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Justiça suspende despejos
Decisão da Juíza de Direito do Fórum de Arujá suspendeu todos os processos de reintegração
de posse e ações de despejos movidos pela Imobiliária Continental. Saiba mais na Pág. 05

Os tapetes de fé
que encantam
A tradicional celebração dos tapetes de Corpus Christi volta a enfeitar as ruas de Arujá,
Igaratá e Santa Isabel após dois anos de paralisação em decorrência da Covid-19. Comunidades se juntam para a manifestação de
fé nas principais vias das cidades. Leia mais
na Pág. 07 e em nossa versão digital.

Foto: Yara Arantes

Botão que salva - 37 agressores de mulheres
já foram presos em flagrante por descumprirem
determinação judicial graças ao “Botão Maria
da Penha”, aplicativo oferecido pela Guarda
Municipal de Arujá para as 160 mulheres sob
sua proteção. Veja em nossa versão digital
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No pé do ouvido!

ARUJÁ
INCONVENIENTE - Aproveitando a noite movimentada da última
sessão na segunda-feira, o vereador Paulinho Maiolino usou a tribuna
para se queixar de supostas críticas que alguns vereadores fazem a sua
ONG. Notoriamente intrigados, os colegas até poderiam se questionar:
“Que palhaçada é essa!?”
INCONVENIENTE 2 – Afinal, como até o momento, ninguém abertamente fez qualquer tipo de crítica a ONG do edil, portanto, a impressão
que ficou em todo plenário foi que o nobre vereador tirou proveito da
lotação da Casa de Leis e reclamou apenas para chamar atenção.
INCONVENIENTE 3 – Conseguiu! No dia seguinte, foi um dos assuntos mais comentados entre apoiadores e pais de alunos com necessidades especiais, todos se questionaram sobre o grau de empatia do parlamentar. Afinal, o tempo que Maiolino usou em seu protesto causou
notório desconforto na maioria dos presentes, que estavam lá para prestigiar a votação de concessão do terreno para a Apae de Arujá, projeto
que de fato merece aplausos!
IGARATÁ
TRATORES - O Governo do Estado enviou para a Prefeitura de Igaratá, além de diversos implementos agrícolas, que já haviam sido entregues há alguns dias, dois tratores agrícola de 80 cv cada, cabinados e
zero Km. Os equipamentos são de encher os olhos e demonstram que o
atual Governador vem com força tentar a reeleição.
TRATORES 2 - Equipamentos novos como os tratores que vieram
para Igaratá estão sendo distribuídos pelo Governo do Estado em toda a
região e numa quantidade surpreendente. A prova está aí, dois equipamentos foram doados de uma só vez.
DE QUEM É? - Mas, se não há dúvidas de que o Governo do Estado é
que está distribuindo as benesses, vingou a guerra de narrativas dos
políticos locais para se intitularem “pais da criança”. Nem bem os tratores desceram do caminhão plataforma que os havia trazido para Igaratá,
o vereador Juliano e companhia, gravou um vídeo, junto aos tratores,
dizendo que a solicitação dos equipamentos havia sido realizada por
eles, ainda no ano de 2.017.
FILHO DE QUEM? - Algumas horas depois foi a vez dos vereadores
Gabriel Prianti, Albert Ursão e Silvio Jorge, postarem documentos da
solicitação dos equipamentos, juntamente com um vídeo do deputado
estadual Itamar Borges, que até abril deste ano era o Secretário da Agricultura do Estado, pasta do Governo que adquiriu os bens e até um vídeo do atual Governador, Rodrigo Garcia, falando sobre o benefício que
o Estado estava destinando a Igaratá.
GUERRA - Na guerra das narrativas, não há dúvidas que os vereadores
da oposição se saíram muito melhor na divulgação. Os tratores foram
adquiridos pela Secretaria Estadual da Agricultura, na gestão do ex-Secretário Itamar Borges e distribuídos pelo Governo Estadual, sob a batuta
de Rodrigo Garcia. Mostraram as figuras que resolveram o assunto!
MUNDO MUDOU - O documento de 2.017, apresentado pelos vereadores da situação, para justificar a suposta paternidade sobre os tratores,
fica bem forçado. Em 2.017, o Estado de São Paulo estava sendo governado por Geraldo Alckmin, atual pré-candidato a vice–presidente. De
2.017 para cá, muita coisa mudou, Alckmin deixou de ser governador,
mudou de partido, pelo Governo do Estado já passaram Marcio França,
João Dória e agora Rodrigo Garcia.
O QUE IMPORTA - Então, ponto para a oposição. A versão dos vereadores Gabriel, Silvio e Ursão é a única convincente. Agora, o que isso
muda no resultado final das coisas. Nada! Jogo que segue! E que venham mais equipamentos.
O QUE IMPORTA 2 – Quem quer que tenha sido o autor do pedido ou
que ele tenha vindo espontaneamente, pouco importa! A verdade é que
cabe a atual administração fazer uso adequado dos equipamentos, valorizando a sua utilização nos ambientes corretos proporcionando aos
agricultores que mantém as nossas lavouras em pé com extremos sacrifício. Não sejam apenas equipamentos políticos!
MUDANÇA - A arte muda os lugares e a vida das pessoas. A frase
clichê, que todo mundo já ouviu alguma vez na vida pode ser comprovada na realidade, sem ir muito longe. O bairro do Bonsucesso, em
Igaratá é prova disso.
NOVA HISTÓRIA - Completamente abandonado por décadas, em
2.019, a Prefeitura, na gestão do ex-Prefeito Celso Palau, realizou obras
de infraestrutura no Bonsucesso, pavimentando as vias de chão batido
com bloquetes sextavados. O Bonsucesso se transformou.
NOVA HISTÓRIA 2 - Agora, o Bonsucesso foi o local escolhido em
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Igaratá para a implantação do Projeto Galerias, liderado pelo artista
plástico Guataçara Monteiro e que contou com a adesão voluntária de
diversos artistas.
RESULTADO - O resultado é uma bela obra de arte a céu aberto. Impossível, que quem conheceu o mesmo lugar há poucos anos, não se
deslumbrar e se emocionar com a transformação, não só do local, mas
também no modo de vida e no cotidiano das pessoas que lá vivem, que
é o que realmente importa. O Bonsucesso e o Projeto Galerias valem
muito uma visita!
RESULTADO 2 – Somando competências e valores é que se obtém o
desenvolvimento e não buscando dividir. Os municípios se desenvolverão mais quando seus políticos aprenderem a compartilhar o interesse
social e deixar a disputa para os momentos eleitorais.
SANTA ISABEL
FAÇA O QUE EU MANDO – Em razão do aumento de casos positivos de Covid-19, por decreto assinado em 09 de junho de 2022, o Prefeito de Santa Isabel Dr. Carlos Chinchilla tornou obrigatório o uso de
máscaras faciais em todos os ambientes fechados.
NÃO O QUE EU FAÇO – Por isso, não é à toa que, ao visitar as festas
juninas escolares do último final de semana (11/06, pós decreto), o Prefeito foi censurado por distribuir abraços e posar para fotos em ambientes fechados e sem máscara. Questionado por uma cidadã sobre os riscos da pandemia, ele disse “a preocupação existe”.
NO BURACO – Uma semana após posar para fotos ao lado do prefeito
Carlos Chinchilla, o vereador Jorginho Capoeira aproveitou o uso da
tribuna para reclamar da falta de zeladoria na cidade. Disse que as ruas
estão todas esburacadas e que recebe muitas reclamações sobre o tema.
NA FOSSA – Casquinha do Angaturama reclamou do caminhão limpa
fossa. Para o edil, com a mensalidade de R$15 mil, paga para empresa
que aluga um caminhão limpa fossa, daria para a prefeitura adquirir um
caminhão próprio. Onde!? Ao levantar a questão da taxa cobrada para
fazer o serviço, o colega Zé da Mula explicou que somente os munícipes cadastrados na Promoção Social tem acesso ao serviço de graça.
MENTIRA – Em defesa da ex-secretária de Meio Ambiente de Santa
Isabel, Sandra Igarasi, o vereador Zé da Mula lançou um desafio ao
atual secretário Rubens Barbosa: “Mostra agora quais benefícios trouxe
para a cidade”. Depois listou todos os recursos e obras que a antecessora trouxe para a cidade, entre eles a canalização do Araraquara. “João
da defesa civil trouxe mais recursos nesta gestão que o senhor”, protestou Zé da Mula.
TRANSPORTE – O vereador Chico do Mercado apresentou um
projeto, no mínimo, audacioso! Beneficiado por ser um dos poucos
empresários da cidade a não ter uma única demarcação de zona azul
na porta de seu estabelecimento comercial, propôs um protocolo do
transporte público.
TRANSPORTE 2 – Se por um lado, ter protocolo é bom, por outro,
cria um problema grave: “de quem é a culpa!?” Para a proposta do vereador, 90% dos problemas acabariam nas costas do motorista que, para
cada tipo de infração, receberia uma penalização diferente. E, o único
modo de garantir que não sofreriam penalizações injustas, os motoristas
ficariam obrigados a fazer um checklist antes de dar a partida. Vai que
a peça quebrou na mão do anterior e ele não viu!!
TRANSPORTE 3 – Agora imagina o motorista da ambulância, ou da
Defesa Civil, fazendo checklist antes de atender uma ocorrência? Os
supervisores até poderiam gritar: É caso de vida ou morte! Contudo, se
o motorista der a partida antes de fazer a checklist, corre o risco de ter
de pagar por erros de manutenção de um veículo público, cuja manutenção nem sempre (quase nunca) está em dia.
TRANSPORTE 4 – A vereadora Bruna do Pati até tentou explicar para
Chico do Mercado (sem zona azul) que a prefeitura não dispõe de carro
reserva que fique disponível para que os demais sejam paralisados para
as necessárias manutenções preventivas, mas foi voto vencido na ideia
de adiar o projeto.
TRANSPORTE 5 – Ter um protocolo é importante, assim evita, entre
outros problemas, as caronas, o uso do transporte público para fins pessoais e de interesses eleitorais. Claro que o bom exemplo deve vir da Casa
de Leis, onde o projeto foi criado! No final, caberá ao prefeito ajustar a
norma ou vetá-la completamente. Afinal, na saúde o transporte sanitário
já tem um protocolo novinho em folha, caberia aos demais setores criar
um de acordo com a realidade de demanda de serviço. Veremos!!
PRESIDENTE – Esta semana o vereador Edson Oh Glória anunciou
que vai se candidatar à presidência do legislativo. Defensor e fiel à gestão passada pode abrir alas para uma nova era na Casa de Leis. Ele garante que já tem nove votos a seu favor! Quem mais virá na disputa?
Será que atual gestão encontrará um representante que queria assumir a
cadeira? Veremos!!!

Editorial

Roberto Drumond

Homens
sem alma
Certa vez a minha profissão me levou a entrevistar um homem
que havia matado a machadadas uma família inteira. Não havia
motivo claro. Ele sequer conhecia as pessoas a quem tinha atacado
numa madrugada fria, na zona rural de Petrópolis.
Ali, sentado no chão diante da grade da cadeia da cidade, ouvi
a história de que ele havia sido possuído por um espírito diabólico
que o fez tirar a vida inclusive de crianças com golpes sangrentos
de machado.
Me pareceu naquele encontro que o homem que falava comigo
mansamente, não conseguia distinguir entre a vida e a morte. Se
alguém o matasse naquele momento, pouca diferença faria na sua
própria existência ou de alguém que eventualmente pudesse se preocupar com ele.
Os matadores são assim! Matar ou morrer tanto faz!
Meses mais tarde ficou claro: o diabo que o possuíra tinha interesse em dominar a terra que a família ocupava em um casebre na
zona rural do município.
Foi doloroso demais o desfecho do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Enquanto a morte
era uma hipótese diante dos riscos inerentes da Amazônia, ainda
que desagradável, era conveniente. Mas a certeza da morte, promovida por seres humanos, é simplesmente revoltante. Como foi revoltante a conversa com o matador profissional de Petrópolis.
Não existe ideologia que justifique a guerra, embora ela exista
como a que assistimos entre Rússia e a Ucrânia. Na Amazônia é
uma guerra sem ideologia: é apenas o interesse egoísta de grupos
econômicos representados por pessoas como o homem (Amarildo)
apontado como autor do assassinato dos dois profissionais que defendiam a vida.
Defendiam a natureza como essencial a existência tanto das
tribos indígenas como de pescadores e garimpeiros que legalmente atuassem na região. Eram contra, como todos somos, dos
traficantes, contrabandistas e outros clandestinos que usam a
complexidade amazônica para suas ações nefastas inclusive tirar a vida de pessoas.
Tão dolorosa quanto a morte dos dois homens é a certeza da
ausência do estado em uma região tão generosa quanto a Amazônia. Sinto a morte deles com desesperança, tal como senti naquela
tarde em Petrópolis ao defrontar com um homem para quem a vida
e a morte pouco importa. Como sinto agora ao ver a narrativa da
realidade na Ucrânia.
Homens sem alma é resultado da falta de civilização e essa é
fruto do estado ausente e da pouca cultura e educação de seus dirigentes. A nossa história merece uma mudança!
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Doação permitirá ampliação
de atendimentos da APAE
Com a posse definitiva da
área onde está sua sede, a
APAE de Arujá faz planos para
ampliação da mesma, o que
permitirá expandir atendimento e ações em prol das pessoas com deficiência
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Em uma sessão acompanhada com
bastante expectativa por pais, alunos e
pela direção da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE de
Arujá, a Câmara Municipal aprovou, na
última segunda-feira, por unanimidade,
a doação definitiva de um terreno municipal para a entidade. Além da decisão
histórica, a Câmara ainda anunciou o
repasse federal de R$300 mil a unidade.
A área pública doada à APAE, é o
espaço, de mais de oito mil metros quadrados, que a instituição já ocupa desde
agosto de 1992, situado na avenida João
Manoel, Nº 840, no Centro de Arujá.
Com a doação, agora em definitivo, a
entidade poderá pleitear o recebimento
de recursos públicos em âmbito federal,

Autoridades estiveram na unidade da APAE formalizando a doação definitiva da área

estadual e municipal.
“Finalmente conseguiremos construir uma nova sede, muito maior que a
atual, o que proporcionará mais conforto aos nossos usuários, além de nos permitir ampliar os atendimentos”, explica
Gisele Silva, responsável pela captação
de recursos e redes sócias da APAE.
A doação da área, já é uma reivindi-
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ALUGA-SE
Casa 3 cômodos, no Centro, piso frio, quintal. Valor
695,00.
Tel. (11) 4656-2044
VENDO CASA
Com piscina, Bairro Pouso Alegre, R$ 150mil, tr.
1197112-8276.
VENDO
Casa no BNH (Santa Isabel) - 2 quartos – Sala – Cozinha. COM ESCRITURA
CRECI 235334
Corretor de imóveis Márcio André de Araújo
Telefone (11)99506-3077

VENDE-SE
Casa nos Treze de Maio com ESCRITURA registrada Terreno 189 metros - 130 metros de construção.
CRECI 235334
Corretor de imóveis Márcio André de Araújo
Telefone:(11)99506-3077
VENDE-SE
1 terreno Av. Brasil, c/ saída p/ 2 ruas, prox. posto de
saúde, R$ 60mil, aceito carro de menor valor tr.973404531.
VENDE-E
Chácara casa nova, 1000m, bairro Chácaras Canada,
5km do centro, R$ 260mil, doc. ok tr. 97340-4531

cação antiga da entidade e sempre foi
vista com bons olhos tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo. Partiu do
Prefeito Dr. Luís Camargo a promulgação da lei Municipal, Nº79/2022 no último dia 19 de maio, que visa conceder a
APAE a doação definitiva da área.
A primeira lei municipal (987/92)
que permitia a concessão da área pela
APAE, teria vigência até agosto deste
ano. Com a posse definitiva a entidade
não precisará mais preocupar-se com a
renovação de contrato do terreno junto
à Prefeitura.
Atualmente, a APAE de Arujá atende 212 pessoas entre crianças e adolesFrancislaine Melo Franco e Nivaldo
Beltran dos Santos Junior , torna público que requereu na Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Agropecuário SEMADA ao Alvará
Ambiental para uma Residência Unifamiliar Assobradada a Rua Cutia,
Bairro Ouro Fino, quadra 68, lote 09
Residencial Terras Altas.

centes que possuem deficiência intelectual, múltipla e Transtorno do Espectro
Autista (TEA): “Temos muitos programas que contemplam não só os nossos
alunos, mas toda a comunidade seja por
meio de nossa equipe de assistência social ou da saúde”, explica Gisele.
De acordo com Coordenadora, além
da ampliação de salas de aula, um dos
projetos principais da entidade, é a melhoria do setor de saúde, que permitirá a
busca por investimento de novas máquinas e equipamentos de ponta. “Além da
busca por recursos públicos faremos
ainda mais eventos a fim de arrecadarmos fundos para que o sonho da construção de uma nova sede, se concretize
o mais rápido possível”, disse.
Em seu discurso, o presidente da Câmara Abelzinho (PL) cumprimentou os
vereadores por terem abraçado a causa.
Abelzinho aproveitou ainda, para anunciar o repasse à entidade, de R$300 mil
proveniente de emenda parlamentar, do
Deputado Federal, Márcio Alvino (PL).
“Agradeço o empenho do prefeito Luís
Camargo, desde o início de sua gestão
em prol da APAE. Tenha certeza que
esse dia ficará registrado na história e
nos anais dessa Casa”, acrescentou.
Em defesa de seu projeto encaminhado à Câmara, o prefeito Dr. Camargo defendeu o trabalho essencial da
APAE no município: “A entidade possui condições técnicas de fornecer atendimento de excelência aos nossos moradores que possuem limitações ou
deficiência, mas para isso, depende de
investimentos em suas instalações para
desenvolver mais especialidades e ampliar os seus serviços, o que só será possível, se a mesma conseguir a posse definitiva da área”, disse Camargo.
Aprovado na Câmara, o projeto agora segue para sanção definitiva do Prefeito nos próximos dias.

EDITAL DE PROCLAMAS

Sinara Ieda Pizza, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Santa Isabel – SP, Fone: 4657-5855. FAÇO SABER que pretendem se casar:
MARCOS ANTONIO DA SILVA e MARIA ELIZABETE DE LIMA, ambos brasileiros, solteiros, ele natural
de São Paulo-SP, filho de Antônio Belo da Silva e de Joana Eduardo da Silva, residente e domiciliado à Estrada do
Monte Negro, Km 5,5, Monte Negro, Santa Isabel-SP; e ela natural de Bezerros-PE, filha de José Virgolino de Lima
e de Severina Sampaio de Lima, residente e domiciliada à Rua Pangauá, 622, casa 3, Vila Ré, São Paulo-SP.
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA SANTOS e DALILA COSTA DE DEUS SIMÕES, ambos brasileiros, ele solteiro, naturais de Santa Isabel-SP, filho de Antônio Barreto dos Santos e de Anisia Rodrigues
de Souza Gonçalves, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, 27, Monte Serrat, Santa Isabel-SP; e
ela divorciada, filha de Enoy Simões Filho e de Erotildes Costa de Deus Fernandes, residente e domiciliada
à Rua Francisco Ferreira de Souza, 199, Vila Nova, Santa Isabel-SP.
AIRTON CRISTIANO DA SILVA e JOSIANE RIBEIRO SANTANA, ambos brasileiros, solteiros, ele
natural de Santa Isabel-SP, filho de José Carlos da Silva e de Aparecida da Silva; e ela natural de Francisco
Sá-MG, filha de Sebastiana Ribeiro de Santana, residentes e domiciliados à Estrada Monte Negro, Km 13,
Figueira, Santa Isabel-SP.

JOSÉ CARLOS VASQUES e MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO SANTANA, ambos brasileiros, ele
divorciado, natural de Irapé-SP, filho de Vallentim Vasques e de Maria Madalena dos Santos Vasques; e
ela solteira, natural de Francisco Sá-MG, filha de Sebastiana Ribeiro de Santana, residentes e domiciliados
à Rua das Violetas, 327, Jardim Novo Éden, Santa Isabel-SP.
JESSÉ DONIZETE DE QUELUZ e LUCIANA TOMÁS DA ROCHA, ambos brasileiros, solteiros,
ele natural de Santa Isabel-SP, filho de José Benedito Queluz e de Edna de Souza Queluz, residente e domiciliado à Estrada do Monte Negro, Km 7, Monte Negro, Santa Isabel-SP; e ela natural de Guaíra-PR,
filha de Antonio Pinto da Rocha e de Percilia Tomás da Rocha, residente e domiciliada à Rua Santa Isabel,
19, Chácaras Reunidas Canadá, Santa Isabel-SP.
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA e ÂNGELA MARIA RAMOS DE LUCENA, ambos brasileiros, ele solteiro, natural de Santo André-SP, filho de Neuseli de Souza; e ela divorciada, natural de Taperoá-PB, filha
de Anselmo Vieira de Lucena e de Marina Viturino Ramos de Lucena, residentes e domiciliados à Rua
José Barbosa Caraça, 107, Santa Isabel-SP.

Apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil, artigo 1525. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
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Justiça determina suspensão
de reintegração de posses em Arujá
Estima-se que cerca de 2 mil
famílias que vivem em áreas
pertencentes a Imobiliária
Continental no Parque Rodrigo Barreto sejam beneficiadas
com a decisão judicial
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Expedida pela Juíza de Direito do Fórum de Arujá, Dra. Naira Blanco Machado, a decisão publicada no último dia,
09/06, determina a imediata suspensão
das ações processuais envolvendo a imobiliária Continental, entre elas, ações de
despejo, reintegração de posse e reivindicatórias movidas contra moradores do
Bairro Pq. Rodrigo Barreto que há anos
travam luta judicial, a fim de adquirem,
definitivamente, a propriedade dos lotes
em que vivem, ainda formalmente pertencentes à imobiliária.
Os processos envolvendo a Continental são antigos em Arujá. A Imobiliária
possui loteamentos em dois importantes
bairros da cidade, além do Barreto, o Pq.
Residencial. Alguns moradores adquiri-

ram estes lotes ainda no fim dos anos 90.
A Continental, após ser proibida de vender os imóveis, fazia contratos de locação
que, segundo os moradores, eram meras
simulações para ocultar a venda.
Neste período, mesmo obrigada por
um acordo judicial a vender os imóveis
em condições especiais às famílias que já
ocupavam os lotes, consta dos autos que
a imobiliária passou a praticar correções
abusivas nos preços das áreas, o que,
para muitos acabou inviabilizando a
compra, e a partir daí a Continental passou a buscar o despejo dessas famílias
para reaver os lotes, a maioria deles já
com construções finalizadas.
Nos últimos anos, vários processos de
reintegração de posse e despejo movidos
pela Continental, ocorreram na cidade, a
maioria no Pq. Residencial. No caso das
famílias dos lotes do Barreto, já existe
uma série de processos desta natureza tramitando na justiça que visam despejar às
famílias que vivem nestas áreas e que por
conta da incerteza deixaram de pagar os
aluguéis dos lotes há anos.
Com a nova decisão, a Vara de Arujá
suspende os processos desta natureza, o
que de acordo com o advogado Dr. Ma-

theus Valério, que atua em processos movidos contra a Continental, tal ação deve
trazer mais segurança jurídica a todas as
famílias envolvidas neste imbróglio.
“Isso de certa forma iguala os processos, uma vez que situações bem semelhantes tinham risco de ter decisões bem distintas. Sem contar que estamos lidando com
casos de moradores da área, que muitas
vezes por falta de conhecimento ou de capacidade financeira, sequer haviam apresentado defesa em seus processos, com
risco de perderem o único bem adquirido
com muita luta”, explica Dr. Matheus.
Em 2013, uma decisão parecida como
esta foi expedida pelo então juiz na época
Dr. Davi de Castro Pereira Rio. Assim
como na primeira, na atual decisão os magistrados destacaram o descumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) pela Continental.
Dra. Naira exige que a Continental
inicie a formalização de acordos de venda direto com os atuais ocupantes da
área. O documento oficializa ainda o cartório de Registro de Imóveis de Santa
Isabel para que informe à justiça as áreas
que estão envolvidas nesta tramitação e
também notifica o Banco do Brasil para

que a agência passe informações atualizadas a respeito dos depósitos realizados
e seus depositantes sobre ás áreas pertencentes a imobiliária.
A nova decisão contempla apenas os
moradores do Pq. Rodrigo Barreto e, sobre isso, Dr. Matheus ressalta a importância das famílias do Pq. Residencial buscarem também os seus direitos: “Moradores
de outros bairros, em situação semelhante, podem e devem procurar seus direitos
para obter a regularização fundiária de
suas áreas”, diz.
Caberá a prefeitura fixar placas indicativas pelo bairro, para orientar os moradores envolvidos sobre a necessidade de fecharem acordos com a Continental sobre
a compra definitiva dos lotes.
A Continental ainda pode recorrer da
decisão. “Acreditamos que, como passa a
ser uma decisão da Juíza impondo uma
obrigação ao próprio Poder Judiciário, é
quase impossível que ocorra um descumprimento por parte dos envolvidos. Esperamos que tudo seja definitivamente resolvido, uma vez que há anos, essas
famílias vivem sobre a incerteza que impera sobre os seus tetos”, finaliza Dr. Matheus Valério.
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Igaratá vê filho
consagrado à Igreja
Católicos celebram o
quarto padre nascido
na cidade
A comunidade católica de
Igaratá assistiu ontem à noite,
pela primeira vez na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, a ordenação sacerdotal de um
filho da terra. Jonathan César
Malta Natário nasceu em Igaratá
há 32 anos e, depois de fazer os
cursos básicos na E.E. Cel. Benedito Ramos Arantes e quase se
formar em administração de empresas, optou pela vida religiosa.
Ele conta que desde os primeiros anos queria ser padre.
Contudo, temendo a resistência
da família se manteve em silêncio até que, questionado pela
mãe, confessou sua vocação
quando frequentava o último ano
de administração em São José
dos Campos.
Há 12 anos começou filosofia, um conhecimento que ele
descobriu com a sua professora
Érica Alcântara e a quem confessava o desejo de aprofundar-se nesses estudos. Ao terminar

o curso de filosofia na cidade de
Fartura, no interior de São Paulo, optando pela Ordem dos Padres Regulares, foi estudar teologia em Belo Horizonte onde
recebeu suas primeiras ordens.
Jonathan explica que sua ordem, também conhecida como
Padres Teatinos, tem como
princípio “renovar, renovando-se”. – Foi fundada por São Caetano (1524), na mesma época
de Lutero e também com uma
visão crítica, só que não rompeu
com a Igreja Católica. Tendo
sido adotada pelo bispo de
Chiete (Itália), passou a ser conhecida também por sua ligação
com a cidade.
Ontem, finalmente, com o
rosto colado no chão da Matriz
de Nossa Senhora do Patrocínio
em sua terra natal, Jonathan refletiu sobre a vida laica que deixou para trás e, sob o olhar emocionado da família e de toda a
comunidade católica recebeu a
ordem sacerdotal pela autoridade
religiosa de D. Sérgio Aparecido
Colombo, bispo de Bragança
Paulista, convidado especialmente para ministrar a ordem maior

ao amigo igarataense.
Padre Jonathan deve retornar
a Belo Horizonte onde, segundo
o costume da Ordem dos Teatinos, deve seguir trabalhando na
cidade onde exerceu o diaconato, em Ribeirão da Neves. Dali
seguirá cumprindo o rito de se
aperfeiçoar e crescer no seu sacerdócio e na sua dedicação de
acolher bem e cumprir a sua missão com dignidade.
Jonathan é o quarto igarataense ordenado padre, um deles é
atualmente bispo de Limeira,
Dom José Roberto Fortes Palau.

Mutirão do fim da Catarata
88 idosos já se cadastraram e ainda tem
vaga para cirurgia
gratuita de catarata
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

A secretaria de Saúde de Santa
Isabel ainda tem vagas para idosos
com 60 anos ou mais que queiram
fazer a cirurgia de catarata.
“Nós encurtamos o trabalho.
Antes, tinha que passar no clínico geral, ir para o oftalmologista
e aí passar pelo cirurgião oftalmo. Agora, abrimos o cadastro
direto na secretaria de saúde e
em uma semana já registramos
88 inscritos, operamos 30 na
quarta-feira já”, disse Helena
Inácio, secretária de Saúde de
Santa Isabel.
Outra inovação da pasta, foi
no protocolo de atendimento.

Antes o paciente operava um
olho e aí voltava para uma fila de
espera para operar o outro. Agora não. Opera um olho e em três
semanas já opera o outro.
Helena acredita que a estratégia anterior, possivelmente, adotava esse sistema pata que a fila
andasse mais rápido. “Isso desanimava o paciente, mas eu priorizo a qualidade acima da quantidade. Mesmo atrasando um
pouco a fila o paciente sai satis-

feito”, relata.
Para participar do mutirão da
catarata os interessados devem
comparecer na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na
Av. Guilherme Alfieri, N° 332,
Parque São Benedito, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
É necessário apresentar os seguintes documentos: RG; CPF;
Cartão do SUS; Comprovante
de endereço de que reside em
Santa Isabel.

Saiba como diferenciar
o imóvel urbano do
imóvel rural
Pode parecer óbvio diferenciar um imóvel
urbano ou rural, afinal, imóvel rural é aquele
distante da cidade, cheio de “mato”, com gado,
já o imóvel urbano está localizado dentro da
cidade, nos “grandes centros”, correto? Errado.
Para diferenciar um imóvel urbano ou rural não
é levado em consideração a localidade do imóvel e sim a sua destinação.
No imóvel urbano a destinação tem que
cumprir alguma função social, como moradia
ou exploração de uma determinada atividade econômica (empresarial), ou seja, mesmo que o imóvel esteja localizado em área rural,
mas explora-se alguma atividade econômica, como locação aos finais
de semana, o imóvel é considerado urbano.
De acordo com o art. 4º, inciso I, do Estatuto da Terra: o “Imóvel
Rural”, é o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária
ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização,
quer através de iniciativa privada.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
a localização não é critério suficiente para determinar o imposto devido: se IPTU ou ITR, sendo possível a anulação de eventuais débitos aplicados em desacordo com a destinação do imóvel.
Há também casos considerados “híbridos”, tanto rural como urbano, ou seja, a família loca uma fazenda para morar e na fazenda possui gado, animais para cuidar, plantio, portanto, não dá para definir a
destinação específica do imóvel, nesses casos cabe ao Juiz analisar e
decidir qual o tipo de imposto será tributado.
Todos os proprietários que desejam descaracterizar do imóvel rural e transformar para o imóvel urbano podem entrar com processo
administrativo ou judicial, se for o caso, tendo em vista que o imóvel
não está cumprindo sua destinação legal.
É importante destacar que após a regularização do imóvel, o bem
pode valorizar em até 40%. Portanto, em caso de dúvida, sempre
consulte um (a) advogado (a) de sua confiança!
Dérika Viana Machado

Advogada atuante no Direito Imobiliário e Presidente da
Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental da OAB Santa Isabel – SP

Jornal Ouvidor - Sábado / 18 de Junho de 2022

7

O retorno das tradições
Igaratá

Santa Isabel

Cidades comemoram Corpus
Christi com tapetes e
celebrações de missas

Arujá

Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Nem o frio denso, em que a neblina
baixa mais parecia nuvem deitada sobre o
chão, nem mesmo as adversidades provocadas pelo isolamento dessa nova onda de
casos positivos para Covid-19, nada foi
mais forte que a fé. A retomada da tradição teve gosto de renovação da vida.
Em Santa Isabel foram produzidos um
total de 118 tapetes. E os trabalhos começaram por volta das 4h da manhã, quando
os trabalhadores da secretaria de Serviços
deram início a movimentação dos sacos
de serragem. E na secretaria de Trânsito,
uma equipe se preparava para fechar o
trânsito na principal avenida da cidade.
É um trabalho de muitas mãos, cada
qual traz sua força e uma porção de história e lembranças. Na Cultura, o secretário
Roberto Bastos conta que a marcação dos
tapetes foi toda feita pela equipe de servi-

ços, que a serragem foi doada e as paróquias ajudaram com material e a coordenação de equipes diferentes de produção.
“Foram tapetes produzidos por famílias, empresários, escolas, equipes de saúde e do Centro de Memória, foi uma manhã para todas as idades e muitos artistas.
Após anos de pandemia, celebramos a
vida”, disse Bastos.
A magia dos tapetes em Arujá
Em Arujá, o retorno da tradição pro-

moveu um reencontro entre as paróquias. Dos pés da Igreja Matriz no centro da cidade, os fiéis desceram a
ladeira da Rua Major Benjamim Franco dando continuidade a exposição de
artes produzidas por restos de materiais como borras de café, pó de cal,
areia e pó de serra, arrecadados entre
as comunidades.
José Marcos da Silva é membro da comunidade Nosso Senhor Bom Jesus, para

ele, é muito bom poder retomar a tradição
após dois longos anos de paralisações em
decorrência da pandemia da Covid-19:
“Essa magia é fantástica e nos contagia
espiritualmente”, disse.
A exposição dos tapetes terminou
após as 14h, quando os fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida realizaram a cerimônia de procissão pelos
tapetes até a Igreja Matriz.
Igaratá confraterniza com os tapetes
A principal característica dos tapetes
de Corpus Christi em Igaratá sempre foi a
simplicidade. Mas antes de começarem os
trabalhos a comunidade se reúne defronte
à Igreja matriz para um café comunitário.
– Cada um leva um pão, um biscoito, um suco, chá, café, leite e todos
compartilham desse momento, sempre
muito emocionante. Principalmente
depois de uma distância de dois anos
por causa da pandemia, conta Gabriel
Prianti, um dos mais entusiastas das
iniciativas da paróquia.
A procissão reuniu toda a comunidade
religiosa que percorreu os quase 500 metros das ruas que circundam a Igreja localizada no ponto mais alto da cidade.

Etec volta a ser destaque regional
Somente 11 escolas em todo
o estado de São Paulo conquistaram o selo de qualidade do Conselho Regional de
Química, Santa Isabel agora
está entre elas
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Na quarta-feira, 15/06, a Etec de
Santa Isabel recebeu o Selo de Qualidade CRQ-IV. Um reconhecimento
dado pelo Conselho Regional de Quí-

mica pelo trabalho de excelência que a
escola vem desenvolvendo no curso
técnico de química, que há nove anos
integra a grade de cursos oferecidos
pela unidade de ensino.
“É uma conquista de todos, dos professores e alunos envolvidos, mas também da base que mantém tudo em sintonia, desde quem cuida da faxina da
escola, da segurança, da coordenação, do
administrativo etc, somos uma equipe
que busca o desenvolvimento contínuo
de nossos alunos”, disse a diretora da
Etec, Gisele Adriana.

Uma representante da Panco participou da solenidade de entrega, organizada
pelos alunos de marketing. Segundo Gisele, somente nesta empresa cerca de 40
estagiários da Etec de Santa Isabel já
conseguiram seu primeiro trabalho e, alguns, ainda continuam por lá galgando
uma carreira de sucesso.
Na prática, a professora Márcia Bezerra, quem muito emocionada recebeu o
selo, disse que essa certificação do CRQ
favorece ainda mais os estudantes. Pois
as empresas, em busca de estagiários, terão mais esse item como prova de que o

curso é muito bom.
E, de fato, o mercado tem respondido a todo reconhecimento da Etec de
Santa Isabel, cuja média de notas no
Saresp 2021 ultrapassa a da rede estadual, da diretoria de ensino e até dentro
do próprio grupo de escolas que integram a rede do Centro Paula Souza,
alcançando 329,1 em língua portuguesa e 333,6 em matemática.
“Só recebem este selo, as escolas realmente comprometidas com a qualidade
de ensino”, ressaltou Andreia, representante do CRQ.
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Santa Isabel: contemplada
em programas culturais
É uma das 50 cidades
premiadas com o projeto +
Gestão SP, além de também ser
contemplado nos programas
Revelando SP e Tradição SP.
Por Comunicação/Santa Isabel

Santa Isabel é uma das 50 cidades contempladas com o projeto + Gestão SP,
que é um conjunto de atividades formativas de auxílio ao desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa,
com foco no apoio de projetos culturais.
A cidade receberá do Governo do Estado de São Paulo, cursos, aulas, oficinas,
palestras e mentorias para os gestores culturais, com intuito de estimular a troca de
experiências e conhecimentos entre os
participantes, além de aprimorar as políticas públicas para a economia criativa.
Já no Revelando SP, dois projetos do
município foram premiados, sendo na categoria Manifestação Artística, com Moçambique de Santa Isabel, e no Estande

Turístico, com O artesanato diferenciado
do Paraíso da Grande São Paulo.
O Revelando SP é uma ação que visa
valorizar a cultura tradicional paulista, por
meio da organização de um festival, em
que as cidades apresentam manifestações,
artesanato e culinária local. Neste ano, a
edição acontecerá no Parque Água Branca.
Os projetos culturais de Santa Isabel
também receberão apoio por meio do programa Tradição SP, que financia manifestações como festivais, festas, celebrações,
feiras e demais eventos que valorizam a
cultura local, as identidades regionais e as
histórias da cidade.
A administração municipal reforça
que é muito importante incentivar os artistas locais, principalmente no cenário de
pós-pandemia, em que muitos ainda estão
se recuperando economicamente, pois devido ao isolamento social, não puderam
exercer suas atividades e agora estão retomando as suas apresentações culturais em
locais privados e públicos.

Abertas inscrições
para o EJA
Para quem sonha em terminar
os estudos, a hora é agora!
Por Comunicação/Santa Isabel

Em Santa Isabel, as matrículas para a
EJA (Educação de Jovens e Adultos), na
modalidade Ensino Fundamental l (1º ao
5º ano) abrirão no dia 20 de junho e vão
até 15 de julho.
As inscrições podem ser feitas das 8h
às 16h, na EMEF Oscar Ferreira de Godoy, localizada na rua Fernandes Cardo-

so, 240 – Bairro 13 de Maio. Para realização da matrícula é necessário apresentar
os seguintes documentos:
1. Cópia do RG do aluno;
2. Cópia do CPF;
3. Cópia da carteira de vacina
(Covid-19);
4. Comprovante de endereço atualizado;
5. Cópia do cartão SUS;
6. 1 foto 3x4.
Para mais informações, entre em
contato pelo número 4657-2510 ou
4656-1084.
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Caminho de Damasco contesta dívida milionária
Entidade apresentou
documentação para a prefeitura de Santa Isabel e o
caso segue em análise
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Isabel,
realizada no último dia 13/06 para anali-

sar as contas do primeiro quadrimestre, a
dívida milionária da Sociedade Caminho
de Damasco não entrou em debate.
Em 03/05/2022, pelo não cumprimento de metas qualitativas e quantitativas, a
Secretaria municipal de Saúde notificou a
entidade Caminho de Damasco para devolver R$2.708.144,46 aos cofres públicos em um prazo de 30 dias.
O prazo venceu, mas o valor apontado pela comissão de acompanhamen-

to e fiscalização do contrato agora segue em análise. Internamente, entre os
conselheiros havia a informação de
que a dívida teria caído para cerca de
R$300 mil após a entidade apresentar
uma série de documentos.
“Essa informação não procede”,
de acordo com a assessoria de imprensa, a documentação recebida da
SBCD foi encaminhada ao controle
interno para avaliação.

A secretaria de Saúde afirma que não
pode avaliar se a comissão que calculou o
valor da dívida milionária errou em sua
auditoria. “Trata-se de uma comissão e
documentos da gestão anterior. A resposta da SBCD à notificação da dívida foi
entregue direto na controladoria interna
que segue analisando os dados”, finaliza a
secretaria de saúde.
Com ressalvas, o conselho de saúde
aprovou as contas.

Um grande dia na literatura
Foto: Júlio Motta

Maria Helena Marcondes
em foto histórica de
escritoras de 2022
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Escritoras de Santa Isabel se reuniram
na manhã do dia dos namorados, 12/06,
especificamente, na Biblioteca Profa. Maria Helena Marcondes para marcar presença em um movimento internacional
inédito: “Mulheres escritoras, uni-vos!”.
Em Santa Isabel, Fernanda Aparecida
O.S.S. foi quem fez o convite às demais
escritoras, trouxe consigo uma bolsa recheada de suas participações em coletâneas de contos e poesia: “Estas ações dão
visibilidade aos talentos de nossa região”, destacou.
A escolha do lugar da foto foi fácil,
para a jornalista Érica Alcântara, a Biblioteca Pública, cujo nome faz justa
homenagem a outra mulher, merece reconhecimento por anos de dedicada im-

Da esquerda para direita: Érica Alcântara, Juliana Saueia e Fernanda Aparecida O.S.S.

portância na educação e na formação de
novos leitores.
A advogada Juliana Saueia destacou

que o projeto nos proporcionou um encontro único, capaz de mobilizar novas
ideias e projetos culturais. “É bom conhe-

cer outras pessoas que falam a nossa língua e acreditam nessa produção literária
cheia de força e encanto”.
As escritoras agradeceram ao apoio da
secretaria de Cultura, que autorizou o pesquisador Adelson J. de Souza, abrir a biblioteca em pleno domingo e ao fotógrafo
Júlio Motta, que registrou o momento.
Mundo afora, o evento movimentou
diversas cidades, somente na capital paulista, o Pacaembu contabilizou mais de
400 escritoras, cada qual com pelo menos
uma obra publicada ou em produção! E os
flashes romperam a manhã do Oiapoque
ao Chuí e, além do Brasil, ganharam outras faces sorridentes, em cidades do Reino Unido e de Portugal transformando o
movimento num marco literário.
A ideia de reunir escritoras é inspirada numa fotografia de Art Kane, de
1958, que registrou grandes jazzistas
no Harlem, chamada de “Um grande
no Harlem”.
Santa Isabel está neste movimento.

Curso de xadrez entrega certificados
40 jovens de 12 a 17 anos
concluíram a primeira fase
No início desta semana (13/14 de junho), uma cerimônia celebrou o encerramento do curso de xadrez com a entrega
de 40 certificados de conclusão da primeira fase da modalidade.
O curso é oferecido à população por
meio de uma parceria entre a Secretaria
Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Esportes, através do
programa “Viva Esporte”.
Além dos certificados, os alunos
dos períodos da manhã e tarde, receberam medalhas e exemplares do
“Manual de enxadrismo elementar”,
autografados pelo professor e enxadrista Jorge Melecsevics.

O evento contou com a participação
dos secretários municipais de Assistência
Social Marina Bernardo e de Esportes Fabio André e o diretor Adão Vagner.
Os jovens de 12 a 17 anos que receberam os certificados fazem as aulas de xadrez no Centro de Convivência da Criança
e do Adolescente (CCCA) unidade Centro.
Os interessados podem fazer inscrições no site da Prefeitura de Arujá, na aba
“Viva Esporte” ou pelo contato do CCCA
Centro: (11) 4655-2900.
Para mais informações:
CCCA Centro – Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Contato: 4655-2900
E-mail: cccacentro@aruja.sp.gov.sp.br
Endereço: Av. Antônio Afonso de
Lima, 276 – Centro – Arujá – SP

Os cinco alunos melhor classificados, secretários e o professor Jorge Melecsevics
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Estado confirma atraso de medicamentos
Ministério da Saúde atrasa
entrega de medicamentos
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

O inverno chegando e a preocupação
com o tratamento de doenças respiratórias
continua. Na edição 1379 do Ouvidor,
uma reportagem completa aborda a questão da falta de medicamentos em farmácias públicas e privadas, bem como as
ações realizadas em Santa Isabel para garantir o atendimento da população.
Em resposta aos questionamentos feitos pela reportagem, o Governo do Estado
de São Paulo confirma o atraso na entrega
de medicamentos. “A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que são distribuídos mais de 300 medicamentos na
rede. Entre estes, 134 são de responsabilidade de aquisição e distribuição do Ministério da Saúde”, destaca.
Em nota, o Estado informa que, entre
os medicamentos de Componentes Especializados, os chamados de Alto Custo,
disponibilizados nas Farmácias de Medicamentos Especializados (FMEs), 12 tiveram atraso durante o 2º trimestre deste
ano e foram entregues de forma parcial
pelo Governo Federal.
“Outros sete medicamentos de responsabilidade da pasta estadual já estão em
processo de aquisição. Importante dizer,
que os medicamentos disponibilizados
nas FMEs são adquiridos sob demanda,
conforme as solicitações regionais. No total, são 1,4 bilhão de componentes disponibilizados por ano”, diz.
A pasta da Saúde reitera que segue cobrando o Governo Federal e aguarda a re-

gularização dos medicamentos e ressalta
que o Estado apenas redistribui os medicamentos e comunica os pacientes assim
que o órgão federal realiza as entregas e
as farmácias são abastecidas.
A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, órgão ligado à Secretaria de
Estado da Saúde (SES), informa que os
medicamentos de entrega pela Rede Dose
Certa, já foram adquiridos e aguarda entrega, que está em atraso pelo fornecedor.
A pasta cobra celeridade ao fornecedor,
que pode ser multado pelo atraso.
Conselho Nacional de
Saúde cobra medidas
Medicamentos como dipirona injetável, amoxilina ou diazepam e até mesmo
soro fisiológico estão em falta na rede pública e privada do país.
Segundo Ediane de Assis, diretora do

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério
da Saúde, o desabastecimento envolve diferentes fatores, entre eles disponibilidade internacional do insumo farmacêutico,
tentativas de pregões fracassadas e o impacto da pandemia da Covid-19 com
grande sobrecarga nos serviços de saúde e
na cadeia produtiva em todo o mundo, o
que afetou o mercado.
“Ainda vivemos um reflexo da situação de pandemia e mudança de mercado.
O que impacta no aumento dos preços.
Mas é um momento de transição, percebemos que já está ocorrendo uma melhora”, afirma Ediane.
Em Reunião Ordinária do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) , em Brasília,
realizada em 26/05/2022, a conselheira
nacional de Saúde Silvana Nair Leite, que

representa a Escola Nacional de Farmacêuticos (ENFar) no CNS, destacou que
não se trata apenas de uma questão de logística ou de precificação, mas sim de política pública nacional.
“O SUS não é comprador de medicamentos apenas, o SUS tem capacidade e
estrutura de produção própria de medicamentos no país para garantir as necessidades nacionais. O Brasil tem condições de
fazer gestão política que não é só fixar
preço ou de comprar ou não, mas de ser
um jogador muito mais decisivo nessa esfera”, disse Silvana.
Para a conselheira nacional de saúde
Débora Melecchi, que coordena a Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência
Farmacêutica (Cictaf) do CNS, é fundamental que haja uma reorganização desse
processo, exigindo do Ministério da Saúde junto à indústria farmacêutica o estabelecimento de estratégias de regularização
e monitoramento de medicamentos.
“O Ministério da Saúde não pode ficar à
mercê de dependência externa, nem refém
do mercado, nós precisamos ter uma atuação voltada para a implementação concreta
da Política Nacional de Assistência Farmacêutica integrada à ciência, tecnologia e
insumos”, alertou a conselheira.
O CNS agendou um seminário nacional sobre o assunto, com a temática Complexo Econômico Industrial da Saúde e as
Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e sua importância para o Estado Brasileiro, ele seria transmitido pelo
Youtube no dia 10 de junho, mas por motivos técnicos foi adiado.

https://www.youtube.com/
watch?v=lZkJxFZWz3M

Agenda de eventos e de oportunidades
Confira a programação de
eventos e de atividades sociais
que estão disponíveis para
toda a população
SANTA ISABEL
VOLKS DAY – Encontro de carros antigos em Santa Isabel, amanhã, dia 19/06, próximo ao terminal rodoviário. Haverá apresentação musical da Orquestra Municipal às
10h30. Participe!
SERTANEJO – Noite sertaneja programada para amanhã, domingo, 19/06 com Pena
Azul e Amigos, na Praça da Bandeira.
CONFERÊNCIA – A Prefeitura de Santa Isabel convida para Conferência Municipal de Cultura 2022 a se realizar dia 21/06,
das 19h às 21h, no Centro Cultural da Av.
República, 118.
MANICURE – A prefeitura de Santa Isabel está com inscrições abertas para o curso

gratuito de esmaltação em gel. As aulas serão
aplicadas entre os dias 23 e 29 de junho, das 9h
às 13h. Vagas limitadas. Info.: 11 4656-2644
BOLOS – A prefeitura de Santa Isabel, em
parceria com o Sebrae, está com inscrições
abertas para o curso gratuito de fabricação de
cupcakes e bolos caseiros. As aulas serão aplicadas entre os dias 27/06 e 01/07, das 08h às
12h. Vagas limitadas. Info.: 11 4656-2644.
DESCOMPLIQUE - Vagas abertas para
o curso “Descomplique” que ocorrerá entre
27/06 e 01/07, das 9h às 13h, na Associação
Comercial e Industrial de Santa Isabel (ACISI), localizada na rua Imperatriz Cristina, N°
62, Centro. Info.: 4656-2644.
CATARATA - Pessoas com mais de 60
anos que moram em Santa Isabel, já podem se
cadastrar para o mutirão de cirurgia de catarata
na Secretaria Municipal de Saúde, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar RG; CPF; Cartão do SUS; Comprovante de endereço.
DIA FELIZ - O Projeto Especial Criança

Feliz acontece hoje, 18/06, na EMEB Teiji
Kita, no Bairro Ouro Fino em Santa Isabel, a
partir das 14h. Será uma tarde inteira de brincadeiras e atratividades que proporcionará a
toda a comunidade o corte de cabelo, manicure, brincadeiras para as crianças e muito mais.
A ação visa a doação de roupas e calçados as
famílias do Ouro Fino que precisarem.
BAZAR DE INVERNO - Acontece hoje,
18/06, na Igreja SER, situada na Av. Brasil,
Nº442, Bairro Cruzeiro, em Santa Isabel o Bazar Gratuito de Inverno. Além da distribuição
gratuita de roupas e agasalhos e entidade também receberá doações, que posteriormente serão encaminhadas as famílias carentes de Santa Isabel.
IGARATÁ
CEEJA - Inscrições abertas para conclusão dos estudos no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Santa Isabel (CEEJA) para adultos com 18 anos ou mais que
queiram concluir os anos finais do Ensino
Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. O

CEEJA em Santa Isabel fica na Rua Rozendo
Mathias Narareth, 46, Pq. São Benedito. Mais
informações pelo telefone (11) 4655-2070.
FUTEBOL - Final do Campeonato Municipal de Futebol de Igaratá acontece amanhã,
domingo, 19/06, no ginásio municipal. Às 13h
Frieirense F.C enfrenta o Ousadia F.C na disputa pelo 3º lugar. Às 15h Águas de Igaratá
joga com Boa Vista pelo grande final. Na entrada do ginásio será cobrado 1kg de alimento
não perecível. Os donativos arrecadados serão
doados às famílias carentes.
FESTIVAL DE INVERNO – Vai até
amanhã, domingo, 19/06, o 1º Festival de Inverno de Igaratá, na Praça 30 de Dezembro,
barracas oferecem diversos tipos de comidas e
bebidas como cervejas e hambúrgueres artesanais, galinhada, lanches gourmet, torresmo,
massas, churros e outros. 18/6 – Das 14h às
23h - apresentação da banda Last Train Ira Tributo, a partir das 18h. 19/6 - Das 12h00 às
22h00 a apresentação de Ricardo do Vale, a
partir das 18h.
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GCM no combate a violência doméstica
Foto: Bruno Martins

GCM de Arujá acompanha
mais de 160 mulheres vítimas
de violência doméstica
no município
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Mais do que atuar no patrulhamento
ostensivo das ruas e bairros de Arujá, a
Guarda Civil Municipal (GCM) adquiriu, nos últimos anos, um papel importantíssimo na defesa e proteção da mulher vítima da violência. O órgão é hoje,
o principal responsável pelo acompanhamento de 164 vítimas de violência doméstica no município.
Cabe a GCM o acompanhamento de
mulheres que denunciaram seus agressores e estão hoje protegidas por medidas judiciais. Essas medidas protetivas
impedem que os agressores, se aproximem de suas vítimas até que o caso
seja devidamente julgado. Se a medida
for descumprida, o agressor pode ser
preso imediatamente.
Todas às vítimas assistidas pelo Programa Maria da Penha de Arujá, são cadastradas junto a secretaria Municipal de
Segurança Pública e passam a ser acom-

Nos últimos 4 anos, a GCM prendeu, em flagrante,
37 agressores de mulheres que teriam descumprido medidas protetivas.

panhadas pela Pasta, por meio de visitas e
entrevistas feitas pelos agentes da GCM.
Essas mulheres tem a disposição o Botão
Maria da Penha que pode ser acionado
sempre que acharem que estão em situação de perigo.
Implantado em dezembro de 2018, o
Botão Maria da Penha garantiu a GCM
até aqui, a atuação eficaz no cumprimento das medidas protetivas. “Através de

um simples acionamento, a nossa equipe
identifica a localização da vítima e se
desloca imediatamente até lá!”, explica o
secretário de Segurança Pública de Arujá, Washington Luís Beolchi Adami,
acrescentando que 37 agressores que
descumpriram medidas judiciais foram
presos em flagrante.
Adami, ressalta ainda que a GCM
também oferece suporte às vítimas de

violência doméstica através de orientação e palestras preventivas por meio do
Programa Patrulha Maria da Penha. Segundo ele a Guarda Municipal implementará ainda mais a proteção das mulheres com um novo programa que está
sendo desenvolvido, o “Patrulha Maria
da Penha vai à Escola”. - Em parceria
com a Educação conseguiremos fechar
ainda mais o ciclo da violência contra a
mulher”, conclui o Secretário.
Como funciona a medida protetiva?
Responsável pela coordenação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de
Arujá, a delegada Dra. Vanessa Torres de
Azevedo Chagas explica que a medida
protetiva, é uma ordem judicial concedida
com a finalidade de proteger a mulher que
esteja em situação de risco, como forma
de preservar a sua integridade e saúde física, mental e psicológica.
- Alguns acham que o afastamento
precisa ser só físico, mas não! O descumprimento desta medida, pode ser considerado até se o agressor tentar contato por
meio de ligações, mensagens de texto, e-mails ou até se o mesmo tentar obter informações da vítima com os seus familiares”, explica Dra. Vanessa.

Pit Stop Solidário Inverno começa na terça-feira
Com o outono mais
frio dos últimos anos,
cidades esperam “friaca” mais intensa com a
chegada do inverno
na próxima terça
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

O grupo de protetores dos
animais, “Quatro Patas no Peito”, realiza em Santa Isabel
uma campanha de doação de
ração para ajudar cães e gatos
que estão em situação de vulnerabilidade.

Além dos comércios parceiros,
o grupo realizará grande encontro
no dia 25/06, das 8h às 14h, na
Praça Fernando Lopes, centro.
Quem doa, recebe um cupom e
concorre a prêmios dos comércios
apoiadores da causa.

Apesar do frio intenso que
chegou a atingir a marca de 3
graus em madrugadas passadas,
com sensações térmicas abaixo
do zero, o inverno só começa
mesmo na próxima terça-feira,
21/06. A “friaca” promete ser
tão intensa quanto nas noites de
outono, por isso às Prefeituras
vão manter os programas de acolhimento e proteção as pessoas
em situação de rua.
Desde que o frio bateu em
Arujá, a secretaria de Assistência
Social e o Fundo Social de Solidariedade abriram as portas do Ginásio Habib Tannuri para o acolhimento emergencial dos moradores
em situação de rua na cidade.
A prefeitura tem acolhido em
média 18 pessoas por noite: “Só

no domingo, 12/06, foram 16 e
no dia seguinte nossas equipes
realizaram 17 acolhimentos”, informa as equipes de Assistência
Social que trabalham na abordagem e acolhimento em Arujá.
De acordo com Assistência
Social, o abrigo temporário continuará funcionando no ginásio, até
a implementação do Projeto Acolher, no qual, a Prefeitura montará, em local a definir, um abrigo
estruturado para acolhimento da
população de rua durante os períodos mais frios do ano.
A Prefeitura reforça a importância dos moradores acionarem
a Guarda Civil Municipal e a
equipe de abordagem da Assistência Social por meio do Disque 153, sempre que houver informações de pessoas em
situação de rua que necessitarem
de acolhimento: “Mais do que
oferecer comida e coberta, informe a nossa equipe, para que possamos ir até essas pessoas e ofertar a elas o auxílio e acolhimento
necessário. Assim, você com
certeza estará ajudando melhor”,
reforça.
Ações contra o frio
em Santa Isabel
“Todas as noites Santa Isa-

bel promove abordagem de
pessoas em situação de rua”,
destaca o secretário de Promoção Social, Daniel Lucena.
Com 16 vagas disponíveis para
acolhimento o abrigo isabelense, mais conhecido como Casa
de Passagem, oferece além de
pernoite com cama e banho
quentes, quatro refeições do
café da manhã ao jantar.
“Infelizmente, muitos se recusam a ir para o abrigo e nós
não podemos obrigá-los. De
todo modo, reforçamos a abordagem repetindo-a constantemente. Na última segunda-feira,
registramos uma redução no número de pessoas na rua, encontramos quatro”, diz o Secretário.
Em noites mais frias, a Promoção Social organiza uma força tarefa e une forças com a
equipe da Defesa Civil, da Saúde, e da Associação Afro, organização social contratada que há
anos é responsável pela gestão
do abrigo.
O psicólogo da Casa de Passagem, Renan Fernandes, é o
responsável pela triagem dos
acolhidos e, pelo telefone (11)
4680-2418, em caso de dúvidas,
entre em contato.
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Flagrantes de uma exposição de fé
Nestas duas páginas de nossa versão digital publicamos fotos enviadas por
nossos profissionais e leitores que demonstram como a comunidade católicas
das cidades redescobre o prazer de confeccionar os tradicionais tapetes de Corpus Christi, um hábito introduzido pelos portugueses no Brasil.
A festa de Corpus Christi foi introduzida na cultura católica pelo Papa Urbano IV em 1264. De acordo com a tradição religiosa, um padre vivia angustiado

Santa Isabel

Santa Isabel

Santa Isabel

Santa Isabel

Fotos: Gabriel Prianti, Yara Arantes, Bruno Martins e Betto Mello

Santa Isabel

por dúvidas sobre a presença de Cristo na eucaristia (hóstia consagrada). Em
busca de uma resposta, ao celebrar uma missa em Bolsena, na Itália, viu escorrer da hóstia que consagrara uma gota do sangue de Cristo.
Ao tomar conhecimento do milagre, Papa Urbano mandou levar todos os objetos para uma catedral e esse movimento gerou a procissão de Corpus Christi que
celebra também a caminhada em busca da terra prometida: o coração dos fiéis.
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Assassinato em Santa Isabel
Matou o cunhado e tentou enganar a PM, homem foi preso
em flagrante por homicídio e
porte ilegal de arma
Na última quinta-feira, 16/06, enquanto no centro de Santa Isabel famílias inteiras se reuniram na celebração de um feriado religioso, noutro
canto da cidade um encontro terminou
em morte. H. R. F. deu um tiro no rosto do próprio cunhado na cozinha de
sua residência próxima à rod. Presidente Dutra.
A Polícia Militar foi acionada pelo
filho da vítima que se afugentou da

cena do crime, num motel. Ele contou
aos policiais que, acompanhado de
seu pai, estavam na casa de H. R. F.,
quando o mesmo pegou uma espingarda calibre 32 e, apontando para o
rosto de seu pai disse antes de atirar:
“tenho um presente para você”.
A PM imediatamente seguiu para
o local do crime, lá H. R. F. tentou
impedir a entrada dos policiais, garantndo que nenhum crime teria
ocorrido, até que uma das testemunhas confessou que um homem fora
baleado na casa. Ao adentrar na residência os policiais encontraram A. L.
morto na cozinha.
O filho da vítima, que assistiu toda

a cena, garante que tudo aconteceu
sem qualquer motivo aparente e que
sequer houve discussão entre as partes
antes do homicídio ser perpetrado.
Já o filho de H. R. F. disse que
quando chegou na residência a fatalidade já estava dada e, em defesa de seu
pai, disse que a vítima era conhecida
como “matador” e possivelmente teria
ido até o local apenas para intimidar.
Ciente de seus direitos, H. R. F. estava acompanhado por um advogado
no momento em que declarou estranheza na visita, vinda de seu cunhado
com quem não mantinha contato há
cerca de 30 anos e reconhecia nele
uma presença perigosa.

H. R. F. confessou que, por medo,
acreditando que o cunhado estava armado, realizou um disparo de arma de
fogo em sua direção, mas não tinha
intenção de atingi-lo. Contudo, posteriormente, verificou-se que com a vítima não fora encontrada qualquer
tipo de arma.
Após ouvir todos os envolvidos, o
Delegado de Polícia, Dr. Carlos Eduardo V. Cavalcanti, decretou prisão em
flagrante por homicídio e por posse irregular de arma de fogo. A autoridade
policial ainda requisitou exame perinecroscópico, residuográfico e perícia
para a arma de fogo utilizada no assassinato. O caso segue em investigação.
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