
todos, informa.

No final da tarde e início da noite foi en-
tregue à população a Unidade de Urgências e 
Emergências Odontológicas que vai atender 
os pacientes que procurarem o serviço no 
Pronto Atendimento. O horário de funciona-
mento será de segunda a sexta-feira, das 18h 
às 21h, no mesmo local onde está instalado o 
Centro de Especialidades Odontológicas, na 
Rua João Walter, 282. (veja mais na página 7)

 Secom Votorantim/ Divulgação

Alunos da escola “Mercedes Santucci” fizeram uma apresentação especial para os presentes

Valdinei Queiroz

Após mais de 10 anos desativado devido 
a falência da empresa, o prédio do antigo 
supermercado Ven-ká, localizado na avenida 
31 de Março, região central de Votorantim, 
pode ter funcionalidade a partir de agora, já 
que o imóvel foi arrematado em leilão, que 
aconteceu em fevereiro último, por uma em-
presa privada de Sorocaba, pelo valor de R$ 
1.435.000,00. Essa quantia deve ser deposita-
da na conta dos credores, - empresas e anti-
gos funcionários - nos próximos meses.

O advogado da empresa ganhadora do 
leilão, Cesar Ferraz dos Santos, disse que, 
por enquanto, não pode divulgar o nome 
do vencedor do leilão, como uma forma de 
preservar seu cliente, já que o juiz Pedro Luiz 
Alves de Carvalho, da 5ª Vara Cível da Co-
marca de Sorocaba, ainda não homologou o 
arremate do leilão. Santos informou que seu 
cliente pretende alugar o imóvel, mas não 
sabe informar se ele vai demolir ou apenas 
reformar o local, que fica em frente ao Paço 
Municipal. “Única coisa que posso informar 
que se trata de uma empresa de Sorocaba.”

Ele também disse que o nome da em-
presa não é EAJ Empreend, como consta no 
site do leiloeiro. “No momento do cadastro, é 
pedido um login e ele simplesmente colocou 
como “eajempreend”. Eu não estou autoriza-
do, no momento, a passar o nome da empre-
sa.” O advogado acredita que, nos próximos 
dias, o juiz poderá homologar a negociação 
e, a partir daí, a informação será pública e 
todos ficarão sabendo o nome da empresa 
vencedora.

No site do leiloeiro (www.leje.com.br), 
consta que dois interessados deram lances e 
a vencedora foi a EAJ Empreend. Durante o 
leilão, houve quatro lances, dando início com 

Empresa de Sorocaba 
arremata prédio do 
Ven-ká por r$ 1,4 milhão

‘Beto Barros’ – nome utilizado por Roberto 
Carlos Lopes de Barros (filho do proprietário 
do Mercado Sandoval, localizado na avenida 
31 de Março), com a quantia de 1.432.000,00. 
A partir daí, cada um acrescentou um mil 
reais a mais, até chegar a R$ 1.435.000,00 
oferecido pelo empresário de Sorocaba. O 
imóvel possui área construída de 460 metros 
quadrados.

Além disso, outros bens do proprietário 
do Ven-ká foram leiloados, como uma resi-
dência na rua Escolástica Rosa de Almeida, 
na Vila Carvalho, em Sorocaba, pelo valor de 
R$ 86 mil, e, na mesma via, foi arrematado 
um terreno por R$ 92 mil. Outros nove lotes, 
localizados nas ruas Doutor Luiz Mendes 
de Almeida, no Jardim Vera Cruz, e Rubens 
Antônio Nazaré Santos, na Vila Rica, foram 
colocados em leilão, mas não receberam 
nenhum lance. Os leilões se encerraram em 
fevereiro.

O antigo supermercado pediu recupe-
ração judicial em 2005, em 2008 precisou 
decretar falência. Segundo informações do 
processo, cerca de 250 funcionários que tra-
balharam no local antes de falir aguardaram o 
pagamento de salários e direitos trabalhistas.

Em entrevista à Gazeta de Votorantim, 
em fevereiro de 2013, o administrador ju-
dicial José Carlos Kalil Filho, que cuidou do 
caso do início ao fim, disse que, se o antigo 
Ven-ká fosse uma microempresa, o processo 
seria mais ágil. Havia 250 subprocessos, cada 
um representando um ex-funcionário do es-
tabelecimento comercial.

A reportagem entrou em contato via 
telefone com o administrador judicial José 
Carlos Kalil Filho, na última quarta-feira (30), 
mas ele não quis responder as perguntas, 
“achando desnecessário qualquer entrevista 
sobre o assunto”.

Jorge Silva

Prédio abandonado em área nobre da cidade pode ter nova finalidade
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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

 Lê Baeza aprendeu a lê (ler)
 Pedro Nunes não gostou de ver o Lula 

falando palavrões
 Bruno não dá mais carona com o carro 

da Câmara e nem toma cerveja

 Robson da Farmácia apresentou 
5 requerimentos na última sessão e 
passou a atender os munícipes em seu 
gabinete na câmara das 8h da manhã 
às 6h da tarde

 Joãozinho falou tudo que pensa do 
PT e se filiou no PSDB

 Fabíola encontrou 10 qualidades no 
Marcão e Marcão encontrou 20 em 
Fabíola

 Eric diz que não tem a mínima inten-
ção em ser vice do Fernando

 Heber diz que adora ser comparado 
com o Zacarias de Os Trapalhões

 Ginásio do Mirante foi inaugurado 
no último dia 27 em comemoração 
aos 51 anos da emancipação

 Fernando Oliveira não prometeu car-
go para nenhum dos 12 partidos que 
está na sua coligação

 Chiclete não furtou picanha. História 
foi uma invenção do Barbudo.

 Erinaldo não é o candidato a prefeito 
pelo PSDB

 A cerca feita para as capivaras não 
saírem no asfalto foi aprovada. Não 
entra e não sai nenhuma capivara

 Galileu vai desistir de sua candi-
datura para apoiar o Coronel Milton 
Moreira

 Bruno Martins também desistiu de 
ser vereador para dar lugar para o 
Mineiro do Meio Ambiente

 Empresa que fez a festa de final de 
ano e o carnaval na Praça não será a 
mesma que fará a Festa Junina deste ano

Manchetes de 
ontem, 1º de 
abril, da Gazeta 
de Votorantim:

Secretário 
Rodrigo 
Garcia adota 
Padeirinho

MEU PAI PAI!

MEU GAROTO!
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O partido Rede Sustentabi-
lidade (REDE), que tem Marina 
Silva como um de seus principais 
expoentes, já está organizado em 
Votorantim. A primeira preocupa-
ção foi a de formar um grupo de 
trabalho e o quadro de filiados, 
inclusive com potencias pré-candi-
datos para as próximas eleições. A 
próxima tarefa será a de organizar 
a comissão provisória e posterior-

Valdinei Queiroz

O Diretório Estadual dos De-
mocratas (DEM) confirmou o 
nome de Fernando de Oliveira 
Souza como pré-candidato à Pre-
feitura de Votorantim nas eleições 
que vão ocorrer em outubro pró-
ximo. O demista foi vereador na 
Câmara Municipal de Votorantim 
em duas oportunidades (2005 a 
2008 e 2009 a 2012), na época foi 
eleito pelo Partido dos Trabalha-
dores (PT), e também foi candida-
to a prefeito em 2012 pelo DEM, 
obtendo surpreendentemente 
18.479 votos, numa campanha 
sem coligações.

Questionado sobre os proje-
tos de lei que foram aprovados 
de sua autoria durante seus dois 
mandatos consecutivos como 
legislador, Souza mencionou a 
criação da Guarda Civil Municipal 
(GCM); isenção de taxa de ins-
crição para concursos públicos 
para quem está desempregado; 
e Dia do Vanguardeiro. “Em oito 
anos como vereador, atendi mais 
de 40 mil pessoas. Meu trabalho 
sempre foi olho no olho com a 
população e nessa eleição não 
será diferente.”

Presidente do DEM de Voto-
rantim há cerca de dois meses, o 
pré-candidato a prefeito segue 
os caminhos do pai (já falecido), 
José de Oliveira Souza, o Zeca Pa-
deiro, que foi vereador na época 
em que Votorantim era distrito de 
Sorocaba, e depois prefeito em 
Votorantim. “Meu pai também foi 
um dos líderes da emancipação, 
assim como ajudou a indicar o 
primeiro prefeito da cidade, Pe-
dro Augusto Rangel.” 

E como Zeca Padeiro vivia 
boa parte do tempo na política, 
Fernando, então, tomou gos-
to pela coisa e resolveu entrar 
na vida pública. “Desde criança 
convivia diariamente no meio da 
política, na casa onde meu pai 
morava, na rua Sorocaba, hoje 
escritório do DEM.”

Perguntado a respeito de pro-
postas visando à cidade, o demis-
ta não quis entrar nessa questão, 
argumentando que o novo re-
gulamento do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) proíbe os pré-can-
didatos a exporem suas ideias 
acerca da prefeitura da qual vai 
concorrer.

Durante os quatro anos ausen-
tes de cargo eletivo, Fernando tra-

diretório Estadual do dEM confirma 
Fernando como pré-candidato 
a prefeito de Votorantim

balhou por dois anos como assessor 
direto do deputado federal Rodrigo 
Garcia, hoje secretário de Habitação 
de São Paulo, vice-presidente do 
DEM e secretário-geral do partido 
no Estado de São Paulo. Atualmen-
te, é administrador de uma empresa 
privada de São Paulo.  

Garcia, inclusive, disse para a 
nossa reportagem que Fernando 
está preparado para ser prefeito 
e, por isso, conta com o apoio in-
tegral da direção do DEM de São 
Paulo. “Apoio baseado na certeza 
de que o Fernando será um gran-
de prefeito, e no compromisso 
que tenho, como deputado fe-
deral, com Votorantim, onde fui 
bem votado e é uma cidade es-
tratégica para o desenvolvimento 
da região.” O secretário estadual 
também disse que o demista con-
tará com a retaguarda de depu-
tados que abrirão as portas dos 
governos estadual e federal. “As-
sim como eu, outros deputados 
e lideranças do DEM estarão pre-
sentes na campanha do Fernando 
para afirmar nosso compromisso 
com a futura gestão”, reforçou 
Garcia, que ainda afirmou que 
Fernando contará com o apoio 
do governador Geraldo Alckmin. 
“O governador foi eleito por uma 
ampla coligação e vê com natu-
ralidade a disputa municipal das 
legendas que o apoiaram. Estarei 
em Votorantim afirmando que o 
Fernando também terá o apoio 
do governo Geraldo Alckmin”, fi-

nalizou o deputado licenciado.
O pré-candidato Fernando 

também foi questionado em re-
lação às possíveis críticas duran-
te a campanha, aliás, na sessão 
legislativa retrasada, o nome de 
Fernando foi mencionado por al-
guns vereadores. “A Casa de Leis é 
um lugar para debates e não para 
falar sobre assuntos pessoais. Isso 
para mim é abuso de poder, pois 
eu não tenho direito de rebater o 
que eles falaram. A tribuna, na ver-
dade, precisa ser usada para falar 
sobre os benefícios da cidade.”

Sobre a atual gestão, Fernan-
do disse que, como cidadão voto-
rantinense, o mandato de Erinal-
do Alves da Silva (PSDB) é muito 
fraco, pois Votorantim está entre 
as 10 piores cidades do Estado de 
São Paulo em gestão pública. “Fal-
ta planejamento administrativo. 
Hoje a cidade não tem nem o bási-
co, que é estar limpa, sem buracos 
nas ruas, sem risco de dengue, que 
o paciente não fique esperando 
dois meses para ser atendido na 
USB (Unidade Básica de Saúde) e 
sem segurança nos bairros.”

Falando em segurança, Fer-
nando comentou que a implan-
tação da Guarda Civil Municipal 
(GCM) é projeto de sua autoria, 
que pretendia colocar de 150 a 
200 guardas na cidade. “O pre-
feito passado (Carlos Augusto 
Pivetta, do PT) começou errado 
colocando apenas 30; e hoje tem 
apenas 5, 6, 7... Não sei quantos 
têm atualmente”, disse Fernando.

Outro questionamento feito 
pela Gazeta de Votorantim diz 
respeito ao número de coliga-
ções. Na eleição de 2012, Pivetta 
construiu um grupo com 17 siglas 
e acabou perdendo a eleição para 
um candidato que tinha apenas 
seis partidos, que é o atual ad-
ministrador da cidade. O demista 
disse que, até o momento, conta 
com 12 siglas. “É diferente. Pivet-
ta, na época, era governante e 
eu não sou. Quem está comigo 
hoje, não está em troco de nada. 
Eu não prometi nenhum cargo, 
caso eu vença a eleição. Quem 
está comigo, acredita no meu 
projeto para Votorantim. Estou 
com pessoas que não precisam 
de cargos comissionados.” A 
respeito do vice, que vai com-
por sua chapa, Fernando disse 
que tem três a quatro nomes 
que podem fazer essa dupla e 
trabalhar nas eleições. 

Carteiras de gratuidade para 
passageiros especiais são entregues

A Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU) e 
a Prefeitura de Votorantim en-
tregaram, na quinta-feira (31), 
as 150 primeiras carteirinhas de 
identificação do passageiro es-
pecial, as chamadas a chamada 
Cipes. O documento permite 
que as pessoas com deficiencia 
de Votorantim usem, de graça, o 
transporte metropolitano entre 
as cidades que compõem a re-
gião de Sorocaba.

O prefeito de Votorantim, 
Erinaldo Alves da Silva, afirmou 
que a entrega das carteirinhas 
é a primeira ação que abrange 
todos os municípios. “Sendo vol-
tada para as pessoas com defi-
ciência para que elas exerçam a 
cidadania plena, esse ato é ainda 
mais importante”, comenta.

O presidente da EMTU, Joa-
quim Lopes da Silva Júnior, disse 
que essa é uma das vantagens 
da existência de uma Região Me-
tropolitana. “Começamos a con-
solidar e assegurar os direitos 
desses cidadãos”, ressalta.

O evento teve apresentações 
artísticas e culturais, entre elas o 
coral de libras do Proame (Pro-

grama de Amparo ao Menor) e a 
dança sênior da ADV (Associação 
dos Deficientes de Votorantim).

A carteira de gratuidade é 
fornecida pela EMTU/SP, empre-
sa do Governo do Estado, e per-
mite aos passageiros especiais 
a locomoção nos 26 municípios 
da região com uma única cartei-
rinha. Ela servirá para embarque 
em todas as linhas metropolita-
nas. A Cipes (Carteira de Identi-
ficação do Passageiro Especial) 
garante a isenção do pagamen-
to da tarifa nas linhas de ônibus 
metropolitanas, conforme Re-
solução Conjunta das Secreta-
rias de Estado dos Transportes 
Metropolitanos e de Saúde SS/
STM nº 03. A carteira é emitida 
somente aos que se enquadram 
nas categorias de deficiências 
físicas, visual, mental e auditiva, 
que tenham sua capacidade la-
borativa comprometida.

Para obter a Cipes, o usuário 
deve procurar a Unidade Básica 
de Saúde do seu município, ca-
dastrada no sistema. As infor-
mações podem ser obtidas no 
site www.emtu.sp.gov.br no link 
“Passageiro Especial”.

rEdE Sustentabilidade 
se organiza em Votorantim

mente eleger o Elo Municipal (di-
retório). Segundo Elzo Savella, um 
dos mobilizadores da REDE em Vo-
torantim, o partido ainda não defi-
niu apoios ou coligações. A política 
de alianças será definida de acordo 
com as diretrizes programáticas do 
partido e isso será deliberado após 
a instalação da instância municipal 
e realização de um encontro muni-
cipal com os filiados. 

Divulgação

Sigla já formou 
um grupo de 

trabalho

 Secom Votorantim/ Divulgação

Prefeito Erinaldo fez a entrega das carteirinhas

Werinton Kermes

Fernando Oliveira
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*Esta coluna traz pensamentos de diversos autores.

opinião 
É obvio que todos nós temos nossas opiniões. Entretanto, é importante saber quando 
estas opiniões estão excessivamente carregadas de emoção. Apesar de acreditar que a 
paixão seja o que nos impulsiona a sermos criativos, quando se trata de defender teo-
rias, nos “cega”. Geralmente, a defesa de ideias sobre política ou religião, é realizada com 
paixão, e portanto, pobre de convicções racionais. 
Não estou sugerindo que você desista de dar opiniões movidas pela paixão, mas que 
aprenda a respeitar outros pontos de vista. O objetivo desta atividade é forçar-nos a 
uma perspectiva diferente, que estimule o pensamento criativo, sem impor aos outros 
nossas razões. Permitir que seus amigos se expressem com pontos de vista diferentes, 
fortalece seu relacionamento, abre espaço para a evolução de nossas ideias e promove 
o respeito tão apreciado em qualquer nível de relação.
(autor desconhecido)

Valdinei Queiroz

Em tempos de crise financeira, quando o 
que mais se ouve é a necessidade de conten-
ção de gastos, contraditoriamente várias lâm-
padas de postes de iluminação no município 
ficam acesas 24 horas por dia. É o que reclama 
a população votorantinense. A reportagem da 
Gazeta de Votorantim flagrou, na manhã da 
última quarta-feira (30), pelo menos 13 lâmpa-
das ligadas durante o dia. 

Na Vila Nova, por exemplo, foram localiza-
das três luzes acesas, duas delas na rua Odete 
Gori Bicudo, altura dos números 61 e 179, e a 
outra na rua Mario Savella, altura do número 11. 
De acordo com a costureira Alcídia Antunes da 
Silva, 84 anos, desde dezembro passado que a 
lâmpada na Mario Savella está ligada o dia todo. 
“Vieram fazer manutenção no final do ano e, de 
lá para cá, a luz continua acesa, gerando gasto 
maior para a prefeitura, melhor dizendo, para o 
nosso bolso, pois pagamos muitos impostos.”

Enquanto na região do Jardim Paulista, há 
dois pontos na avenida Pedro Augusto Rangel: 
uma localizada na altura do número 840 e a 
outra é esquina com a rua Enos Martins Car-
doso. “Há quase dois anos que a lâmpada fica 
ligada nesses dois lugares. Já liguei na prefei-
tura e eles alegam que é responsabilidade de 
uma empresa terceirizada. Um empurra para 
o outro, e quem é prejudicado é a população, 
que paga por isso com impostos altíssimos”, 
disse o vendedor Roberto Andriotti, 44 anos.

Os outros locais em que a reportagem 
encontrou lâmpadas acesas foram: rua Car-
melina Garcia, próxima à empresa Control-
flex, no Jardim Fortaleza; rua Amabile Mios-
so, altura do número 95, no Parque Santos 
Dumont; rua Ana Marina do Espírito Santo, 
altura do número 504, no Jardim Serrano; 
rua José Alamino Jerônimo, altura do núme-
ro 189, na Vila Santo Antônio; rua Francisco 
Paula Santos, altura do número 38, no Cen-
tro; rua Paschoal Gerônimo Fornazari, altura 
do número 3.180, no Jardim Paulista. No caso 

População reclama de lâmpadas 
acesas durante o dia em Votorantim

da Ana Marina do Espírito Santo, a Gazeta de 
Votorantim flagrou três luzes acesas. 

A Prefeitura de Votorantim foi contatada 
pela reportagem, na manhã da última quarta-
-feira (30), e, até o fechamento desta edição, 
não respondeu aos questionamentos.

Semáforo
Na avenida 31 de Março, altura do número 

626, há dois semáforos de pedestres que, de 
acordo com votorantinense que trafegam pela 
via pública, não funcionam há muito tempo. 
Eles ficam apenas no sinal vermelho, isto é, não 
sinalizando ao pedestre o momento de atra-
vessar a principal avenida do município.

De acordo com o engenheiro eletricista 
João Ferreira Barbosa Filho, que terceiriza o 
serviço à prefeitura local, esses semáforos são 
equipados com botões para a travessia de pe-
destre. Para atravessar, basta apenas pressionar 
o botão. “Esse sistema foi testado na quarta-
-feira retrasada (23), pois passamos duas vezes 
por mês para a manutenção preventiva e esta-
va funcionando”, explicou.

Valdinei Queiroz

Alcídia Antunes da SilvaRoberto Andriotti

Lâmpadas acesas durante o dia representam gasto 
desnecessário com iluminação pública

Ana Julia Vieira de Almeida
Faleceu em Sorocaba dia 23/03/2016, com 19 dias. 
Foi sepultada no cemitério São João Batista, em Vo-
torantim. 

Eva Madalena dos Santos
Faleceu em 23/03/2016, aos 70 anos, casada com 
Bento Inacio dos Santos. Deixa os filhos Regina 49, 
Luiz 48, Dalva 47, Cicera 43, Heber 35. Foi sepultada 
no cemitério São João Batista, em Votorantim.  

Carlina de Brito Pereira da Silva
Faleceu em 24/03/2016, aos 81 anos. Deixa os filhos 
Maria Benedita 58, Maria de Lurdes 56, Neuza 53. 
Foi sepultada no cemitério São João Batista, em Vo-
torantim.  

Luisa Moura dos Santos Beckham
Faleceu em 24/03/2016, aos 78 anos. Deixando os 
filhos Peggy Mara 57, Bessie 52. Foi sepultada no 
cemitério Municipal, em Angatuba.

Livina dos Santos Ladeira
Faleceu em 25/03/2016, aos 64 anos, casada com Al-
cides Ladeira. Deixa os filhos Rosana 47, Rosangela 
45, Edson 44, Edno 42, Daiane 32. Foi sepultada no 
cemitério Consolação, em Sorocaba. 

Maria Doroteia de Carvalho
Faleceu em 25/03/2016, aos 65 anos. Não deixa fi-
lhos. Foi sepultada no cemitério São João Batista, 
em Votorantim. 

Anna Pasini Ivalé
Faleceu em 25/03/2016, aos 86 anos. Deixa os filhos 
Aparecida 61, Eduardo 59, Benedita 57, Josefa 55, 
Iraci 51, Ines 49. Foi sepultada no cemitério Conso-
lação, em Sorocaba.  

Orlando Migliorini
Faleceu em 25/03/2016, aos 75 anos. Deixa a filha 
Patricia 44. Foi sepultado no cemitério São João Ba-
tista, em Votorantim.  

Esdras Gonçalves da Silva
Faleceu em 26/03/2016, aos 57 anos. Nao deixou 
filhos. Foi sepultado no cemitério São João Batista, 
em Votorantim.  

Lazara Silverio Pinto
Faleceu em 26/03/2016, aos 86 anos. Deixa os filhos 
Benedito 66, Diva 62, Jairo 57, Zaqueu 55, Marta 50, 
Josue 46, Claudio 42. Foi sepultada no cemitério 
São João Batista, em Votorantim.  

Elias Silverio
Faleceu em 27/03/2016, aos 71 anos. Nao deixou 
filhos. Foi sepultado no cemitério São João Batista, 
em Votorantim.  

Juliana Munhoz Minchuerri
Faleceu em 27/03/2016, aos 89 anos. Deixa os filhos 
Joao Batista 66, Maria Aparecida 64, Luiz Carlos 58, 

Marcos 48. Foi sepultada no cemitério São João 
Batista, em Votorantim. 

Jose Carlos Barbosa
Faleceu em 28/03/2016, aos 70 anos, casado com 
Rosalina Felipe Barbosa. Deixa os filhos Edson 48, 
Edna 46, Euci 45, Ederson 43, Elaine 39, Patricia 36, 
Simone 27. Foi sepultado no cemitério São João 
Batista, em Votorantim. 

Armerinda Nair Orsi
Faleceu em 29/03/2016, aos 90 anos. Deixa o filho 
Elio 72. Foi sepultado no cemitério São João Batis-
ta, em Votorantim.  

Felipe Emanuel Sales de Souza
Faleceu em Sorocaba no dia 29/03/2016, ao 0 ano. 
Foi sepultado no cemitério São João Batista, em 
Votorantim.  

Francisco Jose da Silva
Faleceu em 29/03/2016, aos 83 anos, casado com 
Maria Pereira da Silva. Deixa os filhos Joanita, Jose, 
Damiana, Aparecida, Antonio, Maria. Foi sepulta-
do no cemitério São João Batista, em Votorantim. 

Valentina de Camargo Ruiz
Faleceu em São Paulo, no dia 29/03/2016, aos 0 
anos. Foi sepultada no cemitério São João Batista, 
em Votorantim.  

Servilio Correa
Faleceu em 29/03/2016, aos 70 anos, casado com 
Nelsi Saldanha Correa. Deixa os filhos Joelma 42, 
Jaqueline 38, Clayton 32. Foi sepultado no cemité-
rio São João Batista, em Votorantim.  

Esiquiel Moreira de Souza
Faleceu em 30/03/2016, aos 85 anos, casado com 
Lucinda Maria das Dores. Deixa os filhos Clenir 63, 
Cledenir 60, Clenilde 57, Clevanilde 54, Claudeny 
52, Claudi Esiquiel 48, Cleucy 47, Cleuceli 40, Cle-
diane 38, Cleucilene 37. Foi sepultado no cemité-
rio São João Batista, em Votorantim.

Antonio Garcia de Moraes
Faleceu em 30/03/2016, aos 84 anos, casado com 
Maria Lazara Severo Garcia. Deixa os filhos Anto-
nio Carlos 58, Rodolfo 54, Elias 51. Foi sepultado 
no cemitério São João Batista, em Votorantim.  

Antonio Coscia di Ferro
Faleceu em 30/03/2016, aos 59 anos, casado com 
Cleusa Maria da Silva di Ferro. Deixa os filhos Rosi-
cler 35, Antonio 34, Anderson 32, Andenilson 29, 
Leandro 25. Foi sepultado no cemitério São João 
Batista, em Votorantim

Maria Jose Moraes Dias
Faleceu em 31/03/2016, aos 75 anos, casada com 
Jose Dias Paixao. Deixa os filhos Eliana 51, Edi 49, 
Dalmo 47, Claudia 44. Foi sepultada no cemitério 
Saudade, em Sorocaba.  

Sabonete estreia 
programa na TV Votorantim

Com larga experiência no picadeiro 
e no rádio, Geraldo Rocha, o famoso “Sa-
bonete” estreia na próxima terça-feira (05) 
seu novo programa na TV Votorantim.

A atração se chamará “A tarde é nossa” 
e será exibida ao vivo semanalmente das 
16h às 17h. O público pode esperar canto-
res de expressão, além de músicas serta-
nejas raiz de boa qualidade. 

Uma grande atração do novo progra-
ma será a gincana, na qual o apresentador 
desafiará o público a trazer um objeto dife-
renciado para a emissora. Aquele que apre-
sentar primeiro o objeto pedido, ganhará 
prêmio em dinheiro no valor de R$ 100,00.

O entretenimento ainda trará entre-
vistas com artistas amigos do apresen-
tador, que tem 54 anos de experiência 
de rádio, sendo atualmente apresenta-
dor na Rádio Nova Tropical FM (105,9), 
de Votorantim. Em 1969, Sabonete teve 
passagem pela TV Tupi, a frente do pro-
grama “Canta Brasil”.

Aposentado como artista circense, foi 

nos picadeiros de circos como Ordep e 
Guaraciaba que Sabonete ganhou fama 
e conquistou uma grande legião de fãs. 
Atualmente com 72 anos mantem os la-
ços de amizade com muita humildade.

Werinton Kermes

Geraldo Rocha, o “Sabonete”
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Com o objetivo de acomodar melhor os 
assistidos da Farmácia de Alto Custo de Vo-
torantim, a Prefeitura de Votorantim dispo-
nibilizou um novo endereço para a unidade 
que já estará em funcionamento a partir da 
próxima terça-feira (5 de abril). A unidade 
deixa o imóvel localizado na Praça Antônio 
Walter, 28, Centro, e se transfere para a rua 
Lázara Bueno de Arruda, 68, bairro Ângelo 
Vial. O atendimento será interrompido ape-
nas na segunda com o retorno às atividades 
na terça.

Mantida pela Prefeitura de Votorantim, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
a Farmácia de Alto Custo funciona como 
um ponto de distribuição de medicamentos 
fornecidos pelo Estado. Os remédios, de uso 
contínuo e de preço elevado, são para os tra-
tamentos de várias enfermidades, entre elas 
Alzheimer, Parkinson, epilepsia, dislipidemia 
(combate ao colesterol), pessoas transplan-
tadas, esclerose múltipla, osteoporose e he-
patite.

A entrega se dá por meio de cronograma 
elaborado com antecedência. Em abril, por 
exemplo, será dos dias 14 a 25. “É importan-
te que os pacientes respeitem dia e horário 
agendados para não causar fila e tumulto”, 
ressalta a coordenadora do Programa de 
Saúde e responsável pela farmácia, Rosa de 
Moura Neves.

Aqueles que necessitam de medicamen-
tos de alto custo e de uso contínuo devem 

Farmácia de alto Custo 
atende em novo endereço 
a partir de terça-feira

procurar a farmácia, com a receita médica em 
mãos. Lá serão orientados sobre como devem 
proceder para obter o remédio. Segundo Rosa, a 
demanda cresce todo mês. “Atualmente atende-
mos cerca de duas mil pessoas por mês”, desta-
ca. “Com o aumento mensal, no novo endereço 
teremos melhor acomodação aos atendidos.”

Mudança gera queixas
A vereadora Fabiola Alves (PSDB) apre-

sentou uma indicação, na última sessão le-
gislativa, pedindo a revisão da decisão de re-
alocar os serviços da farmácia de alto custo. 
De acordo com ela, vários munícipes a pro-
curaram juntamente com o vereador Bruno 
Martins (PSDB) em virtude dessa mudança. 
Segundo os vereadores, os munícipes ale-
gam que reconhecem a intenção de realocar 
o serviço seja para oferecer maior conforto 
aos munícipes, porém há dificuldades com 
relação ao transporte até o local, e, solicitam 
para que seja disponibilizado um local na re-
gião central para facilitar o acesso de todos. 
Os parlamentares destacaram a importância 
do setor competente reavaliar a decisão de 
realocar os serviços da farmácia de alto custo 
para solucionar esse problema da localização.

A professora Silmara Dias, em contato com 
a nossa redação, também mostrou-se insatisfei-
ta com a mudança. “Acho isso um absurdo, tirar 
do Centro da cidade e colocar num bairro, pois 
a grande maioria que faz uso deste serviço são 
idosos”, comentou.

Como parte do Programa de Gestão de 
Resíduos Sólidos, cujo objetivo é oferecer des-
tinação correta a diversos tipos de materiais, a 
Prefeitura de Votorantim, por meio da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, instalou no 
Paço II – avenida Moacir Oseas Guitte, 41, Cen-
tro – um ecoponto para reciclagem de EPS, 
sigla de Poliestireno Expandido, o popular iso-
por. O descarte pode ser feito no local, sempre 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O isopor é um plástico 100% reaproveita-
do a partir da reciclagem, daí a necessidade 
de ser descartado de forma correta. Por isso, 
a Secretaria de Meio Ambiente de Votorantim 
firmou parceria com a Termotécnica, maior 
produtora de EPS da América Latina.

Apesar de leve, o isopor ocupa muito espa-
ço. Com isso, diminui de maneira considerável 
a vida útil dos aterros sanitários e torna-se um 
grande risco para a fauna quando descartado de 

Cidade ganha ecoponto para isopor
forma incorreta. Estudos ressaltam que fragmen-
tos de isopor deixados na natureza são confun-
didos com alimentos e ingeridos pelos animais, 
afetando-lhes gravemente o sistema digestivo.

Logística reversa
O material deve ser depositado num contê-

iner que, depois de cheio, será encaminhado à 
carreta da Termotécnica que está estacionada 
no Paço II. A ação socioambiental chama-se lo-
gística reversa e está prevista na Lei de Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, onde a empresa 
tem a responsabilidade com o destino final do 
produto que fabrica.

Além do isopor, a prefeitura oferece diver-
sos locais para a correta deposição e encami-
nhamento de materiais recicláveis convencio-
nais (metal, vidro, papel e plástico), lâmpadas 
fluorescentes, óleo de cozinha, bitucas de ci-
garro, pneus, eletrônicos, pilhas e baterias.

Valdinei Queiroz

A secretária municipal de Saúde, Izilda Ma-
ris Chiozzotto de Moraes, disse, em entrevista 
exclusiva à Gazeta de Votorantim, que a pri-
meira residência terapêutica, que faz parte do 
processo de desinstitucionalização e reinser-
ção social dos pacientes dos hospitais psiquiá-
tricos, será inaugurada até junho deste ano em 
Votorantim.

Ela será instalada próxima Centro de Aten-
ção Psicossocial (Caps), que fica na rua Adolfo 
Campioni, 97, no Jardim Icatu, em Votorantim. 
Já a segunda unidade será implantada no se-
gundo semestre, uma vez que a prefeitura tem 
até dezembro para cumprir o Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), entre governos fe-
deral, estadual e municipal. Cada unidade terá 
capacidade de 5 a 10 pessoas, dependendo do 
número de pacientes com transtorno mental 
na cidade. Serão implantadas com recursos 
oriundos do governo federal.

Izilda explica que, atualmente, há 18 mora-
dores de Votorantim internados em hospitais 
psiquiátricos, que são: Vera Cruz (Sorocaba), 
com 14 pacientes homens e mais quatro mu-
lheres no Hospital Psiquiátrico Santa Cruz (Sal-
to de Pirapora). “Já conversamos com familiares 
sobre a mudança de local e alguns deles, inclu-
sive, comprometeram-se a ficar com o pacien-
te.” Serão contempladas por meio do programa 
Volta para Casa, do governo federal, onde o 
representante legal vai receber, mensalmente, 
o auxílio de R$ 421,00. O pagamento do auxílio 
financeiro é feito pela Caixa Econômica Federal, 

Primeira residência terapêutica 
da cidade será entregue até junho

por meio de crédito na conta do favorecido ou 
de seu representante legal. O benefício tem du-
rante de um ano, que pode ser renovado, caso 
haja necessidade.

Desde que o TAC entrou em vigor, em de-
zembro de 2012, três hospitais psiquiátricos fo-
ram fechados em Sorocaba (Medicina Mental, 
Teixeira Lima e Jardim das Acácias). O Hospital 
Vera Cruz ainda está funcionando, além do 
Hospital Santa Cruz e Hospital Psiquiátrico Vale 
das Hortências (Piedade), duas últimas sob ges-
tão do governo estadual.

Aliada às novas residências terapêuticas, 
na segunda-feira (28), foram entregues quatro 
leitos para atendimento de psiquiatria clínica 
no Hospital Municipal “Dr. Lauro Roberto Foga-
ça”. “O objetivo é que os pacientes não fiquem 

internados em hospitais psiquiátricos. Esses 
leitos vão atender a demanda dos pacientes 
em surto que passarem pelo PA (Pronto Aten-
dimento) para serem estabilizados e saírem 
daqui referenciados para os CAPSs (Centros de 
Atenção Psicossocial)”, explicou a secretária.

Casa Transitória de Acolhimento
Na última segunda-feira (28), foi inaugu-

rada a Transitória de Acolhimento, que fica na 
avenida Luiz do Patrocino Fernandes, 876, no 
bairro Rio Acima. O espaço tem capacidade 
para receber 12 menores de idade dependen-
tes químicos, de 12 a 18 anos, entre meninas e 
meninos. A coordenação ficará a cargo da ONG 
que também faz a gestão do Centro de Aten-
ção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD)

De acordo com a secretária de Saúde, Izilda 
Maris Chiozzotto de Moraes, antes de chegar 
à Casa Transitória de Acolhimento, o paciente 
deve passar por uma triagem no CAPS-AD, que 
fica na mesma avenida, no número 1250, e lá 
serão realizados os primeiros procedimentos 
com o jovem. Depois dessa triagem e se hou-
ver necessidade, o adolescente é encaminhado 
ao espaço. 

Ainda segundo a secretária, o paciente fica-
rá morando no local no máximo por seis meses, 
onde receberá toda assistência necessária, com 
médicos, psicólogos, monitoramento, traba-
lhos de socialização, um ambiente que favore-
ça o adolescente sair da casa reabilitado.

Casa do Adolescente
Paralela à inauguração Casa Transitória de 

Acolhimento e à entrega dos quatro leitos de 
psiquiatria, a Casa do Adolescente, localizada 
na rua Nicolau Lopes, 98, no Parque Bela Vista, 
está prestes a ser reativada, depois que foi in-
cendiada por um adolescente no início deste 
ano. A reforma teve investimento de R$ 14 mil 
e foi concluída nesta semana. 

A Casa do Adolescente funciona como Casa 
Lar, conforme constituição vigente e atende 
menores destituídos do poder da família. Está 
aberto um processo denominado Chamamen-
to Público para entidades interessadas em ge-
rir o espaço, conforme preconiza o Tribunal de 
Contas da União, e a reabertura do abrigo está 
na dependência da finalização deste processo.

Além disso, a reportagem questionou a 
prefeitura local sobre um projeto, divulgado 
em anos anteriores, voltado às crianças e ado-
lescentes, que seria realizado no Centro Espor-
tivo do Votoran, no Bairro Santa Helena. De 
acordo com a Prefeitura de Votorantim, todo 
o espaço foi cedido em comodato pelo Grupo 
Votorantim ao Poder Público Municipal.  “Re-
centemente houve uma reforma por um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), determinado pela 
Vara da Infância. Antes da referida reforma, o 
espaço era usado de forma esporádica pela 
Secretaria de Esporte, dando suporte de infra-
estrutura para os projetos da pasta. O ajuste foi 
feito para que a Secretaria de Cidadania e Ge-
ração de Renda possa se utilizar do espaço ofe-
rendo oportunidade de modalidades esporti-
vas aos atendidos nos diversos equipamentos, 
como CRAS, CREAS, PROAMES etc., utilizando 
toda rede socioassistencial”, informou por nota.

Valdinei Queiroz / Arquivo

Izilda Maris Chiozzotto de Moraes

A Secretaria Municipal de Saúde comuni-
ca que não há nenhum caso de gripe A/H1N1 
registrado na cidade. De acordo com a secre-
tária Izilda Maris Chiozzotto de Moraes, o sur-
to da doença está concentrado, no momen-
to, na região noroeste do Estado e na Grande 
São Paulo. Mesmo assim, a população tem 
procurado, em grande número, a Unidade 
de Pronto Atendimento Gumercindo Vieira 
Soares, Centro. Num único dia, mais de 500 
pessoas foram atendidas.

Izilda esclarece que não há motivo para 
pânico e nem pela procura pelo atendimento 
de emergência. “A gripe A/H1N1 se caracteri-
za por três sintomas: febre alta persistente por 
mais de três dias, dores no corpo e falta de ar. 
Não estando com este quadro, a pessoa pode 
procurar a Unidade Básica de Saúde mais pró-
xima de sua residência que também será aco-
lhida e medicada”, explica. “Devemos deixar a 
Unidade de Pronto Atendimento apenas para 
os casos de urgência.”

Não há caso registrado 
de gripe H1N1 em Votorantim
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A retirada de um caminhão de mate-
rial inservível e a eliminação de criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, zika vírus, chinkugunya, foi o saldo 
da ação realizada, na manhã de quarta-feira 
(30), pela Prefeitura de Votorantim, num 
guincho localizado no Jardim Archila.

De posse de mandado expedido pela 1ª 
Vara Cível da Comarca de Votorantim, agen-
tes de controle de endemias da Secretaria 
Municipal de Saúde, com o apoio das secre-
tarias de Negócios Jurídicos e de Serviços 
Públicos, entraram no local para erradicar as 
larvas do mosquito, inclusive com a aplica-
ção de larvicida e nebulização.

A juíza Luciana Carone Nucci Eugênio 
Mahuad determinou ainda que o proprie-
tário do guincho, que estava presente e não 
se opôs ao trabalho que durou praticamen-
te toda a manhã, providencie, no prazo de 
20 dias, cobertura em todo o pátio utilizado 
como estacionamento de veículos.

Conforme o então secretário de Negó-
cios Jurídicos de Votorantim, Gustavo Porte-
la Barata de Almeida, outras liminares foram 
solicitadas no mesmo sentido. “Assim que a 

Prefeitura retira criadouros
do Aedes aegypti de guincho

Justiça nos autorizar, vamos realizar o mes-
mo trabalho em outras duas casas e em mais 
um guincho”, afirma. “Além disso, há outros 
sete pedidos de liminares em andamento.”

Gustavo Barata ressalta que o mandado 
judicial é solicitado somente após a prefeitu-
ra notificar, autuar e até multar os proprietá-
rios que se recusam a receber os agentes de 
controle de endemias.

Secom Votorantim/ Divulgação

Larvas de mosquitos foram encontradas no local

Justiça determinou que o proprietário cubra o local

Jorge Silva

Cumprindo liminar expedida pela 1ª Vara 
Cível da Comarca de Votorantim, equipes 
das secretarias de Negócios Jurídicos, Saúde 
e Serviços Públicos, com o apoio da Guarda 
Civil Municipal, estiveram numa casa locali-
zada no Jardim Araújo, na manhã de quinta-
-feira (31), fazendo trabalho de prevenção e 
combate ao mosquito Aedes aegypti.

Os serviços começaram por volta das 
8h30 e só foram terminar às 14h. Do local fo-
ram retirados cinco caminhões de materiais 
inseríveis. Além disso, com nebulização e 
aplicação de larvicida, agentes da Vigilância 
Sanitária e do Centro de Controle de Zoono-
ses eliminaram vários criadouros do mosqui-
to responsável pela transmissão da dengue, 
zika vírus e chikungunya.

Presente na ação, o chefe de patrimônio 
imobiliário da Secretaria de Negócios Jurí-
dicos, Sérgio Bressan, disse que a dona do 
imóvel ficou um pouco nervosa, mas depois 
aceitou que os trabalhos fossem realizados 
pelas equipes da prefeitura. “Ela tentou es-
conder entulhos no fundo da casa”, conta.

O trabalho de combate e prevenção 
ao Aedes aegypti deve se estender, na pró-
xima semana, a mais dois imóveis e a um 

Cinco caminhões lotados de entulhos
são retirados de casa do Jardim araújo

guincho. Segundo Sérgio Bressan, a prefei-
tura está no aguardo que a Justiça conce-
da outras sete liminares.

Secom Votorantim/ Divulgação

Funcionários da Prefeitura recolheram 
entulhos diversos

Alagamento
A Rua Sebastião Lopes é só dar uma chuva 
mais forte que a rua fica deste jeito aqui 
no Centro.
Fabio Zamorel

Resposta: Solicitamos ao munícipe que 
entre em contato com o SIC - no site da 
prefeitura para cadastrar a demanda.
http://www.votorantim.sp.gov.br/portal/
sic. O procedimento vai gerar um proto-
colo de atendimento e será direcionado 
ao setor competente.

Cavalos soltos
Em frente à escola Maria Helena de Mo-
raes Scripilit vemos cavalos soltos revi-
rando os lixos que deixam o bairro em-
porcalhado.
Ines da Silva Cardoso Fonseca

Resposta: O Setor de Zoonoses solicita 
que o cidadão que verificar equinos e 
similares soltos pelas ruas e avenidas, 
entre em contato imediatamente pelo 
telefone 3243-3807 e denuncie. 

Área verde
O terreno desapropriado pela prefei-
tura na Vila Galli, onde tinha uma área 
verde, está tomado por mato, entulho e 
insetos e tomado por lixo e a prefeitura 
não toma nenhuma providência. Os mo-
radores querem solução, no mínimo, a 
limpeza do local urgente. O terreno se 
localiza na rua Francisco Verlangiere, 
próximo ao número 388.
Carlos Alexandre 

Resposta: O local está no cronograma 
da Secretaria de Serviços Públicos para 
limpeza.

Choque no ponto de ônibus
Gostaria de passar uma informação 
que ocorreu agora de pouco com meu 
sobrinho. Quando estávamos fazendo 
uma caminhada pela avenida Gisele 
Constantino, meu sobrinho, ao sentar 
em um banco de ponto de ônibus que 
fica em frente a igrejinha Santo Antônio, 
recebeu um descarga elétrica do ponto 
de ônibus, e várias pessoas estão recla-
mando que o ponto está dando choque 
elétrico. Gostaria que vocês repassas-
sem essa mensagem a quem é direito, 
por favor, para as devidas providências. 
Obrigado
Reginaldo Almeida
Resposta: A Secretaria de Obras e Urba-
nismo enviará uma equipe do setor de 
elétrica para verificar o que está causan-
do o problema e saná-lo.
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Luciana Lopez

Os dois projetos de lei, tanto de auto-
ria do executivo, quanto da Mesa Direto-
ra da Câmara, referentes à concessão de 
reajuste dos vencimentos dos servidores 
públicos municipais, servidores da Câma-
ra, vereadores, prefeito, vice-prefeito e 
secretários municipais foram aprovados 
por unanimidade na sessão legislativa da 
última terça-feira (29).

O índice adotado para todos, para a 
reposição da perda inflacionária dos venci-
mentos é de 10,36%, que será aplicado tam-
bém nos valores do vale-refeição a partir do 
mês de abril, sobre os salários de março.

Durante a discussão do projeto, quase 
todos os vereadores subiram à tribuna, o 
tucano Bruno Martins, da base do prefeito 
Erinaldo Alves da Silva, defendeu a proposta 
do chefe do executivo. “Desde 2013, o pre-
feito avalia o valor do aumento pensando 
também no orçamento dos anos seguintes. 
O índice deste ano foi uma surpresa para 
mim, pois eu achava que ele daria um pouco 
menos, mas como ele conseguiu segurar nos 
últimos anos, ele conseguiu chegar nesse va-
lor próximo a correção inflacionária nacional, 
sendo da região, a prefeitura que se preparou 

melhor, pois Sorocaba deu 8 % dividido em 
três parcelas e outras cidades da região estão 
dando 4%, 5%, 7% e nunca 9% e 10%”

O petista Joãozinho Queiroz lembrou 
que ainda falta atender outras reivindi-
cações do sindicato da categoria. “O sin-
dicato fez uma pauta muito bem elabo-
rada, com 36 itens de reivindicações. Um 
dos itens deve ser lembrado é o fato que 
nenhum servidor municipal pode ganhar 
menos que um salário mínimo e meio, o 
que não vem ocorrendo”, alertou.

O presidente do Sindicato dos Servido-
res Municipais de Votorantim, Silvio Cava-
lheiro Ribeiro, acompanhou a votação e in-
formou à nossa reportagem que a categoria 
ficou satisfeita com o reajuste. “Estamos con-
tentes com o reajuste, porque comparando 
com as cidades vizinhas, estamos na média. 
Mas o sindicato queria aumento maior. O 
prefeito se comprometeu em se reunir co-
nosco em maio para negociar novamente os 
outros itens da pauta e também verificar se 
é possível um aumento real, além de que a 
gente espera que o prefeito cumpra a lei do 
um salário mínimo e meio citada pelo vere-
ador. Temos também vários itens na pauta 
relacionadas às condições de trabalho e vale 
refeição”, comentou.

reajuste dos servidores 
públicos é aprovado
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Capitão - João Francisco  Brotas
jbrotas@terra.com.br
Nupep Cultural

dia da mentira 
No “dia da mentira”, como é considerado o primeiro, de Abril, 

podemos faltar com a verdade, prometer sem cumprir e enganar 
a vontade. É conhecido como o “dia dos bobos”, porque nele, tudo 
não deve passar de mera brincadeira, de alegre distração. A data da 
mentira é referenciada em muitos países e não só no Brasil.

Pensando nisso, me ocorreu perguntar: se foi criado o Dia da 
Mentira, porque não criar, também, o Dia da Verdade?

Já imaginaram a existência de um dia no qual as pessoas se 
comprometam a falar e a agir de maneira franca, sincera, com edu-
cação civilizada e decência? Nesse dia nós poderíamos ter certeza 
de que os compromissos assumidos conosco seriam cumpridos 
integralmente e dentro do prazo marcado. Os trocos recebidos a 
mais, em razão do erro da operadora da caixa registradora, seriam 
devolvidos prontamente, e nós estaríamos ensinando as crianças e 
jovens pelo bom exemplo. Nesse dia, não estacionaríamos nossos 
veículos, em lugares proibidos, nas calçadas ou em vagas destina-
das a idosos e necessitados de cuidados especiais. Também não 
haveria desvio de verbas públicas por parte dos que prometeram 
trabalhar em prol da comunidade, e sobraria muito mais dinheiro 
para ser aplicado no saneamento básico, na segurança, na educa-
ção e na saúde dos cidadãos.

Que bom seria, se ao menos um dia para a verdade fosse criado! 
Nesse dia, teríamos uma vida mais salutar, porque seríamos mais 
honestos até para com nós mesmos, ao avaliar como agimos peran-
te as pessoas ao redor; no ambiente de trabalho ou no seio familiar. 
Provavelmente teríamos um dia menos agressivo e mais ameno, 
porque mais sincero e menos hipócrita.

Sendo assim, eu gostaria de apresentar essa sugestão para ser 
levada a uma ampla discussão. Tendo em vista que muitos de nós 
estamos constantemente mentindo, com o desprezo da inteligên-
cia alheia e para realizar nossos desejos egoístas, não estaria na hora 
de exigirmos uma lei federal, instituindo no país o Dia da Verdade? 

Se tudo corresse bem e nossa sugestão fosse aceita, provavel-
mente o dia da verdade não seria conhecido como o Dia dos Bobos, 
mas como o dia das pessoas inteligentes e práticas, que preferem 
gozar de amizade e amores sinceros, além da honestidade e da leal-
dade em geral. Mas os benefícios desse dia, para serem de verdade, 
teriam de resultar de uma educação e costume inteligente, capaz 
de reconhecer os malefícios da falsidade e de rejeitá-la, em si e no 
outro. Consequentemente, a verdade não ficaria apenas em um dia, 
assim como também o da mentira não fica só no primeiro de Abril. 

dupla furta 
chocolates 
e chicletes e 
é detida no 
Jardim archila

Um comércio foi furtado 
por dois homens, na segunda-
-feira à noite (28), na avenida 
Philomena Lopes Vasques, no 
Jardim Archila, em Votorantim. 
As autoridades tomaram conhe-
cimento e foram até local, en-
contrando um deles próximo ao 
bairro, com cigarros, chocolates, 
chicletes, isqueiros, entre outros 
objetos. O outro suspeito foi de-
tido posteriormente.

Ladrões são preso com arma 
falsificada no Santa Monica

Policiais Militares (PMs) de Vo-
torantim prenderam uma dupla, 
na manhã da última quarta-feira 
(30), no Parque Santa Monica, que 
praticava roubos pela região com 
uma motocicleta.  

As autoridades receberam um 
chamado de tentativa de roubo 
em um bar, na rua Manoel Vas-
ques Pinea, no bairro Santa Mo-
nica, onde duas pessoas tentaram 
assaltar o local, mas não levaram 
nada, pois, naquele momento, o 

estabelecimento não tinha ne-
nhum dinheiro em caixa. 

Os militares avistaram uma 
motocicleta, ocupada por dois 
sujeitos, e, com a aproximação da 
viatura policial, a dupla abando-
nou o veículo e empreendeu fuga 
a pé, dispensando uma pistola e 
um capacete. Durante aborda-
gem, perceberam que a pistola 
era falsificada. Os dois foram reco-
nhecidos pelas vítimas e, na sequ-
ência, presos pelo crime.

PM apreende 
revólver calibre 
32 no Centro 
de Votorantim

A Polícia Militar de Votoran-
tim apreendeu um revólver cali-
bre 32, na segunda-feira à noite 
(28), em frente à Faculdade Pitá-
goras, na avenida 31 de Março, 
região central de Votorantim. 

Durante patrulhamento pela 
avenida 31 de março, os policias 
avistaram dois indivíduos em 
atitude suspeita e resolveram 
abordá-los. Durante revista pes-
soal, foi encontrado com o me-
nor de idade um revólver calibre 
32, com a numeração raspada. 
Enquanto o outro sujeito, que é 
maior de idade, nada foi localiza-
do. Questionado, o menor disse 
que a arma de fogo pertencia ao 
seu colega maior de idade.

Mais de 500 pinos são 
apreendidos em laboratório 
de drogas na Chave

A Força Tática e a Ronda Os-
tensiva com Apoio de Motocicle-
tas (Rocam) de Votorantim apre-
enderam, na madrugada desta 
terça-feira (29), cocaína, balança 
de precisão, substâncias como ca-
feína e bicarbonato de cálcio, en-
tre outros objetos, em uma resi-
dência, localizada na rua Asdrúbal 
Nascimento no bairro da Chave, 
em Votorantim. Os quatro envol-
vidos foram presos em flagrante 
após denúncias que chegaram 
até a Polícia Militar (PM).

No local, foram encontrados 

563 pinos com cocaína, aproxi-
madamente 100 gramas da dro-
ga, 1000 pinos vazios, balança de 
precisão, substâncias como cafe-
ína e bicarbonato de cálcio para 
misturar com o entorpecentes, 
além de utensílios domésticos e 
R$ 425 em dinheiro.

A ocorrência foi registrada no 
plantão policial de Votorantim. 
Os suspeitos – de 18, 27, 28 e 33 
anos – foram presos em flagrante 
e encaminhados para o Centro 
de Detenção Provisória (CDP) de 
Aparecidinha, em Sorocaba.

Homem é preso 
comercializando drogas 
na Favela do Palmeirinha

Um homem foi detido em fla-
grante, no último sábado à noite (26), 
comercializando maconha, cocaína 
e crack, na Favela do Palmeirinha, no 
bairro Itapeva, em Votorantim. 

Após receber informações de 
populares, as autoridades foram até 
a favela para encontrar um indivíduo 
conhecido como “Gigante”, que esta-
ria comercializando drogas em um 
ponto de ônibus desativado.

Ao realizar incursão pelo bair-
ro, tanto a Força Tática quanto a 

Ronda Ostensiva com Apoio de 
Motocicletas (Rocam) cercaram o 
homem, que portava uma porção 
de maconha e a quantia de R$ 20. 
Questionado, ele confessou estar 
comercializando drogas e recebia 
R$ 200 para fazer isso.

Depois disso, apontou onde o 
restante dos entorpecentes estava, 
totalizando 26 porções de maconha, 
225 pinos de cocaína, 60 pedras de 
crack e mais R$ 207 em dinheiro pro-
veniente da venda.

TV Votorantim / reprodução

Arma foi apreendida próxima 
a uma faculdade

Gazeta de Votorantim

Mais de 200 pinos de coca-
ína foram apreendidos

A Polícia Militar (PM) da re-
gião de Votorantim realizou, na 
tarde de ontem (1º), uma opera-
ção integração, que foi coman-
dada pelo major Glauco Rogé-

Policiais Militares (PMs) foram 
agredidos fisicamente, na última se-
gunda-feira (28), por populares que 
residem no Jardim Bandeirantes, em 
Votorantim. Durante patrulhamen-
to pela rua Joaquim Marques, os po-
licias depararam com um sujeito em 
atitude suspeita, o qual ao perceber 
a aproximação da viatura entrou em 
uma residência. No local, a proprie-
tária disse não conhecer o suspeito, 
dizendo que muitas pessoas entram 
e saem da casa.

Na sequência, o indivíduo 
apareceu juntamente com seus 
pais, que partiram para a agres-
são física, tentando tirar a arma 
de fogo do policial. Quando as 
autoridades tentaram conter pai 
e mãe, o filho do casal conseguiu 
fugir, retornando depois com um 
bloco de construção civil e atiran-
do nos policiais, além de popula-
res que arremessaram pedras em 
direção das autoridades.

Para conter todos os envolvi-
dos, os PMs tiveram de usar spray 
de pimenta, além de solicitar mais 
policiais no local. Os envolvidos 
foram levados à Delegacia Cen-
tral e, posteriormente, liberados. 

PMs são agredidos 
por populares no 
Jd. Bandeirantes

PM da região realiza operação 
em combate a furtos e roubos

rio Ribeiro Alves. A operação, 
que visa o combate a roubos e 
furtos, aconteceu na praça de 
eventos “Lecy de Campos”, na 
região central de Votorantim. 

Gazeta de Votorantim

 Os suspeitos foram presos em flagrante
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rapidinhas da Gazeta

Thífani Postali é doutoranda em multimeios pela Unicamp, mestre em 
comunicação e cultura e graduada em publicidade e propaganda. 
Blog: www.thifanipostali.com

dê um twist na Pepsi: 
Quando a publicidade se 

torna propaganda fascista
A área da publicidade é especialista em utilizar contextos sociais 

para produzir suas campanhas.  Isso porque, os profissionais buscam 
aproximar ao máximo a marca do consumidor, o que se tornou indis-
pensável em tempos de concorrência exacerbada.  Assim, é comum 
encontramos campanhas que reproduzem frases, gírias e jargões 
existidos no cotidiano, principalmente após o uso da internet, com 
suas facilidades de acesso e pesquisas. Por outro lado, a mesma faci-
lidade de comunicação faz com que esses profissionais tenham que 
tomar mais cuidados sobre aquilo que produzem, pois as respostas 
podem surgir de modo instantâneo, diferente do século passado.

Se buscarmos peças do passado, conseguimos, sem muitos esforços, 
perceber um número exagerado de publicidades conservadoras e autori-
tárias, sobretudo quando representavam alguns grupos sociais denomi-
nados “minorias”. Hoje essa representação parece perder força, visto que 
muitos textos explicativos estão à disposição na internet que permite o 
acesso e a distribuição de reflexões até pouco bastante abafadas. 

De modo geral, publicidade tem como objetivo contribuir para 
que empresas diversas alcancem ou mantenham seus lucros, ao pas-
so que a propaganda pretende transferir ideias, propagar ideologias 
- como as propagandas políticas. Recentemente a marca Pepsi lançou 
a campanha da Pepsi Twist, que apresenta o diálogo de dois limões, 
mascotes do produto. Em tom jovial e com gírias, o diálogo segue: “- 
Caraca maluco, tamo de volta, aí. – Essa latinha ficou animal. – Xiu, não 
fala assim não, meu irmão, algum animal pode se ofender. – O mundo 
anda muito sensível.” Ao final do diálogo, surge uma voz off  dizendo 
“Pepsi Twist, se o mundo está chato, dê um twist”. Ocorre que essa 
peça reproduz uma frase atual e que tem como função desconstruir 
ou diminuir os pensamentos acerca da sociedade diversa, ofuscando, 
assim, o bom senso. É, portanto, autoritária!

Quando trabalhada dessa forma, a publicidade se transforma tam-
bém em propaganda que sustenta um discurso fascista bastante presen-
te na zona do nosso Estado. Dizer que “o mundo está chato” porque as 
pessoas têm buscado refletir sobre as diferenças sociais é, no mínimo, 
sustentar o discurso do ódio no lugar do desejo de democracia. Em vez 
disso, deveríamos nos perguntar: Afinal, o mundo está chato para quem? 

Sesc Sorocaba apresenta 
projeto de apoio para grupos 

de teatro da região
Com o objetivo de oferecer uma 
contribuição para o teatro local e 
seus agentes, o Sesc Sorocaba lan-
çou na quarta-feira (30) o projeto 
Coletivações. No evento, foi apre-
sentado aos grupos convidados 
(Ativos Terra Rasgada, Trupé de 
Teatro, Grupo Trança de Teatro e 
Coletivo Cê -de Votorantim-, entre 
outros) as etapas do projeto, expli-
cando suas ações até o final do ano.
O objetivo do Coletivações é que 
cada grupo apresente seus mé-
todos e processos, assim como 
desenvolva um trabalho teórico 
e prático junto ao público, indo 
além do espetáculo e da relação 
ator-espectador, proporcionando 
ao público diversas formas de ex-
perimentar as artes cênicas, com 
espetáculos, oficinas e debates 
teóricos, entre outras ações, colo-
cando em foco o que normalmen-
te está nos bastidores.
Paralelamente, o Sesc também 
oferece ao grupo convidado uma 
temporada de trabalho e estudo 
com um profissional que é refe-
rência em sua área.

A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal de Educa-
ção, recebe, de 4 a 8 de abril, inscrições para as creches. Os pais ou respon-
sáveis pela criança devem preencher um formulário de requisição para a 
vaga, disponível na Secretaria de Educação – avenida Santo Antônio, 562, 
Barra Funda. Mais informações com Cláudia Galli ou Débora pelos telefo-
nes: 3243-1283 ou 3343-2800.

Prefeitura abre inscrição 
para vagas em creches

Inscrições abertas para o cur-
so de escultura em madeira

A Secretaria de Cultura, Turismo 
e Lazer recebe, até 8 de abril, ins-
crições para o curso de escultura 
em madeira. Os interessados 
devem se dirigir à Secretaria - 
avenida São João, 649, Jardim 
Icatu, até as 16h. Para a inscrição 
né necessário apresentar cópia 
de RG, CPF e comprovante de 
residência. A idade mínima para 
participar é 16 anos e os meno-
res de idade deverão ser inscritos 
pelo responsável legal. As vagas 
serão preenchidas por ordem 
de inscrição e prioritariamente 
por residentes em Votorantim. 
O curso é de graça, disponibiliza 
oito vagas e possui duração de 
seis meses. As aulas começam 
na segunda quinzena de abril e o 
instrutor é Chico Santeiro.

Deputada se reúne com secretário estadual da Saúde 
e trata das demandas regionais

A deputada estadual Maria Lúcia Amary (PSDB) se reuniu na ma-
nhã de terça-feira (29) com o secretário estadual da Saúde, David 
Uip, para tratar das demandas de Sorocaba e região, principalmen-
te com relação ao déficit no atendimento à oncologia.
O secretário informou à parlamentar que o Governo do Estado está 
contratando uma empresa para atender a demanda inicial de aten-
dimento aos pacientes com câncer. “Essa é uma boa notícia para a 
nossa região, que vem sofrendo para conseguir atender esses pa-
cientes”, disse a deputada.
Além da oncologia, a deputada Maria Lúcia Amary também tratou 
do déficit no atendimento aos pacientes com problemas cardioló-
gicos. David Uip afirmou que a falta de credenciamento das UTIs 
pelo Ministério da Saúde resulta em ocupação desnecessária de 
leitos. “Sem recursos para implantes, os pacientes não conseguem 
obter alta médica e ocupam leitos das UTIs, sendo que poderiam 
estar em outro local”, explicou.

Divulgação

Déficit no atendimento à oncologia e cardiologia foi pauta da reunião

Prefeitura de Piedade 
abre concurso público em 

diversas áreas
A Prefeitura de Piedade 
abriu edital para a realização 
de concurso público que 
visa preencher oito vagas, 
distribuídas entre funções 
de diferentes níveis de esco-
laridade. As oportunidades 
são para dentista, assisten-
te técnico administrativo, 
auxiliar de enfermagem, 
médico veterinário, farma-
cêutico, borracheiro, fiscal 
municipal e servente de 
limpeza. Os salários variam 
de R$ 880,46 a R$ 4.842,46, 
para desempenhar ativida-
des em jornadas de 110 a 
220 horas mensais.
O concurso constará de 
provas objetivas para to-
dos os candidatos, com 
data prevista de aplicação 
no dia 10/07 (pode ocorrer 
alteração), em locais e ho-
rários a serem divulgados. 
As inscrições podem ser 
feitas pela internet, através 
do site www.rhsconsult.
com.br, selecionando a 
opção N°001/2016, entre o 
período de 15/05 a 05/06 - 
as taxas variam entre R$ 12 
a R$ 18,50.

Espetáculo infantil reúne teatro, música, dança e brincadeiras
O espetáculo “Uma Trilha para Sua História”, vencedor dos prêmios 
APCA – 2013 como melhor espetáculo de dança para crianças, e FE-
MSA nas categorias autor de texto e música originais de espetáculo 
infantil, será apresentado neste domingo e segunda-feira (dias 3 e 
4), com apoio da Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Lazer.
A peça, que mescla música, dança, teatro, elementos circenses, brin-
cadeiras e brinquedos, tem como foco o público infantil, mas visa 
atingir todas as idades. Foi gerada pela trilha sonora do mesmo 
nome, que faz parte do livro “Brincadeira em todo canto”, na ence-
nação interpretada por bailarinos - atores e circenses, conduzida por 
uma narrativa teatral.
O roteiro e a direção são de Gustavo Kurat - também autor da trilha 
em parceria com Ruben Feffer - premiado diretor e compositor de 
teatro e cinema (Prêmios Shell, FEMSA, APCA e compositor da trilha 
de “O Menino e o Mundo”, animação brasileira indicada ao Oscar), 
e diretor dos shows da Palavra Cantada de 2000 a 2009 (Prêmio de 
Melhor Show APCA 2008). A coreografia é de Dafne Michellepis e 
Marina Caron; cenografia e adereços de Marco Lima. A trilha sonora 
tem, ainda, a participação especial de Zeca Baleiro. No domingo (3) 
a apresentação será às 17h e na segunda (4) será às 9h, no Auditório 
Municipal Francisco Beranger. Gratuito.

Unidade do Sebrae Móvel atende na 
próxima quarta e quinta feira

Votorantim recebe, na próxima quarta (6) e quinta-feira (7), a uni-
dade do Sebrae Móvel. O objetivo é prestar informações sobre ges-
tão empresarial para quem já possui uma empresa ou ainda não 
tem. O atendimento, de graça, será na Praça da Emancipação, em 
frente à prefeitura, na avenida 31 de Março, das 10h às 16h. A ação, 
que segue um cronograma mensal, é realizada pela Prefeitura de 
Votorantim, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvol-
vimento.
Durante o atendimento, é possível esclarecer dúvidas e receber 
orientações de
como abrir um negócio, formalizar ou melhorar a gestão de sua 
empresa, seja qual for sua classificação. Os consultores vão ofere-
cer informações sobre marketing, finanças, planejamento e sobre 
os produtos e serviços oferecidos pelo Sebrae.

Peça Cachinhos Dourados é atração amanhã no shopping
Neste domingo (03) a atração do Iguatemi Esplanada é a peça Cachinhos Dou-
rados. No ‘Domingo é Dia de Teatro’ o Iguatemi Esplanada traz encenações in-
fantis, brincadeiras, contação de histórias, palhaços e mágicos ao shopping. As 
apresentações são gratuitas e acontecem todos os domingos às 16h.

Curso de preparo para o parto tem início hoje 
O curso de preparo para o parto tem início hoje (2). O evento será Hospi-
tal Municipal de Votorantim, localizado na rua João Walter, 180, Centro, 
das 14h às 18h. Voltado às gestantes que fazem pré-natal nas unidades 
básicas de saúde do município e que estejam no 6º ao 9º mês de gravi-
dez, o curso será realizado todo último sábado do mês. Em abril, excep-
cionalmente, além deste sábado, vai se repetir no dia 30. Amamenta-
ção, pré-parto, tipos de parto, trabalho de parto, alojamento conjunto e 
visitas ao centro cirúrgico e centro obstétrico estão no programa. Mais 
informações: (15) 3353-9300.
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Prof. Jesus Rodrigues Filho

Caro leitor: Se você tem fotos antigas de clubes de futebol e gostaria de vê-las publicadas na Gazeta, 
anote no verso da foto os nomes dos jogadores e o ano e deixe na Gazeta de Votorantim (Rua João 
Walter, 289 – Centro), para a recepcionista, aos cuidados de Luciana Lopez. Deixe também o seu telefo-
ne, para devolução da mesma. 

esportes

Radar Esportivo

Votorantinense 
conquista medalha 
em Campeonato 
de Musculação 

O votorantinense Piero Garcia conquis-
tou, no último domingo (20), a medalha 
de 6º lugar no 4º Campeonato Paulista Es-
treantes de Musculação 2016 da liga LPM-
-NABBA-SP, em Osasco (SP). Ele competiu na 
categoria class 3 até 1,72m de altura. “Num 
dos campeonatos mais importantes do ce-
nário Paulista, esta medalha vem consolidar 
a minha trajetória como fisiculturista. Pre-
tendo continuar competindo e, com o má-
ximo de apoio possível, batalhar pela vitória 
em outros campeonatos”. Ele treina desde a 

Marcos Ferreira /Divulgação

Piero Garcia é fisiculturista e personal trainer

E.C. CorINTHIaNS 
dE VoToraNTIM – 1957

Fundado em 1º de junho de 1944, o famoso Alvinegro da Vila estará com-
pletando no próximo dia 1º de junho, 72 anos de existência. Seu primeiro 
Presidente foi o Sr. João Henrique da Costa.

No início, o time chamava-se Corinthians F.C. e depois passou a ser conhecido 
como E.C. Corinthians de Votorantim. Foi durante muitos anos, campeão amador 
de Sorocaba. Naquela época 1960/70, o alvinegro lotava as dependências do Está-
dio do C.A. Votorantim, proporcionando grandes espetáculos esportivos. 

Na foto, um dos bons times do Corintinha, do ano de 1957. Aparecem em 
pé, da esquerda p/ direita: TOMAZ GIMENES – LUPERCIO – SOUZA – PIOLIM 
– ÁLVARO – NINO – DARWIN – TÃO – VOLPE – PEDRO MAQUINÃO – MANÉ 
COBRINHA – TEGAME – ANTONIO MENEGOCCE – ITALIANO – MATIAS GIA-
NOLA – MARTINS – CHIQUITO ROSA – CHICO CAVALETE e NELSON BORMAN.  
Agachados: GIJO GALI (Técnico) – BENEDITO DOS SANTOS (Dirigente) – ERIC 
BORMAN – SANTANINHA – PATO – RUSSO – DIDI –JOÃO RATO – ERNESTO e 
SERAFIM. O mascote é o Ize. 

Foto cedida pelo Serginho Vieira. 

 Juvenil - Será em 9 de abril a primeira rodada das semifinais do Campeonato Juvenil de Futebol.  Os 
dois jogos serão às 15h45 e têm entrada de graça aos torcedores. No campo do Flamengo, o América/Bola 
Mais Um recebe o Santa Cruz. Já no Cermag, o Guanabara enfrenta o Flamengo/Santos Dumont. 

Quarentão – Hoje (02) será realizada a quinta rodada do Campeonato Quarentão de Futebol. Os 
jogos, todos eles às 15h45, são os seguintes: Materiais de Construção Jardim Clarice x Parque Bela Vista 
(Jardim Clarice), Grêmio Monte Alegre/Kamikase x Gaviões/ São Matheus (Parque), Tatiana x Vila Garcia 
(Flamengo), Bemis x Santa Mônica (Bemis), Votoran x Icatú (Votoran) e Itaporanga x Novo Mundo (Cermag).

Varzeano – Neste domingo (03) a bola volta a rolar pelo Campeonato de Futebol Varzeano da 1ª Di-
visão. As partidas, às 9h45, são: Guanabara x Jardim Clarice (Guanabara), Fluminense x São Lucas (Flumi-
nense), Cachoeira x Jardim Paulista (Parque), Grêmio São João x Ângelo Vial (Cermag), Palmeiras x Floresta 
(Votoran) e Flamengo x Vila Garcia (Flamengo).

Boca Juniors realiza peneira de garotos
A franquia Boca Juniors, escola de futebol de 

categorias de base, selecionará garotos das catego-
rias sub 11 ao sub 16 na próxima sexta-feira (08), às 
14h30, no Campo do Avenida, em Sorocaba.

O coordenador técnico das Escolas Inter-
nacionais do clube portenho, Oscar Bartolo 
Aquino, vem ao Brasil com o objetivo de esco-
lher os melhores para participarem da 2ª fase 
do processo na Argentina. O processo de sele-
ção terá como regra básica, determinado pelo 
time xeneize, as habilidades técnicas, respon-

sabilidade tática, estrutura e condicionamento 
físico, fundamentos aprimorados e postura em 
campo dos jogadores. 

Oscar Bartolo Aquino possui mais de 30 anos 
de experiência com o trabalho de formação e trei-
namento físico. O treinador argentino é responsável 
pela descoberta de diversos ídolos do CA Boca Ju-
niors, como Veron e Tevez, além de já ter trabalhado 
com atletas de renome internacional, como Riquel-
me, Palermo e Schelotto. Informações na secretaria 
da escola (15) 3013-0641 / 3100-0102.

adolescência e competiu pela primeira vez 
aos 17 anos, vindo a se formar em educação 
física e se especializar como personal trainer.
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Cesar Silva

No início de agosto de 1966 foi fixado na 
Estação Paula Souza e demais plataformas 
de passageiros de Sorocaba e Votorantim, 
um comunicado aos usuários dos bondes, 
avisando que precisamente no dia 22, esse 
meio de transporte interligando as duas ci-
dades deixaria de funcionar e a alternativa 
seria o uso dos ônibus a circular nos mesmos 
horários das composições.

Era o fim de uma tradição de mais de 
meio século, que chegou a ter mais de 20 
composições circulando diariamente e se 
notabilizou por transportar a grande massa 
operária. A decisão afetou somente os pas-
sageiros, com a ferrovia passando a atender 
exclusivamente o transporte de cargas.           

Isso fortaleceu a presença dos ônibus na 
comunidade local. Eram inicialmente seis ve-
ículos usados em ruas lajotadas ou de terra, 
percorrendo bairros em formação, sofrendo 
com a topografia bem acidentada de Voto-
rantim e interligando com Sorocaba.

João Pedroso e seus familiares foram os 
primeiros proprietários da Votur – Transpor-
te Urbano Votorantim Ltda. com escritório e 
garagem no bairro da Chave. A empresa foi 
vendida ao empresário Antonio Güitte que 
chegou montar uma construtora na cidade. 
Posteriormente foi adquirida pela Auto Ôni-
bus São João Ltda., atual concessionária do 
transporte público municipal.

Marco Antonio Franco é o atual gestor 
da empresa e comenta a importância do ser-
viço à comunidade.

 “O transporte está integrado no cotidiano 
de muitas pessoas. Seja no deslocamento ao 
trabalho, escola, lazer e compras. É um vínculo 
muito próximo, não se envolvendo somente 
por alguns dias, para muitos será ao longo da 
vida. Antigamente era difícil alguém ter a sua 
condução individual como carro e moto. As 
pessoas dependiam muito do transporte coleti-
vo, quando muito tinha bicicleta. Agora, apesar 
das cidades crescerem, o número de transpor-
tados tem diminuído” comenta Marco Antonio.

Quem não se lembra do cobrador, pro-
fissão que foi responsável pelo primeiro em-
prego para muitos e do período que a tarifa 

Fim dos bondes e início 
da circulação dos ônibus

não tinha valor arredondado. Os passageiros 
não queriam abrir mão de receber o troco 
em centavos. No final das discussões virava 
gorjeta e ao término do mês representava 
um segundo salário na mão dos cobradores.

 Outra figura que deixou de existir foi 
o fiscal. Conhecido pela maioria como um 
“dedo-duro” da empresa, no comentário po-
pular era o que “entregava” sobre a conduta 
do motorista e do cobrador, além de fez ou 
outra fazer jogo duro até com os passagei-
ros, alegando que as crianças estavam gran-
des demais para passar por baixo da roleta e 
precisava pagar a passagem.

“Acho que quem mais sofria era o pró-
prio fiscal. Era obrigação do ofício, visto 
como antipático, se criou uma imagem de 
pessoa má, na realidade eram contratados 
para aquela finalidade. Tinham senso de res-
ponsabilidade e eram bem intencionados” 
destaca Marco Antonio.

Todos que sempre se utilizaram do sis-
tema de transporte devem ter boas histórias 
para contar. Na verdade vai poupar de contar 

as que protagonizou e relatar somente o que 
aconteceu com os outros. Uma das piores si-
tuações é o drama de ser vencido pelo can-
saço e dormir no ônibus. Quando acordado, 
na maioria das vezes era o motorista avisando 
que estava no ponto final. Pior ainda, é estar 
em ônibus fretado para empresas e ser acor-
dado somente na garagem de ônibus.

 “Percebo que bons costumes e hábitos 
estão desaparecendo. Antigamente não 
precisava ter espaço reservado para idosos 
ou gestantes. Em qualquer parte do ônibus 
dava-se o assento agindo pelo coração, pela 
satisfação. Hoje é preciso ter poltronas reser-
vadas” comenta Marco Antonio.

Apesar dos tempos serem outros, não 
tem como não lembrar que antigamente 
os ônibus eram mais barulhentos e mais 
quentes, inclusive tendo o motor do lado do 

motorista. A entrada de passageiros se dava 
pela porta traseira, agora é pela dianteira. 
Que sofrimento quando a ida a Sorocaba era 
feito em estrada de terra e era preciso fechar 
as janelas para evitar a entrada em excesso 
de pó. Antes, você era deixado somente em 
vias principais, com o crescimento da cidade 
os ônibus adentram nos bairros.

O sistema se modernizou e os ônibus 
agora oferecem maior conforto. O desafio é 
acompanhar os novos tempos, se adequan-
do às necessidades e voltando a ser mais 
presente na vida das pessoas.

 Cesar Silva é jornalista formado pela Uniso, gestor 
público pós-graduado pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio), membro da Aca-
demia Votorantinense de Letras, Artes e História e 
autor de dois livros sobre a história de Votorantim

 DivulgaçãoCesar Silva

Vanguardeiras transportadas na campanha da EmancipaçãoMarco Antonio Franco

 A garagem em funcionamento no bairro da Chave

Ônibus circulando do hospital Santo Antônio a Sorocaba
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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

Desesperada
-Doutor, o meu marido saiu ontem de casa pra 
comprar arroz e até agora não voltou. O que eu 
faço?
Delegado: - Sei lá! Faça uma macarronada.

Que dó
Chuva é igual mulher feia: Pra ficar na cama é 
bom, mas pra sair na rua é complicado.

Feriado
- E aí, curtiu o feriado?
- Claro! Fui em vários lugares: na sala, na cozinha, 
no quarto, no quintal, no jardim...

No médico
- Doutor, não sei, mas nnão levanto a cabeça, não 
dou risada sozinho, não consigo conversar mais com 
as pessoas, não dou atenção quando falam comigo. 
O que eu tenho, doutor?
Médico: - Você tem WhatsApp.

Depende
- Eu só tomo cerveja em duas ocasiões.
- Quando?
- Quando está chovendo e quando não está chovendo.

Velho Chico - Globo - 21h
Segunda, 04/04
Luzia conta para Santo que Tereza se casa-
rá com outro. Eulália vibra com os novos 
negócios de sua fazenda, liderados por 
Santo. Bento culpa Santo pela morte de 

Belmiro. Tereza sofre com o silêncio de Santo. Encarnação sugere 
que Afrânio encontre um pretendente para casar com Tereza. Afrâ-
nio procura Iolanda e Encarnação repreende o filho. Emocionado 
com as lembranças de Belmiro, Santo abraça Luzia. Bento afirma 
a Luzia que só voltará a falar com Santo quando o irmão desistir 
de Tereza.
Terça, 05/04
Santo propõe aos agricultores fundarem uma cooperativa com 
ele. Luzia esconde as cartas de Tereza para Santo. Santo sonda 
Chico Criatura sobre a casa de Afrânio na capital. Encarnação 
alerta Afrânio sobre a movimentação dos agricultores na fazen-
da. Afrânio descobre que Tereza está grávida e o médico sugere 
que o coronel case sua filha com Santo. Tereza escreve para San-
to contando sobre sua gravidez. Afrânio leva Tereza de volta para 
casa e a menina se desespera com a reação do pai contra Santo. 
Luzia queima as cartas de Tereza e Piedade desconfia.
Quarta, 06/04
Afrânio jura vingança a Santo. Afrânio cai em uma emboscada e 
Bento atira contra o coronel. Clemente se desespera à procura de 
Afrânio. Cícero resgata o coronel e Doninha manda o filho bus-
car ajuda médica na cidade. Clemente conversa com Encarnação 
sobre o estado de saúde de Afrânio. Encarnação afirma a Tereza 
que Santo atirou em seu pai. Piedade pede que seus filhos não 
deixem a fazenda. Emílio joga no rio a bala que tirou do peito de 
Afrânio. Santo desconfia de que foi Bento quem atirou no coro-
nel. Celestino é seguido no meio da noite.
Quinta, 07/04
Clemente atira em Celestino. Santo afirma a Piedade que pro-
tegerá Bento. Bento decide trabalhar com o irmão. A polícia en-
contra o corpo de Celestino, junto à arma usada para tirar a vida 
de Belmiro. Tereza conforta Martim. Matilde conta para Iolanda 

que Afrânio foi baleado. O delegado acredi-
ta que Celestino tenha assassinado Belmi-
ro. Iolanda visita Afrânio e conhece Tereza. 
Afrânio desperta do coma e se emociona 
ao ver Iolanda. Tereza pede que a Iolanda 
não desista de seu pai. O delegado ques-
tiona Santo sobre o atentado a Afrânio.
Sexta, 08/04
Santo diz ao delegado que perdeu a arma 
de Belmiro. Luzia descobre que Tereza está 
grávida de Santo, mas mente para Piedade. 
Piedade pede que Luzia se livre da carta de 
Tereza. Passam-se alguns dias. Afrânio or-
dena que Encarnação volte para a fazenda. 
Afrânio afirma a Iolanda que não permitirá 
que Santo se aproxime de seu neto. Tereza 
decide procurar Santo e Iolanda a apoia. 
Afrânio planeja casar Tereza com Carlos 
Eduardo. Afrânio repreende Iolanda por 
deixar Tereza partir para a fazenda. Luzia 
beija Santo e Tereza flagra os dois. 
Sábado, 09/04
Tereza acredita que Santo e Luzia estão juntos. 
Santo afirma a Luzia que ama Tereza. Clemen-
te e Cícero procuram por Tereza na fazenda de 
Eulália e Encarnação exige que interrompam 
as buscas pela neta. Doninha encontra Tereza 
e acolhe a menina. Afrânio chega à fazenda e 
anuncia que Tereza se casará com Carlos Edu-
ardo. Encarnação ofende Iolanda. Cícero ga-
rante a Tereza que Afrânio não tirou a vida de 
Belmiro. Cícero se revolta contra o casamento 
de Tereza. Luzia revela a Santo que Tereza irá 
se casar. Tereza sofre por seu destino.

‘Êta Mundo Bom’ - 
Globo - 18h 
Segunda, 04/04
Anastácia explica a 
Sandra que se acon-
selhou com Pancrá-

cio porque ele é um homem sábio. Can-
dinho e Pirulito acreditam que Pancrácio 
esteja apaixonado por uma mulher. Maria 
alerta Celso que deixará de amá-lo se es-
tiver envolvido em um plano contra sua 
tia. Emma conhece Narcisa, mãe de Lauro. 
Sandra e Ernesto anunciam seu casamen-
to. Severo afirma que dará dinheiro a Diana 
para que compre uma casa para sua mãe, e 
assim poderão se casar. Clarice questiona 
Vermelho sobre a noite em que Filomena 
foi dopada. Chega o dia do casamento de 
Dita e Quincas. O detetive Jack retorna à 
cidade. Anastácia sugere que Sandra con-
vide a família de Cunegundes para seu 
casamento. Jack garante a Anastácia que 
Ernesto e Sandra já se conheciam.
Terça, 05/04
Sandra e Ernesto despistam Anastácia, que 
dispensa os trabalhos de Jack. Dita e Quin-

cas se casam, e Cunegundes fica desolada. Sarita ajuda Romeu 
a comprar presentes para Cunegundes. Romeu se incomoda ao 
ver Olga com Fábio. Emma comenta com Osório que Romeu não 
gasta seu dinheiro de forma responsável. Sandra vê Maria conver-
sando com Jack e sugere a Ernesto que tirem o detetive de vez de 
seu caminho. Alice ajuda Cláudio a se exercitar. Ernesto arma para 
que Jack seja internado em um hospício, e Maria desconfia. Severo 
comenta com Braz que deu parte de seu dinheiro a Diana. Zé dos 
Porcos e Mafalda se beijam.

Quarta, 06/04
Mafalda se arrepende de ter beijado Zé dos Porcos. Filomena 
afirma que Fragoso é somente seu amigo, e Paulina alerta o co-
mendador. Clarice insiste para que Vermelho lhe conte a verda-
de sobre a bebida adulterada de Filomena. Candinho lamenta 
seu amor por Filomena. Araújo ajuda Sandra e Ernesto com os 
preparativos para o casamento. Sutilmente, Ernesto ameaça 
Maria. Celso obriga Sandra a assinar uma nota promissória e a 
guarda em um cofre. Celso dá uma cópia da chave de seu cofre 
a Maria. Maria se aconselha com Pancrácio e revela ao professor 
que o nome do filho de Anastácia é Candinho.
Quinta, 07/04
Pancrácio conta a Maria que conhece o verdadeiro Candinho e 
afirma que levará seu amigo ao encontro de Anastácia. Zé dos 
Porcos sofre com o afastamento de Mafalda. Sarita provoca um 
acidente com o carro de Romeu. Braz pede que Diana encontre 
uma forma de tirar todo o dinheiro de Severo e promete se casar 
com ela. Anastácia convida Olímpia para ser madrinha de casa-
mento de seu suposto filho. Pancrácio se aconselha com Pirulito 
sobre como comprovar a identidade do verdadeiro Candinho. 
Pancrácio garante a Maria que irá desmascarar Ernesto.
Sexta, 08/04
Pancrácio afirma que tem um plano contra Ernesto e pede que 
Maria tome cuidado com ele. Candinho desconfia dos segredos 
de Pancrácio com Maria e Pirulito. Maria teme que Celso esteja 
envolvido na armação de Ernesto. Araújo ensina a Celso sobre os 
negócios da família. Dita confronta Cunegundes. Mafalda con-
fessa a Zé dos Porcos que teme ser obrigada a casar com Romeu. 
Aconselhada por Maria, Anastácia sugere que Sandra receba o 
medalhão de Candinho durante a cerimônia de casamento. Pan-
crácio procura Eponina e pede que ajude Candinho.
Sábado, 09/04
Eponina aceita viajar para São Paulo com Pancrácio, e Cunegun-
des desconfia. Cláudio agradece a amizade de Alice, que acredi-
ta ser uma fada. Ilde e Narcisa se reencontram. Narcisa provoca 
Emma. Diana teme que Braz não a ame. Celso presenteia Maria, 
e Sandra se incomoda. Braz chora ao ver Severo com Diana. Fi-
lomena sente-se mal. Paulina repreende as perguntas de Clarice 
a Vermelho, e a moça deduz que Filomena foi vítima de uma ar-
mação. Mafalda decide viajar com Eponina e Pancrácio, e pede 
a Josias o endereço de Romeu. Candinho exige que Pancrácio e 
Eponina lhe revelem seu segredo. Chega o dia do casamento de 
Sandra e Ernesto.

Totalmente Demais - Globo - 19h 
Segunda, 04/04
Charles beija Débora e Cassandra avisa à 
irmã que o rapaz está interessado apenas 
em sua fortuna. Charles tenta convencer 
Cassandra de que gosta de Débora. Hugo 
compra o apartamento de Carolina na Barra 

da Tijuca. Adele ajuda Max a fingir para seus pais que é namorada 
do rapaz. Lili pede a Zé Pedro o boletim de ocorrência do acidente 
de Sofia, para encontrar o motorista que provocou a fatalidade. Max 
se revolta com a reação dos pais a seu suposto namoro comAdele.
Terça, 05/04
Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem perdão ao 
filho. Ivo conta a Lili que havia uma garota no carro, no momento 
do acidente de Sofia. Charles pede Débora em namoro. Carolina se 
surpreende ao descobrir que o Flor do Lácio é de Eliza. Fabinho vê 
uma moça parecida com Sofia observando o prédio de Rafael.
Quarta, 06/04
Cassandra pede a Hugo para comprar uma revista, para que ela 
possa fazer sucesso. Hugo ensina a Gilda a receita da empada do 
Flor do Lácio. Fabinho vê novamente uma mulher parecida com 
Sofia e vai atrás dela, que consegue escapar. Hugo revela a Pie-
tro e Lu que planeja comprar a revista Totalmente Demais para 
Carolina voltar ao posto de direção. Sofia visita Jacaré na prisão.
Quinta, 07/04
Sofia revela a Jacaré como sobreviveu ao acidente e sugere que 
ele a ajude a roubar o cofre de sua casa. Fabinho diz a Germano 
que acredita que Sofia possa estar viva. Wesley afirma a Monta-
nha que está se sentindo recuperado. Montanha flagra Rosân-
gela com Florisval. Sofia consegue um advogado para libertar 
Jacaré. Hugo convida Carolina para a festa do lançamento da 
capa de Eliza na revista Totalmente Demais. Hugo revela que 
é acionista majoritário da revista e anuncia a volta de Carolina 
como diretora de redação, em substituição a Lorena. 
Sexta, 08/04
Sofia garante a Jacaré que acabará com Eliza. Hugo pede a Caro-
lina que Cassandra estampe a capa da próxima edição da revista. 
Eliza vê Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acredita que a 
filha de Germano está viva. Sofia diz a Jacaré que Eliza a reco-
nheceu e sugere que o parceiro tire a modelo de seu caminho. 
Jacaré vê Jonatas e Eliza juntos.
Sábado, 09/04
Jacaré consegue entrar no Flor do Lácio e ameaça Jonatas e Eli-
za. Jonatas briga com Jacaré, que acaba fugindo. Germano se 
assusta quando Eliza diz ter visto uma menina parecida com 
Sofia. Germano conta a Lili que Eliza também viu Sofia, e avisa 
que Jacaré está livre. Germano contrata seguranças para Eliza, 
Lili e Fabinho. Germano encontra Sofia, que finge ter perdido 
sua memória.

Feijão tropeiro mineiro 
A história do feijão tropeiro em Minas Gerais vem do período colonial, 
quando o transporte das mais diversas mercadorias era feito por tropas a 
cavalo ou em lombos de burros. Os homens que guiavam esses animais 
eram chamados tropeiros. Até a metade do século 20, eles “cortaram” boa 
parte do estado de Minas Gerais conduzindo gado.
O feijão misturado à farinha de mandioca, torresmo, lingüiça, ovos, alho, 
cebola e tempero, tornou-se um prato básico do cardápio desses ho-
mens. Daí a origem do nome feijão tropeiro, numa referência direta aos 
integrantes das tropas. Uma ótima semana.

Ingredientes:
500g de feijão carioca
200g de bacon ou torresmo 
5 ovos
1 concha de banha
4 dentes de alho picadinho
1 cebola media em cubinhos
Sal
200g de farinha de mandioca
Salsinha e cebolinha picadinha
Pimenta a gosto

Modo de preparo:
Cozinhe o feijão (Al dent) e reserve. Em uma panela, frite o bacon e re-
serve. Na mesma panela, frite os ovos quebre com auxilio de um garfo 
retire e reserve, acrescente a banha e doure o alho e a cebola e corrija o 
sal. refogue o feijão por cerca de 5 minutos, acrescente a farinha de man-
dioca aos poucos. Decore com o bacon, os ovos, a salsinha e a cebolinha.

Coluna do Chef
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Classificados

imóveis

advoGados

CoTa dE CoNSÓrCIo 
**CONTEMPLADA**
Crédito de R$ 300 mil para 
imóvel. Vendo por R$ 33 mil e 
passo a dívida. Sou particular 
F.: (15) 99771 3155

M&L JardINS
Serviços de jardinagem em 
geral. Orçamento sem com-
promisso. F.: 99711-4700 / 
3243-3514 falar com Marcos

TErrENo 5X25
Bairro Jucurupava. Falar com 
Nilton. F.: 996271374 ou próx. 
Minercal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ATUAÇÃO AUDIO VISUAL DA CIDA-
DE DE ITU convoca a seus associados, para participarem da As-
sembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 09/04/2016, 
em primeira chamada às 19:30 horas e em segunda chamada às 
20 horas, na Rua Ernesto Rodrigues, 51, Conjunto Habitacional 
União, Itu, Estado de São Paulo, nos termos do Estatuto em vigor, 
para deliberarem quanto à:

-ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
        
Itu, 02 de Abril de 2016

Presidente
Luiz Eduardo Toledo

RG 16.148212 CPF 110397 998 17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ATUAÇÃO AUDIO VISUAL DA CI-
DADE DE PORTO FELIZ convoca a seus associados, para partici-
parem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no 
dia 09/04/2016, em primeira chamada às 19:30 horas e em se-
gunda chamada às 20 horas,na Rua Professora Benedita Almei-
da Leal  273 Jardim Excelsior, Porto Feliz, Estado de São Paulo, 
nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem quanto à:

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

          PORTO FELIZ, 02 de Abril de 2016

Maria José Barbosa
Presidente

RG.: 6.338.421 CPF: 794.986.398-68

e região
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Garota Gazeta

Feliz aniversário

Social

Marisa Sampaio

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

informações para marisasampaiogazeta@gmail.com

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é 
alguém que acredite que ele possa ser realizado”.

Roberto Shinyashiki

Abril já hein gente... O ano está voando! E nós sempre 
juntinhos, todo sábado. <3 Gostaria de agradecer a 
participação de vocês, com e-mails, ligações, mensagens 
no Facebook, e até mesmo as abordagens nas ruas de Vo-
torantim... Só posso agradecer tanto carinho! Vocês moram 
no coração da loira aqui! :*

Hoje (02), às 20h, acontece a entrega do 3º Prêmio 
João Kruguer, realizado pela Academia Votorantinense 
de Letras, Artes e História (AVLAH) no Salão Social da 
Apevo. Os premiados da noite serão: o poeta Leontino 
Correa, o escultor Oswaldo de Fátima Pedro e a fotógrafa 
Paula Mariane Silva da Costa. O evento pede como traje 
esporte fino e o convite individual custa R$ 15,00. Agora 
anota o endereço aí: R Antônio Fernandes, 50, Centro de 
Votorantim. Em caso de dúvida ligue: 15 32432410.

Em 17 de abril acontece o 12º Arrastão Cultural e Corrida de 
Pedestre Integra Comunidade, comemorando os 32 anos 
do bairro da Vila Nova. O Arrastão acontecerá na Av. Pedro 
Augusto Rangel, s/n, Vila Nova Votorantim, e contará com 
Oficinas, Capoeira, Voz e Violão, Zumba e Ritmos, Bandas de 
Rock, Orientações sobre saúde, Central de Atendimento ao 
Trabalhador –CAT e Oficina e Educação Ambiental. As inscri-
ções já começaram e vão até o dia do evento na Sedesp e no 
Centro Esportivo. A corrida terá início as 17h, mas o evento 
começa às 15h, então não perca!

Na terça-feira passada (29) aconteceu no restau-
rante Outback, no shopping Iguatemi, a reunião 
de apresentação de estratégias do Backstage, 
evento que será realizado em meados de Outubro 
pela Agência Oficina Quatro onde o intuito é fo-
mentar o cenário da moda, reunindo modelos, lo-
jistas, imprensa, clientes e demais profissionais da 
área, em grandes desfiles que são notícia em toda 
região. O almoço contou com vários representan-
tes da imprensa local, e a loira aqui compareceu! 
Muito obrigada pessoal da Oficina Quatro pelo 
convite e recepção calorosa e pela companhia 
agradável dos colegas de profissão! Logo mais o 
Backstage volta a ser notícia aqui na coluna!

E o tão esperado 
dia chegou! Foi no 
dia 19 que nossa 
princesa jornalista 
Larissa Costa se 
casou com seu 
príncipe Tiago 
Aparecido. Nós da 
TV Votorantim, Ga-
zeta de Votorantim 
desejamos à você 
Lari, toda felici-
dade do mundo, 
você merece! Deus 
abençoe muito a 
vida de vocês que 
agora é uma só! <3

Nome: Aline Oliveira Alves
Idade: 26 anos
Profissão: Secretária e produtora artística
Comida: Pizza e chocolate
Cor: Preto
Música: Pagode
Sonho: Ser mãe
Frase que gosta: “Papai do Céu não falha”

Aline

04/04 - Clau Buturi
Segunda-feira (04) é o dia do 
Clau Buturi, nosso secretário 
de Comunicação da Prefeitura 
que receberá muitos parabéns 
da família, amigos, e colegas de 
trabalho. Vai aqui nosso abraço 
pra você! Deus abençoe você e 
sua família!

08/04 - Wilson 
Miramontes 
No dia 08, próxima sexta-feira, é 
aniversário do Wilson Miramon-
tes, figura conhecida e querida 
na nossa Votocity, tanto no meio 
político quanto no comércio, 
onde ele passa faz amigos! Pra 
você nosso abraço e parabéns! 

03/04 - Orlando
Amanhã (03) o simpático Orlando completa 81 
anos, e irá comemorar a data com um delicio-
so almoço juntamente com sua esposa Tereza, 
com os filhos Paulo Sidinei, Roberto e Gilberto, 
do neto, bisneto e nora. Muitas felicidades!

26/03- Romeu Pitthan
Romeu Pitthan é empresário, professor 
de espanhol e amigo de toda minha 
família, desses que você pode contar 
a qualquer hora sabe? Difícil de en-
contrar pessoas assim, né? Mas não na 
família Phitthan, porque a educação, 
respeito e companheirismo se esten-
dem aos demais familiares!  Mandam 
beijos no coração, a mãe Arlete, a 
esposa Patrícia, e a filha Duda (o pes-
soal de casa e da produtora Máxximo 
também ta? kkkk) Parabéns Rô (meio 
atrasadinho, mas está valendo)! 

02/04 - Juliana Cares
 Hoje (02) a festa é da Juliana Cares 
e a alegria é de todos que a amam: 
seu pai Luiz Cares, sua mãe Tânia, sua 
irmã Jéssica e, logicamente, o marido 
Lucas Barão. Parabéns Juliana!


