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São José encerra a 

semana de forma agi-

tada na esfera policial, 

com duas ocorrências 

graves: falso seques-

tro no dia 19, com 

perda financeira, e es-

tupro no Jardim Aero-

porto, no dia 14. Hou-

ve ainda a audiência 

no Fórum para ouvir 

os acusados do “tribu-

nal do crime” ocorrido 

em agosto de 2017. 
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Polícia investiga falso sequestro e estupro

Página B1

Rio Pardo Exposhow agita a região

O juiz de direito Wylden-
sor Martins Soares con-
cedeu entrevista ao jornal 
sobre a prisão em segun-
da instância, foro privile-
giado e eleições, entre ou-
tros temas. 
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Entrevista

O Polo do Conservatório 
de Tatuí de São José do 
Rio Pardo, com 160 alu-
nos, realizará em breve 
um processo seletivo para 
receber mais amantes de 
música. 
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Polo de Tatuí     

A etapa atual do cadas-
tramento eleitoral biomé-
trico em São José do Rio 
Pardo será encerrada no 
dia 9 de maio e reaberta 
após as eleições. 
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Biometria

Mais barato do Brasil 

Quase todos os postos de combustíveis de São José estão vendendo etanol ao 
preço mais barato do Brasil: R$ 2,259 o litro. Esse valor é por tempo limitado, mas 
atrai gente de toda a região.                  Página C4
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De Brasília Claudio Coletti

O início do Rio Pardo Ex-
poshow 2018 neste final 
de semana traz um alento, 
de certo modo, ao desfe-
cho dos dias anteriores, 
quando mais um estupro 
de uma jovem aconteceu 
em São José do Rio Pardo, 
além do golpe do seques-
tro e outros fatos ruins. Os 
shows previstos para este 
ano, além dos rodeios e 
demais atrações, movi-
mentarão a cidade duran-
te quase duas semanas 
inteiras. 

Isso não diminuirá, no 
entanto, a urgente neces-
sidade de reflexão acerca 
do fato ocorrido no Jardim 
Aeroporto na madruga-
da do dia 14, que é muito 
parecido com o crime se-
xual que envolveu uma 
estudante universitária 
meses atrás, não muito 
longe dali. Os fatos, aliás, 
são muito parecidos e a 
própria polícia civil admite 
que o “modus operandi” é 
bem semelhante. 

Em ambos os casos o 
estuprador escolheu um 
casal de namorados que 
se isolara das pessoas. 
Em ambos os casos ele 
primeiro imobilizou o na-
morado e depois atacou 
a namorada. No primeiro 
caso, ele amarrou o rapaz 
após mandar que se dei-
tasse ao chão; no segun-
do caso, colocou o moço 
no porta-malas do carro e 
o fechou.

Policiais civis coman-
dados pelo delegado Ivan 
Wohlers estão investigan-
do tudo e acreditam que 
terão êxito em achar, cedo 
ou tarde, o estuprador do 
dia 14. Quando for detido, 
será possível decifrar se 
ele é ou não o mesmo que 
atacou a universitária na 
Mata da Paixão e até mes-
mo se tem outros antece-
dentes criminais. 

Mães e pais com quem 
o redator do jornal conver-
sou informalmente sobre 
o assunto demonstraram 

medo e insegurança em 
relação às filhas que es-
tudam na cidade e que se 
deslocam por lugares er-
mos, de suas casas até as 
escolas. Até mesmo quem 
mora em bairros distan-
tes dos locais onde ocor-
reram esses dois últimos 
estupros manifestaram 
excessiva preocupação 
com suas filhas, mostran-
do claramente o efeito que 
tais ocorrências deixou 
em suas mentes. Pedem 
proteção e providências 
das autoridades e, princi-
palmente, da polícia.

É hora, porém, das famí-
lias e mesmo dos jovens 
fazerem a sua parte, ao 
invés de ficarem cobrando 
providências dos órgãos 
públicos. Namorar é belo 
e saudável, faz parte das 
experiências que todo ho-
mem e mulher vivenciam, 
sendo o período mais lin-
do da existência huma-
na. Mas namorar em lo-
cais escuros e perigosos, 

como os que aconteceram 
nos dois casos citados, é 
chamar ao crime quem 
já está à procura dele. 
Mentes estragadas pelo 
pecado, pela pornografia 
agressiva e cotidiana, pe-
las propagandas sensuais 
maciçamente divulgadas 
nas mídias, só pensam em 
encontrar uma presa fácil 
para agir e satisfazer seus 
instintos incontidos. 

Por que, então, dar oca-
sião ao maníaco? Por que 
não tomar cuidados com 
o próprio corpo, com o 
namoro, e evitar lugares 
que estão a um passo de 
fazer “a próxima vítima?” 
Todo cuidado é pouco! E 
mesmo que a polícia pren-
da este estuprador, outros 
virão e não perdoarão jo-
vens desatentos e que 
gostam de namorar peri-
gosamente. O mais sábio 
é evitar tal risco.

O alerta deixado pelos últimos estupros

Faltando apenas 163 
dias para as eleições de 
7 de outubro, o cenário 
da sucessão presidencial 
está muito embaraçado e 
cheio de incertezas. Até o 
dia 15 de agosto - último 
dia para o registro na Jus-
tiça eleitoral dos candida-
tos aos diversos cargos 
- muitas reviravoltas po-
derão acontecer e muitos 
dos atuais pré-candidatos 
serão colocados fora da 
corrida presidencial.

Entre os políticos vai se 
consolidando uma certe-
za: se os partidos do cen-
tro-direita (PMD, PSDB, 
DEM, PP, PSD e PTB) não 

se unirem em torno de 
um candidato presidenci-
ável, eles correm o sério 
risco de não disputarem 
o 2° turno das eleições. 
Nenhum dos seus pré-
candidatos conseguiu, até 
agora, sensibilizar o elei-
tor brasileiro. Todos eles 
aparecem nas recentes 
pesquisas eleitorais com 
uma intenção de votos pí-
fia, oscilando entre 1 e 3%. 
Apenas Geraldo Alckmin 
conseguiu chegar aos 8% 
dos pesquisados pelo Da-
tafolha.

Enquanto isso, Lula, 
mesmo na prisão, e o pré- 
candidato da extrema-di-

reita, deputado Jair Bolso-
naro, bancado pelo nanico 
PSL, lideram as pesquisas 
com 30% e 17%, respecti-
vamente.

O PT continua batendo 
bumbo pró-Lula, mesmo 
sabendo que ele será de-
clarado inelegível por ser 
considerado ficha suja. 
Até o dia 15 de agosto, os 
petistas estarão percor-
rendo o país com a his-
tória de que ele é vítima 
dos políticos e dos juízes. 
Caso seja de fato decla-
rada a inelegibilidade de 
Lula, a cúpula do PT pre-
tende oficializar Fernando 
Haddad, ex-prefeito da ci-

dade de São Paulo, como 
seu candidato ao Palácio 
do Planalto. Lula atuará 
como seu principal cabo 
eleitoral. A candidatura 
de Haddad, porém, está 
sendo questionada por 
expressivos caciques do 
partido. O ex-governador 
da Bahia, Jaques Wagner, 
está defendendo uma co-
alização dos partidos com 
viés de esquerda para o 
lançamento de um candi-
dato, não precisando ser 
ele do PT. Fernando Had-
dad, nas recentes pesqui-
sas do Datafolha, aparece 
com apenas 3% das inten-
ções de votos.

Ameaçados Partidos do centro

Apontados como candi-
datos da esquerda, Marina 
Silva (Rede) e Ciro Gomes, 
estão apostando que Lula 
fique de fato fora da corri-
da presidencial para ten-
tarem abocanhar os votos 
dos petistas. Nas pesqui-
sas Datafolha, Marina Sil-
va chega a 15%, num ce-
nário sem Lula candidato, 
vindo atrás, com 10%, Ciro 
Gomes. Mas ambos os 
pré-candidatos estão na 
linha de tiro dos caciques 
do PT pelo fato de terem 
feito cara de paisagem du-
rante a batalha que Lula 
travou para não ser levado 
à prisão. Viraram inimigos 
de Lula, e assim vão ser 
tratados.

No DEM, seu pré-candi-
dato, deputado Rodrigo 
Maia, sofreu um duro gol-
pe. O presidente nacional 
do partido, ACM Neto, pre-
feito de Salvador, desistiu 
de ser candidato ao gover-
no da Bahia. Será menos 

um forte palanque eleitoral 
para alavancar a candida-
tura de Maia. ACM afirmou 
que o DEM só participará 
das eleições presidenciais 
se o seu pré-candidato, no 
caso Rodrigo Maia, estiver 
com pelo menos 10% das 
pesquisas. As divulgadas 
na semana passada pelo 
Datafolha apontam Rodri-
go Maia com apenas 1%.

Deixando o governo de 
São Paulo, Geraldo Alck-
min perdeu as prerrogati-
vas do foro privilegiado. 
Por isso, a ministra Nancy 
Andright, do Superior Tri-
bunal de Justiça, transfe-
riu para Justiça Eleitoral 
de São Paulo o exame da 
denúncia de que o ex-go-
vernador paulista teria se 
beneficiado com recursos 
do caixa dois em suas 
campanhas passadas. Fi-
cou, assim, Alckmin livre 
das garras da Lava-Jato. 

O candidato da extre-

ma-direita Jair Bolsonaro 
foi denunciado pela pro-
curadora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, pela 
prática de ato de racismo 
contra quilombolas, indí-
genas, refugiados, mulhe-
res e LGBTS. O filho dele, o 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL- SP), tam-
bém foi denunciado por 
agressão a uma jornalista.

Jair Bolsonaro, no fim 
da semana passada, ao 
retomar de uma viagem a 
Roraima, foi levado para 
o Hospital do Exército, no 
Rio de Janeiro, por apre-
sentar problemas de saú-
de.

Quanto ao PMD, nenhum 
dos seus caciques acre-
dita que Michel Temer 
consiga ultrapassar os 
obstáculos que tem pela 
frente para ganhar con-
dições para pleitear sua 
reeleição. Na pesquisa Da-
tafolha, 87% declaram que 

não votarão nele e nem em 
candidato que ele apoiar.

Está para ser oficializa-
da pelo PSB a pré-candi-
datura do ex-presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
o ministro Joaquim Barbo-
sa. Nas pesquisas Datafo-
lha, ele aparece com 10% 
dos pesquisados. Se sua 
candidatura presidencial 
não avançar, a ideia do 
PSB é lança-lo candidato 
ao governo do Estado do 
Rio de Janeiro.  

Apresentado como “pa-
cificador”, o ex- ministro 
Aldo Rebelo foi oficializa-
do, no inicio da semana, 
como pré- candidato à 
Presidência da República 
pelo Solidariedade, presi-
dido pelo deputado  Pau-
linho, da Força Sindical. 
Esta é dissidência do gru-
po politico que havia pro-
metido apoio ao presiden-
te da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia.

Outros pré-Candidatos

A Voz do Brasil
A partir desta segunda-feira, 23 de abril, o progra-

ma A Voz do Brasil passará a ser retransmitido pela 
rádio 88+FM de São José do Rio Pardo entre 21 ho-
ras e 22 horas. Na rádio Difusora AM o horário con-
tinuará inalterado: das 19 horas às 20 horas. 

Duas correções 
Na matéria da página A7 da semana passada so-

bre o falecimento de José Roberto da Cruz no inte-
rior da Caixa Econômica Federal, faltou uma letra no 
nome da esposa, que foi escrito só com as iniciais. 
O correto é LGST. E, ao contrário do que saiu escri-
to, ele não teve alta hospitalar no dia anterior e sim 
naquele dia. Outra correção, desta vez na página de 
Classificados: nas notas de falecimento, cujo texto 
vem do Cartório de Registro Civil, o nome correto da 
esposa é Lourdes Geralda da Silva Trento e a idade 
correta de José Roberto é 72 anos. 

Limpeza geral
A Prefeitura vem fazendo uma limpeza geral no 

bairro Carlos Cassucci, cortando o mato e recolhen-
do até árvores derrubadas. Conforme o jornal havia 
divulgado, moradores reclamavam muito da falta 
desses serviços, cuja carência também ocorre em 
outros bairros da cidade. Por conta da equipe re-
duzida, porém, esse trabalho é feito de forma lenta, 
mas constante. 

Sem luz (1)
Continua sem iluminação alguma o ponto de de-

sembarque de passageiros do ônibus Circular no 
cruzamento das avenidas Américo Emílio Romi e 
Dos Braghettas, ao lado de um prédio da CPFL Ser-
viços, no bairro Eduardo Cassucci. O perigo é enor-
me à noite, especialmente para mulheres. O alerta 
já foi feito aqui, mas, até o momento, nenhuma pro-
vidência foi tomada. 

Sem luz (2)
Também estavam sem iluminação vários morado-

res do conjunto Jardim Mercedes. A CPFL, na ver-
dade, está efetuando os serviços de ligação entre 
a rede pública de energia instalada nos postes de 
todas as ruas do bairro e as casas, mas, segundo 
um dos moradores, “isso está a passos lentos”. 

Pagando taxa
Ainda sobre o Jardim Mercedes: a falta do “Habite-

se” e de um documento está obrigando os morado-
res a pagarem uma taxa à Caixa Econômica Federal. 
Eles reclamam disso e dizem que essa taxa poderia 
ser usada de forma melhor: construindo muros ou 
mexendo na infraestrutura das casas. Eles pedem 
que Prefeitura e a construtora responsável pelo em-
preendimento cheguem a um acordo rapidamente e 
os documentos sejam finalmente liberados. 

Doação = desconto
O rodeio está começando e é importante lembrar 

que, pela lei municipal 4.971/2017, quem doa san-
gue tem desconto de 50% no valor do ingresso em 
todos os eventos públicos e privados de cultura, ca-
sas de diversões, espetáculos, praças esportivas e 
similares, esporte e lazer em São José do Rio Pardo.

21 ABRIL 2018

A2



Política

A construtora já está montando uma es-
trutura provisória de tratamento de esgo-
to que, segundo ela, supriria as demandas

Moradores do mais novo 
bairro da cidade, o Jar-
dim Mercedes, situado 
próximo ao Vale, tiveram 
uma reunião na Câmara 
com representantes do 
Legislativo, da empresa 
construtora do projeto ha-
bitacional e da CPFL. Os 
moradores reclamavam 
da CPFL quanto ao proje-
to de energia elétrica e, ao 
que tudo indica, o proble-
ma está sendo soluciona-
do. 

Outra reclamação deles, 
e até com mais gravidade, 
diz respeito ao projeto da 
infraestrutura do trata-
mento de esgoto no novo 
bairro. “A construtora 
menciona que a Prefeitu-
ra teria uma obrigação de 
construir esse tratamento 
de esgoto. A Prefeitura, 
por sua vez, alega que é a 
construtora que teria que 
fazer isso”, mencionou o 

líder do prefeito na Câma-
ra, Rubens Lobato Pinhei-
ro Neto. 

A construtora já está 

montando uma estrutura 
provisória de tratamento 
de esgoto que, segundo 

ela, supriria as deman-
das, mas ainda faltaria o 
“Habite-se”. Para tentar 
solucionar de vez esse 

problema, entretanto, fi-
cou marcada uma nova 
reunião para esta sexta, 
dia 20, na Secretaria Muni-
cipal de Obras, com repre-
sentantes dos moradores, 
da empresa, da Prefeitura 
e da Câmara. 

Morador fala
Um dos moradores do 

Jardim Mercedes, Mario 
Celso dos Santos, esteve 
presente na reunião ocor-

rida dia 17 para tratar do 
problema da rede de es-
goto. Ele explicou que es-
tava havendo “um entrave 
entre a Prefeitura e a cons-
trutora, mas aparentemen-
te ficará algo acordado já 

porque a Promotoria en-
trou na história”.

Mario disse também que 
outro problema do bairro é 
que só possui uma entra-
da e uma saída, quando 
o ideal é que haja ao me-

nos mais uma. A reunião 
na Secretaria Municipal 
de Obras também serviria 
para isso, para tentar uma 
solução sobre a segunda 
entrada e saída do conjun-
to habitacional. 

A energia está sendo instalada pela CPFL e a rede de esgoto continua sendo discutida
Jardim Mercedes pede rede de esgoto e energia

Representante da empresa explica aos moradores e vereadores o que será feito quanto às pendências

Mais projetos de lei do 
Executivo foram votados 
e aprovados pela Câmara 
na reunião ordinária do dia 
17 de abril. A maioria era 
relacionada a crédito su-
plementar especial, sendo 
geralmente verba obtida 
através de deputados ou 
secretários estaduais de 
governo. 

Por outro lado, dentre 
os projetos do Legislati-
vo, um deles foi do verea-
dor e líder do prefeito na 
Câmara, Rubens Lobato 
Pinheiro Neto, sobre quei-
madas. Ele menciona no 
texto que elaborou os pro-
blemas decorrentes disso, 
os órgãos adequados para 
denúncias da população 
local - Secretaria de Obras 
e Secretaria de Meio Am-
biente, Guarda Municipal -, 
os quais também serão os 
fiscalizadores. 

“Depois iremos fazer 
uma matéria sobre isso, 

contando as diretrizes do 
projeto para que a popula-
ção seja informada e para 
que os malfeitores não fa-
çam isso (queimadas) por-
que serão punidos”, disse 
o autor. “Havendo um ví-
deo ou foto que demostre 
quem é o autor da quei-
mada, ele será responsa-
bilizado e posteriormente 
pagará uma multa alta à 
Prefeitura, que reverterá 
esse valor em melhorias 
ao próprio meio ambien-
te”.

Rubens admitiu que é 
complicado atribuir a cul-
pa da queimada ao pro-
prietário exatamente por-
que, na maioria dos casos, 
ele próprio é que é quem 
sofre maior prejuízo.

Certidão negativa
Tramitou também na Câ-

mara um projeto de lei que 
trata da emissão da cer-
tidão negativa de atendi-

mento nas redes pública e 
privada de saúde. O proje-
to foi de coautoria de seis 
vereadores e foi aprovado 
por unanimidade. 

Rubens lembrou, no en-
tanto, que já existe uma lei 
federal que prevê a emis-
são dessas certidões. 
“O que foi feito foi uma 
adequação ao município, 
contemplando a lei fede-
ral a essa lei municipal de 
acesso à informação. É 
algo muito tranquilo, que 
a Prefeitura poderá regula-
mentar também para que 
não ocorra tumulto na Se-
cretaria”.

Ele disse que tinha uma 
preocupação sobre o pra-
zo dessa lei, mas, após 
consulta ao jurídico da 
Câmara, foi informado de 
que o projeto pode sim ser 
aprovado porque será be-
néfico à população. 

Créditos suplementares 
aprovados na Câmara

A notícia de que docu-
mentos, inclusive o pas-
saporte, do ex-presidente 
Lula foi furtado no Para-
ná, de dentro do veículo 
utilizado por um asses-
sor, é muito estranha. O 
cidadão comum sabe e 
desgosta que os ex-pre-
sidentes da República 
tenham à sua disposição 
dois veículos de luxo e 
oito funcionários pagos 
pelo governo, mas não há 
como impedir, pois é uma 
determinação legal (Lei 
n° 7474/1986 e decreto 
n° 6831/2008). No caso 
do petista, há que se ob-
servar uma particularida-
de não prevista na época 
em que a sistemática foi 
criada: a do beneficiário 
ser encarcerado.

É inteiramente impró-
prio que o erário, que já 
arca com as despesas 
inerentes à prisão do ex
-presidente, tenha de con-
tinuar sustentando a sua 
segurança pessoal. Em 
se tratando de alguém 
custodiado, não há como 
alguém prestar-lhe se-
gurança como se faz ao 
liberto. Desta forma, não 
há a menor razão para os 
ditos assessores o terem 
acompanhado a Curitiba, 
já que nem acesso po-
dem ter ao lugar onde se 
encontra. O que estariam 

esses servidores fazen-
do na capital paranaense 
ou a quem hoje servem? 
Ainda mais: por que por-
tarem documentos pes-
soais, inclusive o passa-
porte do ex-presidente 
se, conforme é sabido, 
ao ingressar para cum-
prir pena, os documentos 
têm a validade suspen-
sa, chegando a carteira 
de identidade – popular-
mente conhecida como 
RG – a ser anulada? Todo 
apenado, ao receber a li-
berdade é obrigado a tirar 
ourto RG e receber nova 
numeração.

A Presidência da Re-
pública, pelo seu órgão 
que cuida do aporte aos 
ex-presidentes, tem o de-
ver de avaliar e resolver a 
situação do serviço pres-
tado a Lula. Levando-se 
em consideração que a 
sua segurança agora é 
de responsabilidade das 
autoridades judiciárias 
e carcerárias, o mais in-
dicado seria recolher o 
pessoal e os veículos que 
o serviam e assim mantê
-los durante todo o perío-
do em que durar a prisão, 
só restabelecendo-os no 
dia de sua libertação, se 
a legislação não for al-
terada. Manter o serviço 
de remoção, escolta e 
segurança para alguém 

que não tem capacidade 
física para dele usufruir, 
além de dispêndio indevi-
do de recursos públicos, 
ainda poderá causar des-
vio de finalidade caso as 
benesses estejam servin-
do a terceiros.

Além de urgente provi-
dência administrativa, o 
presidente da República 
ou algum congressista 
cioso pela legalidade, 
precisa incluir na lei que 
regula o benefício aos 
ex-presidentes a previsão 
de como a administração 
pública proceder no caso 
do beneficiário ser preso 
ou ter alguma situação 
que o impeça de receber 
os serviços. Questão de 
lógica e bom senso já 
que, além de Lula, outros 
beneficiários também po-
derão, um dia, perder a 
necessidade de transpor-
te, assessoria e seguran-
ça...

 Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves - dirigente 
da ASPOMIL (Associação 
de Assist. Social dos Po-
liciais Militares de São 
Paulo) 

aspomilpm@terra.com.
br 

Lula e as mordomias 
aos ex-presidentes

21 ABRIL 2018

A3



Locais

O atendimento é realizado mediante 
agendamento, porém, até o dia 9 de maio, 

todas as vagas estão preenchidas. 

21/28/05

Coluna Espírita
Elizabeth Regina Garcia Daud
Maria Lúcia Andreata Martins

Feixes de amor e luz
A Humanidade vem presenciando, há décadas, guerras, exter-

mínios, atos de crueldade, cometidos por seres humanos contra 
outros seres humanos e animais.

As redes sociais, capazes de mobilizar milhões de pessoas em 
questão de horas para causas nobres, também são utilizadas 
como veículo de agressões verbais, imagens perniciosas, notícias 
falsas, que contribuem para inflamar a raiva e despertar sentimen-
tos inferiores.

Palavras de ódio carregam consigo energias destrutivas, que 
sugam as boas energias das pessoas que se deixam envolver por 
suas vibrações, inspirando revoltas e provocando mal estar, doen-
ças no corpo e na alma.

Mas... Como se manter equilibrado diante de tantos horrores?
O Mestre Jesus, há dois mil anos, sabia que passaríamos por 

tudo isso, e nos deixou conselhos e orientações sobre como agir:
Amar ao próximo como a si mesmo – mesmo que esse próximo 

esteja cometendo erros graves, indo contra as leis de amor.
E se esse próximo for mais além, se nos ofender e se voltar con-

tra nós, deveremos, como nos recomendou Jesus, amar os nossos 
inimigos e perdoar as ofensas que tiverem cometido.

Por mais difícil que seja, deveremos olhar para esses e ver ne-
les seres infelizes, equivocados, doentes da alma, que se deixam 
envolver pelas vibrações inferiores, justamente porque não conse-
guem, ainda, amar.

Devolver o ódio que eles sentem com mais ódio, só vai piorar o 
que sentem.

Jesus sabia que não seria fácil para nós, pois éramos e somos 
ainda imperfeitos, egoístas, orgulhosos.

Mas Ele sabia também que, quando conseguíssemos pelo me-
nos deixar de odiar, tudo mudaria dentro de nós e, por consequên-
cia, ao nosso redor.

E, podemos começar essa mudança fazendo o exercício de calar 
o comentário amargo e agressivo, carregado de raiva, antes dele 
sair de nossa boca.

Orar pelos que sofrem violências e também por aqueles que as 
cometem, pois sabemos que esses, quando se conscientizarem 
de seus atos, entrarão em choque e, mesmo que tais atos passem 
despercebidos pelas leis humanas, diante das Leis Divinas respon-
derão por tudo o que fazem.

Que possamos unir nossa luz a outras luzes e assim formar um 
feixe amplo, forte, poderoso, que irá, cada vez mais, iluminar cora-
ções e mentes que ainda se debatem nas trevas da falta do amor.

 Redação do Momento Espírita, sintetizado por Elizabeth Regina 
Garcia Daud.

A etapa atual do cadas-
tramento biométrico em 
São José do Rio Pardo 
será encerrada no dia 9 
de maio. Quem não o fizer, 
porém, ainda poderá par-
ticipar das eleições deste 
ano utilizando o sistema 
antigo do Título de Elei-
tor impresso. Depois das 
eleições o sistema biomé-
trico eletrônico voltará a 
ser aberto para que novos 
cadastramentos sejam 
agendados. 

O chefe do cartório elei-
toral, José Valdir Calado, 
disse em entrevista à Ga-
zeta que há uma grande 
demanda na procura pelo 
cadastramento. O atendi-
mento é realizado median-
te agendamento, porém, 
até o dia 9 de maio, todas 
as vagas estão preenchi-
das. 

Os eleitores agendados 
estão sendo atendidos por 
ordem de chegada e a pre-
ferência é para os que já 
agendaram em meses an-
teriores. O cadastramento 

biométrico em todo o país 
irá  até o ano de 2022. 

O cadastro deste ano, 
conforme citado antes, 
será de forma diferencia-
da, sendo feito até o dia 
9 de maio. Depois ele só 
voltará a funcionar após 
as eleições, a partir da pri-
meira semana de novem-
bro. 

“O detalhe é que o Cartó-
rio Eleitoral, a partir do dia 
28 deste mês e até 9 de 
maio vai estar funcionan-
do em regime de plantão, 

das 9h às 18h, inclusive 
aos sábados e domingos, 
que será feito atendimen-
to por ordem de chegada e 
entrega de senhas”, infor-
mou Valdir.

A biometria é uma tec-
nologia que confere segu-
rança à identificação do 

eleitor na hora da votação. 
O leitor biométrico confir-
ma a identidade de cada 
pessoa por meio das im-
pressões digitais armaze-
nadas em banco de dados 
da justiça eleitoral, que 
são transferidas para as 
urnas eletrônicas. 

Coleta de dados
Valdir explicou que o 

cartório está realizando a 
coleta de dados biométri-
cos, mas o procedimento 
ainda não é obrigatório na 

cidade de São José do Rio 
Pardo. 

Em decorrência da não 
obrigatoriedade na cida-
de, o eleitor que não fizer 
o recadastramento ainda 
estará podendo votar nor-
malmente nas eleições. 

“O Cartório Eleitoral re-

comenda que as pessoas 
se antecipem para não 
enfrentar transtornos, no 
caso de ser obrigatório no 
próximo ano”, ressalta Val-
dir.

Até o momento 42 mil 
eleitores estão aptos a 

votar em São José do Rio 
Pardo, porém, os dados 
oficiais só serão com-
provados após o dia 9 de 
maio, quando encerrarem 
os cadastros. Para isso 
é necessário aguardar o 
processo do TSE, em Bra-

sília.
No que diz respeito à 

preparação para as elei-
ções, o Cartório ainda não 
começou os trabalhos de-
vido a demanda pelo ca-
dastramento biométrico.   

Depois ele voltará a ser feito no município após as eleições previstas para este ano
Cadastro biométrico prossegue até 9 de maio 

José Valdir Calado atende um eleitor rio-pardense: Cartório fará plantão a partir do dia 28

Depois da possibilidade 
de fazer a indicação do 
condutor pelo celular, a 
Prodesp desenvolveu uma 
nova funcionalidade para 
o aplicativo Detran.SP: a 
validação da Certidão de 
Prontuário da CNH. Com 
isso, todas as Certidões 
de Prontuário emitidas 
pelo portal do Detran.SP 
ou presencialmente pas-
saram a contar, além do 
código numérico tradicio-
nal, com um QR Code que 
pode ser validado pelo 
aplicativo.

Desenvolvido pela Pro-
desp em parceria com o 
Detran.SP e disponível no 
SP Serviços, o app tam-
bém possibilita ao usuário 

verificar a pontuação da 
sua CNH, pesquisar pos-
síveis multas registradas 
e consultar débitos e res-
trições do veículo, além 
de entrar em contato por 
meio do canal Fale Conos-
co.

Como fazer 
Para quem já tem o SP 

Serviços instalado no ce-
lular, é só clicar no ícone 
do app Detran.SP, abrir e 
acessar a função “Validar 
Certidão de CNH”. Serão 
apresentadas duas op-
ções: digitar o código nu-
mérico ou clicar no ícone 
para “validar a certidão 
utilizando o QR Code”.

Ao escolher a segunda 

opção, basta apontar a câ-
mera do celular para o QR 
Code disponível no final 
do documento e, após a 
leitura, clicar em “Validar”. 
O app acessará a certidão 
armazenada no servidor 
do Detran.SP representan-
do a situação do condutor 
na data e horário exatos 
em que a versão impressa 
foi emitida.

Assim, será possível 
cotejar as informações 
contidas no documento 
impresso com a versão di-
gital amostrada no celular 
para verificar a autentici-
dade dos dados.

SP Serviços
Com mais de 12,4 mi-

lhões de downloads, o SP 
Serviços é a solução mo-
bile desenvolvida pela Pro-
desp para dar ao usuário a 
conveniência de ter todos 
os aplicativos do Governo 
do Estado de São Paulo 
disponíveis em um único 
lugar, com a garantia e a 
segurança de serem os 
oficiais.

Disponível na App Sto-
re e no Google Play, o SP 
Serviços reúne, além do 
Detran.SP, outros 42 apps 
gratuitos do Governo do 
Estado de São Paulo, in-
cluindo os do Diário Ofi-
cial, Poupatempo, Metrô, 
Cetesb, Nota Fiscal Pau-
lista e Procon.SP.

Para mais informações 

sobre o SP Serviços, aces-
se www.spservicos.sp.
gov.br.

Prodesp
A Prodesp é a empresa 

de Tecnologia da Informa-
ção do Governo do Estado 
de São Paulo. Criada em 
1969, também é respon-
sável pela gestão e opera-
ção dos programas Pou-
patempo e AcessaSP. Em 

2016, foi eleita a melhor 
empresa do segmento In-
dústria Digital do Brasil, 
no ranking Melhores & 
Maiores da revista Exame. 
E, em 2017, foi contem-
plada com o Destaque do 
Ano do Anuário Informá-
tica Hoje, na categoria 
Prestador de Serviços 
para Governo (empresas 
de grande porte).

Certidão de CNH já pode ser validada pelo celular

No último domingo, 08, o Rotary Club São José do 
Rio Pardo- Centro, participou da Assembleia Distrital 
e treinamento referente ao ano 2018-2019, realizado 
na Academia de Força Aérea de Pirassununga. Esta-
vam presentes o Governador Eleito Euze Reginaldo 
Denófrio e a Coordenadora Distrital Graça Santos De-
nófrio.

Foi um treinamento inspirador, que contou com a 
presença de muitos associados de todo distrito em 
busca de mais conhecimento afim de melhores resul-
tados para o nosso Rotary Club.

ASSEMBLEIA DISTRITAL
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1º de maio: Piquenique 
do Rotary na AABB

Vem aí o 32º Jantar Dançante dos Namora-
dos: dia 9 de junho (sábado) na sede social 
da Associação Atlética Riopardense (AAR). 
Aguardem...

Palavra de vida
Maria Esméria do Amaral Mesquita

Tempos de crise (pessoais ou sociais), como esse que estamos vi-
vendo, são tempos de mudança, mas que, dependendo das nossas 
posições e atitudes, seguem um outro caminho.

Ainda que não façamos a mesma leitura, possivelmente concorda-
mos que a crise política que estamos vivendo e resultado de várias 
situações que, quanto a sociedade organizada e instituições demo-
cráticas, não estamos sabendo resolver através do diálogo e dos es-
paços políticos.

E uma de suas consequências, é que estamos vivendo nos últimos 
dias, uma certa comoção, de tristeza ou de euforia, com a prisão do 
ex-presidente Lula. Não é intenção desta carta entrar nas razões da 
prisão, mas chamar a atenção para o contraste vivido por conta desse 
fato. Por um lado pessoas festejando e de outro pessoas machuca-
das. E se olharmos as manifestações, nas ruas ou nas redes sociais, 
veremos que as formas de reagir a este fato demonstra uma grande 
dificuldade/fragilidade, senão incapacidade social de discutirmos e 
falarmos sobre política de forma racional/sensata justamente com 
aqueles que se encontram, diante do fato, em condições diferentes. 
Sem o necessário diálogo com o diferente, a política evapora. Vale su-
blinhar que essa dificuldade de dialogar com quem tem uma posição 
política diferente não é nova.

Mas o que podemos fazer para não deixarmos que a euforia ou a 
tristeza acabem por nos fechar cada vez mais em nossas trincheiras 
(trincheiras no sentido que investimos todas as nossas forças apenas 
na defesa das ideias, sem nos darmos conta que assim vamos des-
truindo as pontes para o verdadeiro diálogo político)?

Viver a democracia supõe gestão constante a partir das diferentes 
concepções de política e sociedade. E nessa gestão, exercitar o diá-
logo político supõe que exista espaço para eu possa expressar minha 
concepção política e social, considerando logicamente que o outro 
diverso de mim também possa expressar suas opções e ideias polí-
ticas.

Tempos difíceis como esse que estamos vivendo, solicitam maior 
coragem, determinação e, possivelmente, certa dose de risco. Cora-
gem para sair das nossas trincheiras desarmados e, aproveitando 
a criatividade que nos caracteriza, nos arriscarmos ao diálogo com 
determinação, especialmente com aquele que se encontra e se posi-
ciona com ideias e propostas diferentes das minhas. Viver a política 
em sua raiz, em sua profundidade, como o “amor dos amores”, requer 
um permanente exercício para que busquemos fundamentar racional-
mente nossas ideias, para além dos sentimentos e opiniões, e igual-
mente o diálogo com as ideias do outro.

Porém, para que possamos viver com coragem essa determinação 
que nos leva ao diálogo político com o diferente é necessário um ele-
mento fundamental: compreendermos e orientarmos as nossas rela-
ções políticas a partir da fraternidade universal (universal porque diz 
respeito a toda humanidade) enquanto princípio político.

O princípio fraterno, ao se tornar práxis política, subverte a nossa 
forma de olhar e viver a política, justamente porque coloca em ques-
tão as nossas relações sociais, políticas e institucionais. Para muitos 
a política é o espaço onde os conflitos se encontram e são resolvidos 
segundo o poder de cada grupo envolvido e igualmente segundo as 
regras pactuadas. Para o Movimento Político pela Unidade, a política 
continua sendo o espaço privilegiado para a resolução dos conflitos 
sociais, mas pode ser também o espaço do encontro, onde a socie-
dade, na diversidade de suas riquezas, capacidades e criatividade, se 
encontra para resolver seus conflitos, seus problemas, através do di-
álogo permanente.

MAIS QUE TRINCHEIRAS, MOMENTOS DE 
CRISE SOLICITAM A CORAGEM DO DIÁLOGO

A política deve ser um instrumento para que o Ideal da Fraternidade Uni-
versal se torne realidade. Queremos lutar por este Ideal, com as armas 
do amor e do diálogo, mesmo que isto pareça coisa impossível; para 
Deus, nada é impossível. Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos 
Focolares, criou o Movimento Político pela Unidade (MPPU). Em vista da 
situação em que se encontra o Brasil, o Movimento divulgou uma carta 
da qual transcrevo uma parte hoje; e a termino na próxima semana.

Bíblia Eduardo Eron

A importância da oração (final)
Continuemos a falar sobre oração, começando pela importân-

cia de ser específico na oração. Não fique satisfeito rogando ao 
Senhor por santidade em geral, cite as áreas onde ela é mais 
necessária. Foi isso que Jacó fez quando teve medo de Esaú: ele 
contou a Deus o que temia (Gn 32.11). Foi isso o que o servo de 
Abraão fez ao procurar esposa para Isaque: expôs a Deus tudo o 
que precisava (Gn 24.12). Foi ainda o que Paulo fez quando teve 
um espinho na carne: rogou ao Senhor que o afastasse dele (2 
Co 12.8). 

O que acharia de um paciente que fosse ao médico dizer que 
estava doente, mas não quisesse contar detalhes da enfermida-
de? O pensaria da esposa que dissesse ao marido que estava 
infeliz, mas não falasse a causa? Ou do filho que reclamasse 
de dificuldades, mas nada além disso? Cristo é o nosso verda-
deiro Noivo, o Médico do coração, o Pai perfeito e amoroso de 
cada um de nós. Vamos demonstrar correspondência sendo to-
talmente abertos na nossa comunicação com Ele. Não esconda 
dele segredo algum, conte tudo o que está no coração.

Considere, agora, a importância da intercessão nas nossas 
orações. Somos egoístas por natureza e nosso egoísmo con-
tinua se manifestando mesmo após a conversão. Há uma ten-
dência em pensar só em nós, nos próprios conflitos, no próprio 
progresso, e de esquecer-se dos outros. Desenvolva o hábito de 
mencionar outros nomes, além do seu, diante do trono da graça. 
Por cada um e por todos, suplique! Essa é a maior caridade que 
se possa dar a alguém! Os que me amam orando por mim é que 
me amam melhor. 

Lembre-se ainda da importância da gratidão na oração. Pedir 
a Deus é uma coisa e louvá-lo é outra. Não sem motivo Paulo 
disse: “Sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, 
pela oração e pela súplica, com ações de graça” (Fp 4.6). “Per-
severai na oração, vigiando com ações de graça” (Cl 4.2). É pela 
misericórdia divina que não estamos no inferno e é por ela que 
temos a esperança do reino de Deus e acesso à luz de Deus. 

Finalmente, peço que considere a importância da vigilância 
constante sobre sua vida de oração. É aqui que começa a vida 
cristã verdadeira, aqui ela floresce e aqui ela decai. Marque bem 
os lugares, as companhias e os ambientes que prejudicam e im-
pedem seu coração de ter comunhão com Deus e fazem com 
que suas orações se tornem pesadas, sem espontaneidade. 
Veja que amigos e atividades o deixam mais afinado espiritu-
almente, mais disposto a falar com Deus. A essas pessoas e a 
essas atividades você deve se ligar e permanecer firme. Se você 
cuidar bem de sua vida de oração, as demais áreas da vida difi-
cilmente se desencaminharão.

C.H.Spurgeon

Mensagem da igreja em São José do Rio Pardo, que tem seu Lu-
gar de Oração na rua dr. João Gabriel Ribeiro, 123, ao lado da Rami. 
Reuniões aos às 19h30.

A Câmara está criando, 
mediante projeto de lei, 
em São José do Rio Par-
do a Semana Municipal 
de Conscientização sobre 
a Síndrome de Down, mas 
a partir de 2019 e sempre 
no final de março. O ob-
jetivo é o de separar uma 
semana específica do ano 
para discutir o problema, 

preparar as famílias que 
porventura tiverem filhos 
com Down e até mesmo 
os profissionais da área 
da saúde sobre as formas 
mais adequadas de lida-
rem com o assunto. 

O vereador Rafael Ko-
cian, autor do projeto jun-
to com o vereador Luis 
Henrique Artioli Tobias 
(que tem uma filha com 
Down), explicou que uma 
das razões da instituição 
dessa Semana será redu-
zir a insegurança das fa-
mílias. Ele trabalhou na fa-
culdade onde leciona com 

uma disciplina chamada 
Educação Física Adapta-
da.

“Não tenho dúvidas em 
dizer, após estudar o as-
sunto, que somente pes-
soas especiais podem 

acolher essas crianças”, 
assegurou o vereador. 
“Gera muita dúvida, mui-
ta insegurança e a família 
não sabe a quem recorrer. 
Nesse sentido, ter uma se-
mana assim só irá fortale-
cer os laços de amor, cari-
nho, e acolher bem essas 
crianças”.

Luis Henrique confirmou 
as palavras de Rafael e 
lembrou que a Semana de-
verá incluir informações 
desde o pré-natal, para 
detectar não apenas a 
Síndrome de Down como 
também quaisquer outras 
anomalias. A Semana, se-
gundo ele, deverá coincidir 
com o Dia Mundial da Sín-
drome de Down, em 21 de 
março. 

Ela começará, porém, em março de 2019 e deverá coincidir com o Dia Mundial da doença
Criada na cidade a Semana da Síndrome de Down

O total de pacientes que 
marcaram exames gratui-
tos de ultrassom no ano 
de 2017 e que não com-
pareceram ao Centro de 
Diagnósticos da Secre-
taria Municipal da Saúde 
totalizou 1.118 pessoas. 
A média foi superior a três 
pessoas por dia, lembran-
do que o serviço é feito de 
segunda a sexta-feira. 

Neste ano de 2018, se-

gundo a Secretaria da 
Saúde, de janeiro a mar-
ço mais de 200 pacientes 
deixaram de realizar os 
exames solicitados pelos 
médicos. Estavam agen-
dados 1.334 exames, mas 
somente 1.125 pessoas 
compareceram  ao Jardim 
Santos Dumont, onde está 
o Centro de Diagnósticos. 
Em 2017 foram marcados 
5.918 exames e realizados 

cerca de 4.800 procedi-
mentos. 

Diante disso, a Secreta-
ria de Saúde pede aos pa-
cientes para que, no caso 
de não comparecimento 
para a realização dos exa-
mes, informem antecipa-
damente o Centro de Diag-
nósticos. Isto permitirá 
que outro paciente ocupe 
a vaga do desistente.

Outras informações po-
dem ser obtidas no Centro 
de Diagnóstico, situado na 
Rua Elisário Dias Guillon, 
430, Jardim Santos Du-
mont. O telefone para con-
tato é 3682-9921.

Ultrassom: pacientes ausentes 
totalizaram 1.118 no ano de 2017

Representantes do Con-
selho Estadual de Saúde 
(CES) e Secretaria Munici-
pal de Saúde trataram há 
poucos dias da regulariza-
ção do Conselho Munici-
pal de Saúde de São José 
do Rio Pardo (CMS). O en-
contro foi articulado pela 
Divisão Regional de Saú-
de – DRS – de São João 
da Boa Vista. O objetivo 
foi encontrar solução para 

regularizar o CMS, que se 
encontra vacante desde a 
saída de alguns membros.

A reunião contou com a 
participação do secretário 
executivo do CES, médico 
Belfari Garcia Guiral, da 
diretora técnica do Cen-
tro de Desenvolvimento 
e Qualificação do SUS 
(CQD), Dânya Fonseca 
Marcondes, da assesso-
ra técnica Cássia Tubone, 
além da secretária munici-
pal de Saúde, Márcia Bie-
gas, da assistente social 
Márcia Kindemann e da 
coordenadora Marcia Ri-
beiro Lopes Curi.

De acordo com a se-
cretária Marcia Biegas, 
seguindo as recomen-
dações e orientações do 
CES, deverá ser realizado 
um novo processo elei-
toral para substituição 
dos representantes dos 
segmentos que se ausen-
taram da composição do 
CMS. Todos os trâmites 
para a escolha, seguindo 
as orientações do CME, já 
estão em andamento. A 
previsão é de que eleição 
e posse dos novos mem-
bros aconteçam no próxi-
mo mês de maio. 

Encontro tenta regularizar o
Conselho Municipal de Saúde

O objetivo é o de separar uma semana 
específica do ano para discutir o problema
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Entrevista

Eduardo Eron
O juiz de direito da Pri-

meira Vara de São José 
do Rio Pardo, Wylden-
sor Martins Soares (Dr. 
Wil), foi procurado esta 
semana pela Gazeta do 
Rio Pardo para falar dos 
acontecimentos recentes 
envolvendo o Supremo Tri-
bunal Federal, a prisão de 
Lula e outros temas simi-
lares. Ele evitou responder 
algumas questões formu-
ladas pelo jornal por conta 
da Lei Orgânica da Magis-
tratura Nacional, que veda 
aos magistrados deter-
minadas manifestações 
públicas sobre alguns as-
suntos, mas prontamente 
respondeu a outros ques-
tionamentos. Não citou 
nomes, nem mesmo o de 
Lula, mas falou sobre a 
prisão em segunda instân-
cia, o foro privilegiado, a 
“grave missão de proferir 
a última palavra acerca do 
que é justo para um povo” 
(palavras dele), o certifica-
do de eficiência da comar-
ca e as eleições deste ano. 
As perguntas e a íntegra 
das respostas estão trans-
critas a seguir.

Gazeta: Como o senhor 
avalia a questão da prisão 
em segunda instância?

Wyldensor: No atual 
cenário legislativo nacio-
nal há uma infinidade de 
recursos e meios de im-
pugnação das decisões 
judiciais. Assim, a prisão 
apenas com o veredito da 
última instância não se 
projeta como uma realida-
de compatível com a efe-
tividade que se espera da 
Justiça Criminal. Aguardar 
que todo e qualquer caso 
seja julgado pelo Supre-
mo Tribunal Federal para 
que homicidas, pedófilos, 
ladrões, traficantes, estu-
pradores, latrocidas, se-

questradores, torturado-
res, dentre outros, possam 
ser retirados do convívio 
da sociedade talvez seja 
uma realidade não muito 
bem compreendida no que 
tange às danosas conse-
quências que podem dela 
decorrer. 

Um dado que obtivemos 
recentemente e está sen-
do divulgado pelo Fórum 
Nacional de Juízes Crimi-
nais  - FONAJUC indica 

que cerca de 22.000 pre-
sos poderão voltar às ruas 
com a revisão do entendi-
mento firmado acerca da 
prisão após confirmação 
da Segunda Instância. 

Em suas recentes deci-
sões o Supremo Tribunal 
Federal tem mantido essa 
nova jurisprudência e os 
efeitos são imediatos. 
Em nossa comarca, por 
exemplo, com frequência 
recebemos ordens de pri-
são oriundas do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, 
por força de condenações 
confirmadas em segunda 
instância. Basta imaginar 
se todos estes condena-
dos, às vezes 2 ou 3 por 
semana, permanecem sol-
tos até recurso final em 
Brasília.   

No processo civil, por 
exemplo, existe a execu-
ção provisória de uma 
sentença que determina 
o pagamento de uma con-
denação. O processo cri-
minal, embora com todas 
suas peculiaridades, deve 
buscar a mesma efetivida-
de a fim de que o cumpri-
mento da pena ocorra de 
forma real e da maneira 
mais contemporânea pos-
sível à prática do delito. 

A demora para a punição 
é tão perniciosa quanto 
a própria impunidade e 
não parece possível que 
o Supremo Tribunal Fede-
ral possa julgar todos os 
casos criminais do país 
antes que o autor de um 
crime seja recolhido à pri-
são.   

Gazeta: E o assim cha-
mado “foro privilegiado”, 
como o senhor o interpre-
ta?

Wyldensor: Outro grande 
tema jurídico da atualida-
de é a questão do foro pri-
vilegiado. Para ficarmos 
apenas no texto da Cons-
tituição Federal, é possível 
exemplificar que compete 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral julgar o Presidente 
da República, o Vice-Pre-
sidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros; o Pro-
curador-Geral da Repúbli-
ca e, nas infrações penais 
comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Mi-
nistros de Estado e os Co-
mandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, 
ressalvado o disposto no 
art. 52, I, os membros dos 
Tribunais Superiores, os 
do Tribunal de Contas da 
União e os chefes de mis-
são diplomática de caráter 
permanente. 

No Superior Tribunal de 
Justiça seriam julgados 
por crimes comuns os Go-
vernadores dos Estados 
e do Distrito Federal, e, 
nestes e nos de respon-
sabilidade, os desembar-
gadores dos Tribunais 
de Justiça dos Estados 
e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais 

de Contas dos Estados 
e do Distrito Federal, os 
dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do 
Trabalho, os membros dos 
Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios e 
os do Ministério Público 
da União que oficiem pe-
rante tribunais.

Até os Juízes e Promo-
tores de Justiça têm foro 
privilegiado, por previsão 
da Constituição – art. 96, 
inciso III. Portanto, são 
julgados apenas pelos 
Tribunais de Justiça, res-
salvada a competência da 
Justiça Eleitoral. Como se 
vê, há muitas autoridades 
fora do alcance do Juiz de 
Direito ou do Juiz Federal 
de primeira instância. 

De minha parte não teria 
qualquer preocupação se 
o foro por prerrogativa de 
função fosse restringido 
para os Juízes de Direito, 
afinal apenas quem come-
te crimes inquieta-se com 
esse tema. Particularmen-
te e por questões óbvias, 
não sinto qualquer incô-
modo.  

Gazeta: Mas há ques-
tionamentos sobre isso, 
especialmente na esfera 
política, e o próprio STF 
deve reavaliar essa ques-
tão, não?

Wyldensor: Há uma pola-
rização política acerca do 
assunto e muitos acham 
que o privilégio de foro é 
apenas uma vantagem. 
Entretanto, há um “outro 
lado da moeda”: Quem é 
julgado diretamente pelo 
STF não tem para quem 
recorrer. Se for absolvi-
do é ótimo, mas se for 

condenado não há o que 
fazer. Não há reexame.  
Isso deve ser ponderado. 
Vejamos quais serão os 
contornos que a Suprema 
Corte atribuirá ao tema em 
julgamento que se aproxi-
ma, sendo válido registrar, 
ainda, que o Congresso 
Nacional seria órgão na-
turalmente legitimado a 
uma ampla discussão e 
eventual revisão da estru-
tura do foro privilegiado 
tal como está delineado 
atualmente.

Gazeta: O senhor acha 
que o Judiciário sai for-
talecido após os últimos 
episódios da Lava-Jato 
e agora do Lula, ou ainda 
há desconfiança da popu-
lação em relação aos juí-
zes?

Wyldensor: É certo que 
diante de matérias tão 
sensíveis frequentemente 
trazidas aos Tribunais, o 
Poder Judiciário tem se 
fortalecido. No entanto, 
isso não decorre apenas 
das recentes decisões de 
inegável importância na-
cional como nos casos da 
Operação Lava-Jato, mas 
este processo vem se de-
senvolvendo e sedimen-
tando desde a Constitui-
ção de 1988 na chamada 
“redemocratização nacio-
nal”. 

Confiou-se ao Poder Ju-
diciário a grave missão de 
proferir a última palavra 
acerca do que é justo para 
um povo. Nessa tarefa 
a “Justiça” pauta-se, so-
bretudo, por critérios téc-
nicos, muitas vezes mal 
compreendidos por aque-
les estranhos ao universo 
jurídico. Este “universo” 

contempla uma ciência 
complexa e que demanda 
intenso estudo e evolu-
ção. A sociedade muda e 
assim o Direito, como ci-
ência social aplicada, deve 
tentar acompanha-la. 

A despeito desta com-
plexidade que permeia o 
mundo jurídico a procura 
pelas decisões judiciais no 
Brasil é a maior do mundo, 
pois temos o maior núme-
ro de processos do mundo 
e São Paulo, por sua vez, 
tem o maior número de 
processos do Brasil. 

Não extraio outra leitu-
ra deste panorama senão 
a de que o Estado de Di-
reito está em pleno vigor 
e o Poder Judiciário vem 
desempenhando seu pa-
pel, legitimado pelo povo 
que entrega aos Juízes de 
Direito ou integrantes da 
magistratura federal a so-
lução de seus problemas. 

Parece contraditório o 
discurso que sugere algu-
ma desconfiança no siste-
ma judicial ou que ele seja 
completamente ruim ou 
disfuncional, pois as cau-
sas continuam a ser en-
tregues aos cuidados dos 
Juízes em suas diversas 
competências. 

Há inegável necessidade 
de aprimoramento e todo 
magistrado atualmente é 
um gestor com consciên-
cia disso. Mas, tem havi-
do franco esforço neste 
sentido e os resultados 
são anualmente demons-
trados pelos recordes de 
produtividade divulgados 
pelas Corregedorias de 
Justiça e próprio CNJ.  
Nossa comarca, por exem-
plo, possui selo “Ouro” de 
produtividade e “certifica-
do de eficiência” conferido 
pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo. 

Gazeta: As eleições 
deste ano se aproximam. 
Como juiz eleitoral, que 
mensagem passaria aos 
eleitores neste momento?

Wyldensor: É preciso 
lembrar algo muito impor-
tante: Este ano é hora do 
povo “ser juiz”, de “fazer 
seu julgamento”. É hora 
do povo “decidir nas ur-
nas” quais serão os rumos 
da nação.  Há boas pers-
pectivas para o andamen-
to das eleições presiden-
ciais neste ano, estando 
os preparativos a cargo da 
Justiça Eleitoral a pleno 
vapor. Portanto, o Poder 
Judiciário também estará 
presente neste momento 
crucial para a República, 
assegurando a livre ma-
nifestação de vontade do 
eleitoral para que o Brasil 
venha a se tornar o país 
que todos queremos. 

Ele também comenta sobre foro privilegiado, o papel atual do Judiciário no país e as eleições
Dr. Wil fala da prisão em segunda instância

O juiz Wyldensor Martins Soares (dr. Wil): “É hora do povo ‘decidir nas urnas’ quais serão os rumos da nação”

Nossa comarca, por exemplo, com 
frequência recebemos ordens de prisão 

oriundas do Tribunal de Justiça de SP

Quem é julgado diretamente pelo STF não tem 
para quem recorrer. Se for absolvido é ótimo, 

mas se for condenado não há o que fazer
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Policiais

São José encerra a se-
mana de forma agitada 
na esfera policial e com 
crimes ainda por serem 
desvendados quanto aos 
autores. Pelo menos duas 
ocorrências graves – falso 
sequestro no dia 19, com 
perda financeira, e estu-
pro no Jardim Aeroporto, 
no dia 14 – aconteceram, 
além da audiência no Fó-
rum para oitiva dos acusa-
dos de serem autores do 
“tribunal do crime” ocorri-
do em agosto de 2017. 

Falso sequestro
O falso sequestro acon-

teceu na madrugada de 
quinta-feira, quando um 
casal de São José recebeu 
uma ligação informando 
que a filha deles havia 
sido sequestrada. Bandi-
dos usan-
do celular 
a m e a ç a -
vam ma-
tar a filha 
se não 
h o u v e s -
se depósitos no valor que 
cobravam. Houve novos 
telefonemas e o casal 
esperou o banco abrir na-
quela manhã para retirar 
dinheiro, alegando para 
a funcionária da agência 
que seria para compra de 
um terreno.

Uma das funcionárias 
desconfiou e avisou um 
delegado, que alertou as 
polícias Civil e Militar so-
bre o possível golpe. A fi-
lha do casal foi contatada 
em sua própria residência 
e tentou se comunicar 
com os pais, sem êxito. 

Nesse ínterim o casal, 
ainda sob a ameaça tele-
fônica de morte à filha su-
postamente sequestrada, 
voltou ao banco para fazer 
outro saque. Era meio-dia, 
aproximadamente. 

Os policiais e a filha do 
casal foram rapidamente 
ao banco, mas não conse-
guiram evitar esse último 
depósito. Os autores do 
golpe, possivelmente do 
Rio de Janeiro, devem ter 
recebido cerca de R$ 40 
mil.

O jornal ouviu o delegado 
Ivan Wohlers sobre o fato, 
que comentou o seguinte: 
“Foi um golpe mediante 
celular, pessoas desco-
nhecidas, inescrupulosas, 
ligam para a vítima pe-
dindo dinheiro e alegando 
estar com alguém da fa-

mília. Aproveito e chamo a 
atenção de todos que não 
caiam neste golpe, antes 
de qualquer depósito em 
banco ou lotérica procure 
a polícia civil que nós es-
tamos aqui para ajudá-los 
24 horas”. 

Ainda segundo o dele-
gado, o que chama muito 
a atenção da polícia é o 
horário e a pressa des-
ses autores em receber o 
dinheiro. “As pessoas de-
vem tomar cuidado e não 
fazer esses depósitos, 
procurando colher mais 
detalhes sobre a forma, 

horário, aonde, e procurar 
manter a calma. Esses 
golpes realmente estão 
acontecendo e é preciso 
evitar fazer esses depósi-
tos”, concluiu. 

“Tribunal do crime”
Na quarta-feira, 18 de 

abril, aconteceu no Fórum 
de São José a audiência 
dos seis acusados, incluin-
do uma mulher, que no 
dia 28 de agosto de 2017 
sequestraram um casal 
de namorados e os sub-
meteram a humilhações 
e ameaça de morte. Não 
fosse a pronta ação da Po-
lícia Civil naquela ocasião, 
os seis teriam praticado o 
assassinato do casal, que 
já estava sob o assim cha-
mado “tribunal do crime” 
– ritual criminoso que an-

tecede as mor-
tes. 

Segundo in-
f o r m a ç õ e s 
passadas ao 
jornal pelo juiz 
Wyldensor Mar-

tins Soares, que coman-
dou a audiência no dia 18 
de abril no Fórum, faltou 
apenas “a oitiva de uma 
testemunha residente em 
Mococa e uma perícia em 
telefones celulares”. Ain-
da segundo o juiz, “as acu-
sações são por integração 
de organização criminosa 
e prática de tortura”. 

O estupro
O estupro ocorrido na 

madrugada do último sá-
bado, dia 14, aconteceu 
na região escura, sem ilu-
minação alguma, entre 

os prédios da Etec Paula 
Souza e FEUC. Em uma 
situação assim, segundo 
a polícia militar, fica mui-
to fácil um bandido se 
aproximar e cometer um 
crime porque dificilmente 
alguém o verá agir, exceto 
as vítimas. 

A PM foi acionada via 
COPOM por volta de 1 
hora da manhã para aten-
der a ocorrência, na Ave-
nida Santos Dumont, no 
Jardim Aeroporto. No lo-
cal os policiais tomaram 
o depoimento do casal de 
namorados: uma jovem de 

20 anos e um rapaz de 26 
anos. Ambos estavam no 
interior de um carro quan-
do foram surpreendidos 
por um homem que, por-
tando aparentemente um 
revolver, obrigou o rapaz 
a entrar no porta-malas e, 
por duas horas, manteve 
a jovem no interior do ve-
ículo para força-la sexual-
mente. 

O delegado Ivan Who-
lers disse esta semana ao 
jornal que o depoimento 
dessas vítimas aconte-
ceu terça-feira, dia 17, na 
Delegacia. A moça violen-

tada, segundo ele, contou 
todos os detalhes do cri-
me sexual cometido pelo 
estuprador e o namorado 
dela também relatou o 
que ocorreu. Ivan mos-
trou-lhes o álbum de fo-
tografias que ele, delega-
do, mandou confeccionar 
após assumir a Delegacia 
de São José e que contém 
o rosto de muitos crimino-
sos com passagens pela 
polícia. Nenhum deles, po-
rém, foi reconhecido como 
autor do estupro do dia 14. 

No Fórum houve a audiência dos acusados de promoverem o “tribunal do crime” em 2017
Polícia investiga falso sequestro e estupro 

Nesta foto ilustrativa do governo federal há orientações básicas para evitar o golpe do falso sequestro

Reprodução

A Polícia Militar compa-
receu no dia 15, por volta 
das 17h45 no Bairro Bue-
nos Aires para atender a 
uma ocorrência de desin-
teligência. No local os po-
liciais ouviram as partes 
envolvidas. 

A mulher, VSL, disse que 
depois de uma semana 
seu amásio chegou em 
casa muito agressivo e 
veio a danificar as por-
tas de um guarda-roupas, 
além de ambos partiram 
para a agressão física.

O homem, ESTM, em sua 
versão, disse que chegou 
ao local para pegar seus 
objetos pessoais quando 
acabou entrando em briga 
corporal com a amásia. 

A polícia fez boletim de 
ocorrência. 

Casal entra em vias de fatos

A Polícia Militar foi acio-
nada no dia 16, por volta 
das 11h25, para atender 
a uma ocorrência de furto 
numa loja do centro da ci-
dade. 

De acordo com o depoi-
mento de BFB, de 31 anos, 
ela foi informada pelas 
funcionárias que um indi-

víduo de cor branca, usan-
do boné e camiseta azul 
com a logomarca “JZ Hor-
tifruti”, efetuou furto de 
uma máquina cortar ca-
belo e outros objetos não 
identificados. 

O suspeito estava acom-
panhado de uma mulher 
branca com cabelos loi-

ros tipo chanel levemen-

te ondulados, que foram 

identificados pelo sistema 

de câmeras de segurança 

da loja. A Polícia realizou 

patrulhamento sem lograr 

êxito na localização dos 

suspeitos.

Furto em loja no centro da cidade

Na última sexta-feira, dia 
13, por volta das 18h30, 
equipe da Rocam de São 
Jose do Rio Pardo e Mo-
coca, durante operação 
denominada “Cavalo de 
aço”, foi ao bairro Maria 
Boaro e, em posse de de-
núncia de tráfico de dro-
gas, se posicionou em lo-
cal adequado e passou a 
monitorar o suspeito GAD, 
de 24 anos, que fazia con-
tato com os compradores 
de drogas. Em seguida ele 
entrava em uma trilha e 

seguia no sentido de uma 
mata e logo retornava, en-
tregando algo ao compra-
dor. 

Após visualizarem a 
ação de venda por três 
vezes, os policiais se des-
locaram para realizar a 
abordagem e, em busca 
pessoal, foi localizado 
com GAD uma quantia de 
R$ 70,00. Após refazer o 
caminho percorrido por 
ele foram localizados 13 
(treze) eppendorffs con-
tendo cocaína, totalizando 

24 gramas. 
Indagado sobre o tráfi-

co de drogas, GAD negou, 
apenas disse que já cum-
priu pena pelo crime, po-
rém alegou desconhecer a 
origem da droga localiza-
da pela equipe. Indagado 
também sobre a visuali-
zação do tráfico, nada co-
mentou. Diante dos fatos 
foi-lhe dada voz de prisão, 
sendo ele conduzido à De-
legacia,, onde o delegado 
ratificou a prisão.

Traficante é preso no Maria Boaro

A Polícia Militar foi acio-
nada via Copom no último 
domingo (dia 15), para 
atender a uma ocorrência 
de roubo no estabeleci-
mento Japa Presente. No 
local, RAFC, de 34 anos, 

informou que uma mulher 
de rua conhecida por es-
tar sempre na Perimetral 
havia furtado do interior 
da loja dois potes de doce 
de leite e dois pacotes de 
bolacha, deixando o local 

e indo em direção à Área 
de Lazer.  Os PMs realiza-
ram buscas e não encon-
traram a suspeita, que já é 
conhecida dos meios poli-
ciais. Foi registrado B.O.

Mulher furta doces e bolachas

A Polícia Civil de Moco-
ca esclareceu na última 
semana 11 furtos a ran-
chos, ocorridos mediante 
arrombamento , sendo os 
ranchos localizados às 
margens do rio Pardo, na 
SP-340. A polícia chegou 
até o principal suspeito 
após diligências do Setor 
de Investigações Gerais. 

Ele confessou os crimes e 
revelou onde estavam os 
objetos furtados. 

Os crimes aconteceram 
no final do mês de março 
e início de abril. O autor, 
de 28 anos, é morador das 
proximidades. Em depoi-
mento, ele disse que atuou 
sozinho, o que será apura-
do pela Polícia Civil. Ainda 

de acordo com o delegado 

titular de Mococa, José 

Guilherme Torrens de Ca-

margo, como não houve o 

flagrante o inquérito será 

instaurado para avaliar a 

prisão do suspeito. Os ob-

jetos foram restituídos às 

vítimas.

Identifica autor de mais de 11 furtos 
a ranchos nas margens do rio Pardo

A filha do casal foi contatada em 
sua própria residência e tentou se 
comunicar com os pais, sem êxito.
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Educação

O Polo do Conservató-
rio de Tatuí de São José 
do Rio Pardo realizará em 
breve um processo sele-
tivo para receber novos 
alunos. Segundo o coor-
denador Juliano Marques 
Barreto, a espera pela 
abertura das inscrições se 
deve às mudanças ocorri-
das nas áreas administra-

tiva e pedagógica do local. 
“Com os nossos diretores 
se inteirando totalmente 
do funcionamento dessa 
‘máquina’ do Conservató-
rio, com certeza nós tere-
mos vagas e elas estarão 
disponíveis em breve.”

Com aulas gratuitas, 
atualmente o Polo possui 
cerca de 160 alunos, sen-

do considerado um nú-
mero abaixo do esperado. 
“Porque estamos prestes 
a abrir o processo seletivo 
para novos alunos, e com 
certeza, completando as 
nossas vagas remanes-
centes, nós ficaremos em 
torno de 170 alunos.”

O coordenador também 
afirma que as vagas dis-

poníveis são tanto para 
pessoas que já têm conhe-
cimento em relação a mú-
sica como para as que não 
têm. “Com conhecimento 
a pessoa já vai ter uma 
vivência musical, já vai 
ter um contato com o seu 
instrumento, e sem conhe-
cimento também a pessoa 
pode vir aqui pelo simples 

desejo de aprender músi-
ca, estar conhecendo as 
nossas ofertas, os nossos 
instrumentos e se inscre-
ver em algum para iniciar 
os trabalhos com a gente.”

Cursos 
Voltados ao ‘erudito’, di-

versos cursos são ofereci-
dos a alunos de todas as 
idades. “Temos departa-
mentos de sopro, cordas, 
percussão e canto, ou 
seja, trompete, trombone, 
trompa, tuba, clarinete, 
saxofone, flauta, violino, 
violão, violoncelo, viola, 
contrabaixo, matérias te-
óricas, piano. Enfim, uma 
gama de muitas ofertas 
de cursos para estar aten-
dendo os mais diversos 
gostos. E nós também te-
mos desde cursos infantis 
a alunos com mais idades, 
como de 7 a 11 anos e de 
60 a 70 anos, e são todos 
bem-vindos aqui com a 

gente.” 

Apresentações 
Juliano ainda revela que 

a primeira Semana de Câ-
mara e Prática de Conjun-
to será realizada do dia 22 
a 28 de julho na Fábrica de 
Expressão, no Centro Cul-
tural Ítalo Brasileiro e tam-

bém no próprio Polo. “São 
diversas apresentações 
de diversos grupos, com 
vários instrumentos. Não 
só a população de São 
José do Rio Pardo, mas 
como alunos, pais, res-
ponsáveis e toda a região 
podem estar presentes 
nessas apresentações, 
que são inteiramente gra-
tuitas.”

Referência
Há 12 anos no município, 

o Polo possui diversos alu-
nos formados que já estão 
inseridos no mercado de 
trabalho tanto no Brasil 
como no exterior. “Pelo 
Conservatório de Tatuí ser 
uma referência nacional, 
inclusive mundial, exis-
tem diversos interessados 
das mais diferentes cida-
des, não só daqui, mas de 
toda a região. Além de São 
José do Rio Pardo, aten-
demos São João da Boa 
Vista, São Sebastião da 

Grama, Mococa, Vargem 
Grande do Sul. Temos 
também Poços de Caldas 
e cidades mais afastadas 
como Mogi Mirim, Atibaia, 
Fernandópolis, São José 
do Rio Preto e Franca.”

Serviço 
O Conservatório de Ta-

tuí atende na Rua São 
Bernardo, número 800, no 
bairro Jardim São Roque, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 21h40. “Toda a 
população é convidada a 
conhecer o nosso espaço, 
os nossos instrumentos, 
grupos e professores, para 
quem sabe estar desper-
tando esse ofício que é a 
música. Não precisa co-
nhecer para ser uma pro-
fissão, mas que seja uma 
atividade, e é uma bela 
atividade que oferece de-
senvolvimentos psicomo-
tores e sociais.”

Segundo o coordenador, o processo seletivo poderá melhorar a quantidade de alunos no Polo
Conservatório abrirá inscrições em breve

O coordenador do Polo, Juliano Marques Barreto: população é convidada a visitar o local

Alunos em aula no Conservatório de Tatuí de São José do Rio Pardo 

Reportagem

O Espetáculo “O Casa-
mento de Rosinha”, da 
Companhia de Teatro 
Parafernália, segue nova 
temporada em 2018 com 
o Projeto “Hoje tem Te-
atro, tem sim Senhô”. E 
na terça-feira, 24 de abril, 
o projeto estará em São 
José do Rio Pardo, com 
apresentação no Teatro 
Fábrica de Expressão, na 
Rua Francisco Glicério, 64, 
centro, às 10 horas. 

A peça vai percorrer 16 
cidades do interior do Es-
tado de São Paulo. São 
elas: Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Jaguariúna, Holam-
bra, Santo Antônio de Pos-
se, Estiva Gerbi, Espírito 
Santo do Pinhal, São João 
da Boa Vista, São José do 
Rio Pardo, Vargem Grande 
do Sul, Aguaí e Casa Bran-
ca. 

Essas são cidades que 
fazem parte da malha vi-
ária de responsabilidade 
da Empresa Renovias, pa-
trocinadora exclusiva do 
projeto por meio da lei de 
incentivo fiscal Rouanet. 

Esse já é o sexto ano de 
parceria entre Renovias e 
Parafernália, uma parceria 
de muito sucesso, o que 
prova a legitimidade e a 
qualidade dos projetos re-

alizados pela Companhia 
de Teatro Parafernália e o 
comprometimento da em-
presa Renovias com a ci-
dadania, proporcionando 
projetos de cultura, educa-
ção e consciência ambien-
tal para a população sem 
custo e sem distinção al-
guma.

Em 2018 serão dois pro-
jetos, com dois espetácu-
los: “O casamento de Rosi-
nha” no primeiro semestre 
e “Ir e Vir Sem Colidir” no 
segundo semestre.   

 
Espetáculo
Mistérios tem rondado 

a Fazenda “Esperança” da 
família Bento Ferreira, al-
guém deixou o chiqueiro 
aberto e os porcos se em-
brenharam mato a dentro, 
depois foi as baias dos 
cavalos que estavam es-
cancaradas e os cavalos 
fugiram, dando um traba-
lhão, o feijão queimou e a 
canjica encruou. 

Há quem diga que isso 
é travessura do Curupira, 
há quem diga que isso é 
vingança do Saci, sobre 
aquela cerca que o Coro-
nel avançou na mata pre-
servada, onde mora esse 
povo todo Saci, Curupira, 
Yara, etc. 

O fato é que ninguém 
sabe por que, o que se 
sabe é que a fazenda ta 
de ponta cabeça bem na 
véspera do casamento da 
Rosinha e o Coronel esta 
com uma tremenda falta 
de sorte, se é destino ou 
consequência, só o fim da 
história é quem vai dizer.

Por meio da linguagem 
da nossa cultura popular, 
mais singular, que é o fol-
clore brasileiro, o espetá-
culo aborda a importância 
de se preservar o meio 
ambiente para a existên-
cia humana aqui na terra. 
E que a contribuição de 
cada um é fundamental 
nesse processo, ou seja, 
é fundamental que as pes-
soas se conscientizem da 
importância do seu papel 
na sociedade. 

Ficha Técnica
Andréia Nunes
Alexandre Souzah 
Guilherme Santos
Jéssica Eduarda
João Paulo Vital
Rodrigo Rocha
Pesquisa de música – 

Andréia Nunes
Direção/Texto – Viviane 

Casteliani.

Cia. Parafernália traz 
‘Hoje tem Teatro’ dia 24

A peça leva o patrocínio da Renovias e será apresentada nos municípios da região

Com aulas gratuitas, atualmente o Polo 
possui cerca de 160 alunos, sendo consi-
derado um número abaixo do esperado
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Locais

O Rio Pardo Exposhow 
2018 começou nesta sex-
ta-feira, 20 de abril, no 
Parque de Exposições de 
São José do Rio Pardo, 
com shows de Matheus 
e Kauan, e Dennis DJ. Os 
organizadores do evento 
acreditam que o público 
pode ser igual ou superior 
em relação aos eventos 
anteriores, já que a festa 
foi amplamente divulgada 
em São José do Rio Pardo 
e em todas as cidades da 
região. 

Neste sábado as atra-
ções ficam por conta de 
Luan Santana e Alok, con-
cluindo assim a primeira 
etapa do Rio Pardo Ex-
poshow. 

As atrações previs-
tas para a etapa final do 
evento começam na quin-
ta-feira, 26, com Wesley 
Safadão e Rafa Bogas. 
Na sexta, dia 27, Cleber 
e Cauan e ainda a DJ Sa-
mahara farão suas apre-
sentações ao público. O 
encerramento dos shows 
está previsto para o sába-
do, dia 28, com Fernando e 
Sorocaba e ainda JetLag. 

Organização
Para o organizador Gui-

lherme Flamínio, o público 
aprovou o formato do Rio 
Pardo Exposhow, que é fei-
to em duas etapas, com a 
parte dos rodeios ficando 
para a segunda. Ele desta-

cou o Campeonato Mun-
dial de Rodeio, que come-
ça quinta-feira, 26 de abril, 
e vai até sábado, dia 28.

Indagado sobre o tra-

balho que é requerido na 
organização de uma fes-
ta deste porte, Guilherme 
confirmou que tudo exige 
muito empenho. “Mas, a 

cada ano que passa, vai 
ficando mais fácil porque 
vamos nos cercando de 
profissionais que nos aju-
dam a preparar os seis 

dias do evento”.
Profissionais da rádio 

88+FM de São José do Rio 
Pardo e da Gazeta (Web) 
estarão presentes no Rio 

Pardo Exposhow, com 
flashes e transmissão ao 
vivo a partir do Camarote 
dos Amigos (do Rio Par-
do).  

Evento deste ano pode superar os anteriores em comparecimento de público, dizem os organizadores
Rio Pardo Exposhow 2018 agita toda a região

O Fundo Social de So-
lidariedade pretende lan-
çar o início da Campanha 
do Agasalho no dia 27 
de abril. Dentre as ações 
desenvolvidas até agora, 
esta será a principal. 

A instituição funciona 
por meio de parcerias com 
a Prefeitura, empresas, e 
o FSS do Estado de São 
Paulo, buscando oferecer 
projetos que atendam as 
populações mais caren-
tes, desenvolvendo ofici-
nas de capacitação para 
melhoria da renda familiar. 

Foram solicitadas desde 
o ano passado quatro ofi-
cinas de capacitação: Pa-
nificação, escola de moda, 
artesanato, bordado. Atu-
almente o FSS está insta-
lado no Mercado Cultural 
e aguarda uma reforma 

de adequação do espaço 
para o desenvolvimento 
das atividades. 

Doações
A presidenta do Fundo 

Social de Solidariedade 
de São José do Rio Pardo, 
Ana Lucia Sernalia, expli-
cou que é extremamente 
importante a conscienti-
zação da população em 
fazer doações, pois todo 
material doado é rever-
tido para as famílias ne-
cessitadas, que são en-
caminhadas através da 
Promoção Social. “Nós 
não trabalhamos com di-
nheiro, recebemos qual-
quer tipo de doação, seja 
roupas, alimentos, móveis, 
e repassamos pra quem 
precisa”, conta.

Segundo Ana Lucia, a 
Campanha do Agasalho é 

desenvolvida com o apoio 
do Tiro de Guerra e conta 
com ajuda de toda a popu-
lação. A distribuição será 
feita por meio das famílias 
que já estão cadastradas 
na Secretaria da Promo-
ção Social e Secretaria da 
Saúde.  “Se houver algu-
ma família que ainda não 
fez o seu cadastro na Se-
cretaria, pode estar se diri-
gindo ao Mercado Cultural 
munido dos documentos 
pessoais de todos os fa-
miliares e nós estaremos 
efetuando um pré cadas-
tro e posteriormente agen-
daremos uma visita com a 
assistente social e ver as 
reais necessidades da fa-
mília.”

Atualmente 1.500 famí-
lias estão cadastradas na 
Promoção Social e são 

encaminhadas para o FSS 
apenas aquelas que não 
conseguem atender, po-
rem são inúmeras as famí-
lias que procuram ajuda. 
A principal ação do Fundo 
Social de Solidariedade 
é o “kit de emergência”, 
onde são distribuídas ces-
tas básicas para atender 
as necessidades daqueles 
que estão cadastrados. 

Foi desenvolvido no 
Mercado Cultural o “bazar 
permanente”, onde todas 
as pessoas da comunida-
de podem participar. Ana 
Lúcia conta que a renda 
do bazar é revertido ao 
Hospital Regional de Divi-
nolândia, que atende uma 

parcela grande da nos-

sa sociedade. “Algumas 

partes são para doação 

e outras são vendidas, os 

preços vão de 1 a 3 reais”, 

conclui. 

Ana Lúcia Sernaglia preside o Fundo Social de
Solidariedade em São José do Rio Pardo

Fundo Social lança nova Campanha do Agasalho
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ESPORTES

A equipe de natação do 
Departamento de Espor-
tes e Cultura (DEC) partici-
pou no último sábado, dia 
14, do Torneio Regional da 
Federação Aquática Pau-
lista (FAP) – Seletiva Kim 
Mollo, em Ribeirão Preto. 
Os destaques foram as 
atletas Eduarda Ferreira e 
Yasmin Silva, que garanti-
ram classificação. 

Eduarda foi campeã nos 
100 metros nado peito e 
terceira colocada nos 400 
metros nado livre. Já Yas-
min foi campeã nos 100 
metros nado costas e se-
gunda colocada nos 100 
metros nado livre e nos 50 

metros nado costas. 
A seletiva da FAP se deu 

em todas as oito delega-
cias para reunir os melho-
res colocados na disputa 
do Troféu Kim Mollo, que 
acontecerá de 4 a 6 de 
maio, em Mococa. 

Os demais atletas que 
participaram da seletiva 
apresentaram melhoras 
em seus tempos: Gabriel 
Bichiqui foi 4º nos 400 me-
tros livre; Matheus Ravet-
ta estreou nos 200 metros 
medley, fechando a prova 
em 2min48; Yasmim Abrão 
filha do técnico Iury Abrão, 
está se aproximando cada 
vez mais das primeiras 

posições nos Torneios da 
FAP; Mariana Bichiqui bai-
xou seu melhor tempo nos 
100 metros nado peito de 
1min52 para 1min28; Lui-
za Salvadori voltou para 
casa com mais duas me-
dalhas de ouro e uma de 
prata e Giovanna Zanetti 
(12 anos) também vem 
evoluindo com melhores 
tempos a cada prova. 

Neste domingo, dia 22, a 
equipe participa do Troféu 
Amigos da Natação nas 
finais 50 metros nado cos-
tas e dos 100 metros me-
dley, que será disputada 
em Porto Ferreira.

O Troféu Kim Mollo é um dos mais importantes campeonatos de natação do estado 
Nadadores garantem vaga em torneio regional

Equipe de natação do DEC

As equipes de basque-
te masculino da Associa-
ção Atlética Riopardense 
(AAR) estiveram em qua-
dra na tarde do sábado 
passado, dia 14, para o 
duelo contra o DEC/ABS 
São José, em partidas váli-
das pela Copa Difusão. Na 
categoria adulta, a equipe 
da AAR venceu pelo placar 
de 54x45, decidido apenas 
no último quarto de jogo. 
O time sub-16 também 
jogou bem e venceu pelo 
placar de 37x25.

Vôlei
No domingo, 15, a cate-

goria sub-16 masculino 
do clube tricolor venceu 
Arceburgo por 2 sets a 0 e 
perdeu para Casa Branca 
também pelo mesmo pla-
car no 1º Circuito AAR de 
Vôlei, em seu Ginásio de 
Esportes. A disputa tam-
bém contou com a parti-

cipação de Itobi e Casa 
Branca.

Corrida
A equipe de corrida da 

AAR, comandada pelo 
técnico Evandro Almeida, 
participou no domingo, 
15, da 3ª Etapa da Copa 
SuperAção, disputada em 
Divinolândia, e os atletas 
conquistaram os seguin-
tes resultados, expostos 
no quadro 1.

Futebol
No futebol, as equipes 

das categorias de base, 
comandadas pelo técnico 
Djalma Fernando, enfren-
taram o União e venceram 
os três jogos disputados. 
Na categoria sub-10, vitó-
ria pelo placar de 10x1. Já 
no sub-12, outra goleada 
7x0 e no sub-14 vitória por 
4x1. 

Basquete da AAR vence 
jogos pela Copa Difusão

Quadro 1
Regina Furlan Calegari – 1ª colocada geral na prova dos 5 km
Rodrigo Dessordi – 5º colocado na categoria 31 a 35 anos
Letícia Gaino de Moraes – 2ª colocada na categoria 26 a 30 anos.

Equipe sub-10 de futebol

As equipes sub-16 e 
adulto do DEC/ABS São 
José Basquete enfrenta-
ram a Associação Atléti-
ca Riopardense (AAR) no 
sábado, dia 14, pela Copa 
Difusão.  As partidas fo-
ram disputadas no Giná-
sio Poliesportivo do clube 
atleticano.

Na primeira partida as 
equipes adultas da AAR 
x DEC/ABS estrearam 
na competição, sendo 
um jogo bastante equili-
brado nos três primeiros 
quartos, porém, no último 
tempo, o time atleticano 
acertou seus arremessos 
e acabou vencendo por 
54x45. Vale lembrar que 
o time do DEC é formado 
por jovens atletas que re-
presentarão São José nos 
Jogos Regionais de Santa 
Bárbara.

No confronto entre as 
equipes sub-16, o DEC 
acabou derrotado pelo 
placar de 39x27. “A equipe 
chegou a estar perdendo 
por 20 pontos de diferen-
ça, mas no segundo tem-
po os garotos reagiram e 
conseguiram diminuir a 
diferença para 8 pontos 
faltando três minutos para 
o final. Mas faltou um pou-

co de maturidade para sair 
com a vitória”, explicou 
Hebinho de Souza, técnico 
do DEC.

No domingo, 15, as equi-
pes sub-14 e sub-18 tam-
bém jogaram pela Copa 
Difusão em confrontos 
contra Passos. O sub-14, 
com elenco em sua maio-
ria de atletas da escola 

Stella Maris Barbosa Ca-
talano, venceu pelo placar 
de 30x29. Já o sub-18 ven-
ceu por 47x35.

O basquete do DEC con-
ta com o apoio de Café 
Evolutto, Distribuidora de 
Doces Didi, Delícia´s Rotis-
seria, SESI, Bicicletaria Rei 
das Magrelas e Prefeitura 
Municipal.

DEC/ABS e AAR jogaram pela
Copa Difusão de Basquete

Time sub-16 do DEC

Time adulto do DEC

Teve início no sábado, 
dia 14, a 2ª Copa COC de 
Voleibol envolvendo os 
alunos da escola que fo-
ram divididos em dois 
grupos e com equipes 
mistas. Os resultados das 
primeiras rodadas podem 
ser conferidos no quadro 
1. A próxima rodada está 
marcada para o dia 28, sá-
bado, com os seguintes 
jogos, expostos no quadro 
2. Além disso, a fase final 
da competição tem como 
data o dia 12 de maio.

Iniciada a 2ª Copa de 
Voleibol do COC

Quadro 1
Na categoria 6º, 7º e 8º anos.
França 2x0 Canadá – parciais de 15x11 e 15x10
Itália 2x1 Rússia – parciais de 15x11, 11x15 e 15x5
França 1x2 Itália – parciais de 12x15, 15x13 e 7x15
Canadá 3x0 Rússia – parciais de 15x08 e 15x12

Na categoria 9º ano e Ensino Médio os placares foram:
Brasil 0x2 Sérvia – parciais de 9x15 e 4x15
EUA 0x2 Argentina – parciais de 11x15 e 4x15
Brasil 1x2 EUA – parciais de 12x15, 15x5 e 11x15
Sérvia 2x0 Argentina – parciais de 15x10 e 15x7

Os participantes da 2ª Copa COC de Voleibol

Quadro 2
Na categoria 6º, 7º e 8º 
anos:
14h00 – Canadá x Itália
14h30 – Rússia x França

E na categoria 9º ano e 
Ensino Médio
15h00 – Brasil x Argen-
tina 
15h30 – Sérvia x EUA

O professor de xadrez 
do DEC (Departamento de 
Esporte e Cultura), Felipe 
Braz, informa aos interes-
sados que as aulas estão 
de volta às quartas no Epi-
dauro, das 8h às 9h, para 
os alunos da Escola Pro-
fessor Jorge Luiz Abicha-
bki, e às quintas das 19h 
às 20h30 ao público em 
geral.

Os alunos Samuel Alves 
Silva e Francisco Souza 
da Costa Flávio da Silva 
participaram no sábado, 
dia 14, de um torneio em 
Mococa. Francisco ficou 
em primeiro lugar na ca-

tegoria infantil, enquanto 
Samuel foi o 10º no infan-
til. Os dois atletas são alu-
nos de Jorge Luiz. 

O professor Felipe espe-
ra novas parcerias para 
este ano. “Espero forta-
lecer as parcerias com 
as escolas, aumentar a 
integração com o proje-
to de xadrez de Mococa, 
participar dos regionais 
esse ano, continuar com 
os torneios em São José 
e buscar os melhores re-
sultados possíveis nos 
torneios próximos à nossa 
cidade.”

Aulas de xadrez do DEC 
acontecem no Epidauro

O professor Felipe juntamente 
com os alunos Samuel, 
Francisco e Maria Lúcia

No dia 7 de abril aconteceu em 
Tapiratiba etapa da Campeonato da 
Liga Leste Paulista de Team Penning 
e os cavaleiros rio-pardenses conse-
guiram bons resultados.

Categoria aberta os campeões fo-
ram Francisco Gallego, Fernando Ca-
licchio, Gabriel Calicchio em segun-
do ficaram Francisco Gallego, Guto e 
Fernando Calicchio.

Na categoria Hand Cap 8 terceiro 
lugar Francisco Gallego, Fernando 
Calicchio e Pedro Balducci. 

Rio-pardenses foram destaques na 
etapa de Tapiratiba de Team Penning 

Cavaleiros destaque do Team Penning
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O Rio Pardo Futebol Clu-
bes, um dos mais tradicio-
nais da região, segue ofe-
recendo muitas atividades 
esportivas aos seus asso-
ciados, atendendo todas 
as idades, desde crianças 
de seis meses que parti-
cipam da natação para 
bebês até a terceira idade, 
com aula de hidroginás-
tica, musculação e body 
balance (Tai Chi, Pilates e 
Yoga).

“Além das atividades 
que são oferecidas e mi-

nistradas por profissio-
nais especializados, o De-
partamento de Esportes 
do clube possui em seu 
planejamento diversas 
atividades voltadas para 
seus associados e comu-
nidade rio-pardense. Nes-
te domingo, dia 22, será 
realizado um super treino 
de corrida denominado 
“Endurance Run”, com 
percursos de 4, 8 e 12 km, 
com saída às 6h em fren-
te ao Ginásio de Esportes 
do clube, sendo gratuito 

para seus associados e 
R$ 20 para cada não asso-
ciado”, disse Luis Antônio 
de Souza Júnior (Juninho) 
coordenador de esportes 
do clube. 

Ainda no domingo será 
realizado o Torneio Início 
da I Copa Alvinegra de 
Voleibol, no Ginásio de Es-
portes do clube, às 10h. As 
inscrições serão mediante 
o pagamento de taxa de 
R$ 30 para sócios e R$ 50 
para não sócios.  Confira 
os eventos do dia 28 e 1º 
de maio no quadro abaixo.

O clube realizará diversos eventos à população para comemorar o Dia do Trabalhador
RPFC oferece atividades aos associados

Os associados do clube participam de diversas atividadesDia 28 – “Fitness Day”
08h00 - Body Attack
09h00- Power Jump
10h00 - Body Pump
11h00 - Body Balance.

Dia 1º de maio – “Dia do Trabalhador no R.P.F.C” 
07h00 - Caminhada até o Cristo
08h00 - Festival de Futebol Society, nas categorias sub-8, 10, 12 e 14
14h00 - Brinquedos para a criançada e algodão doce no Ginásio de Esportes do 
clube
15h00 - Oficina de Circo no Ginásio de Esportes do clube.

A equipe de futsal do 
DEC, que está represen-
tando o município na 
Taça EPTV de Central de 
Futsal, garantiu presença 
na próxima fase da com-
petição. Comandado pelo 
técnico Joãozinho, o time 
venceu Mococa na estreia 
da competição ao bater a 
equipe mocoquense pelo 
placar de 2x1, perdeu para 
São João da Boa Vista 
pelo placar de 4x1 e empa-

tou com Tambaú em 2x2. 
O time segue na competi-
ção graças ao empate en-

tre São João da Boa Vista 
por 3x3 Mococa na segun-
da-feira, dia 16.

Futsal do DEC garante vaga 
para a 2ª fase da Copa EPTV

Equipe de Futsal do DEC

A equipe rio-pardense 
B9/Team Nascimento de 
Jiu Jitsu, comandada pelo 
técnico Ivan Nascimento, 
participou no domingo, dia 
15, da 15ª Copa Kamikaze 
de Jiu Jitsu em Ribeirão 
Preto. “Gostaria de agra-
decer a todos os meus alu-
nos que, dia-a-dia, tornam 
nossa academia mais for-
te e em busca de melhores 
resultados”, disse Ivan. 

Conquistaram o título de 
campeão em suas cate-
gorias os atletas Toninho, 

Cauane Morgan, Diego 
Feltran e Rafael Custó-
dio. Jessé Borsatto ficou 
com o vice-campeonato 

e o atleta Gabriel acabou 
derrotado em sua primeira 
luta. 

Rio-pardenses competiram 
no JiuJitsu em Ribeirão Preto

Jessé no podium ao lado de 
Ralf, Diego e Ivan Nascimento

Cauane Morgan, campeã 
em sua categoria

O Campeonato de Fu-
tebol Misto DEC/Liga, 
organizado pela Liga Rio-
pardense de Futebol, con-
tinuou no domingo, dia 15,  
com bons jogos e muitos 
gols marcados.

No campo do Grêmio 
Municipal no primeiro 
jogo, o Paulista sub-20 
venceu o Chaveiro Mello/
Santa Lúcia pelo placar 
de 4x2 com gols de Rafael 
Ribeiro (3) e Chupim para 
o Paulista. Tiago e João 
marcaram para o Chaveiro 
Mello. No jogo de fundo 
o Juventus do Vila Verde 
bateu o Resenha por 1x0 
com gol de Luis Paulo.

No campo do Vasco, na 
partida preliminar, Vasco 
x Cooffe The Morning em-
pataram em 1x1 com gols 
de Gabriel para o Vasco, e 
Celinho marcando para o 
Cooffe. No segundo jogo, 
o T3 da AAR manteve 
100% de aproveitamento, 

com gols de Netinho, Bru-
no Pexero e João Marcos, 
o time venceu o Paris da 
Vila Formosa por 3x2. Jo-
natas e Gian fizeram para 
o Paris. 

No Sítio Novo foram dis-
putados mais dois jogos: 
no primeiro o Paulista do 
Maria Boaro venceu o Es-
critório São Lucas por 5x2 
com gols de Mafra, Ale-

xandre, Wilsinho, Mauricio 
e Danilo Mafra. Ewerton 
(2) e Diogo marcaram para 
o São Lucas. No segun-
do jogo as equipes Sítio 
Novo/Zé Zanetti Calhas x 
Rioplastic empataram em 
0x0. Confira a classifica-
ção no quadro 1. O cam-
peonato continua ama-
nhã, dia 22, com os jogos 
listados no quadro 2:

Campeonato Misto
segue com bons jogos

Quadro 2
No campo do Botafogo
08h30 – Cooffe The Morning x Rioplastic
10h30 – Paulista Sub-20 x T3 da AAR 

No campo do Vasco
08h30 – Vasco x Escritório São Lucas
10h30 – Sítio Novo/Zé Zanetti Calhas x Paulista do Maria Boaro

No Grêmio Municipal 
08h30 – Juventus x Chaveiro Mello/Santa Lúcia
10h30 – Paris da Vila Formosa x Resenha

Campeonato Regional Base
Teve sequência também o Campeonato Regional Categorias de Base na manhã do 
sábado, dia 14, com jogos em Caconde, Itobi e Casa Branca. Confira os resultados:

Em Caconde
União de Caconde 1x10 AAR – sub-10
União de Caconde 1x7 AAR – sub-12
União de Caconde 1x4 AAR – sub-14

Em Itobi
Geração Esportes de Itobi 2x0 Guaxupé Country Club – sub-14
Geração Esportes de Itobi 9x1 C.M.E. de São Sebastião da Grama – sub-12

Em Casa Branca
Guará/Paulistano 3x1 DET de Caconde – sub-12
Guará/Paulistano 3x3 DET de Caconde – sub 14

Quadro1
Grupo A 
Paulista sub-20 - 10 pontos
Cooffe The Morning e Sítio Novo/Zé Zanetti Calhas - 
7 pontos
Juventus do Vila Verde - 6 pontos
Escritório São Lucas e Paris da Vila Formosa - não 
somaram pontos.

Grupo B 
T3 da AAR - 12 pontos
Vasco Futebol Clube - 8 pontos
Rioplastic - 7 pontos
Paulista do Maria Boaro - 6 pontos
Chaveiro Mello/Santa Lúcia - 3 pontos
Resenha - nenhum ponto ganho

Gol de pênalti do T3 da AAR no duelo contra o Paris da Vila Formosa

O colégio Santa Inês re-
alizou no sábado, dia 14, 
o 5º Torneio de Streetball, 
que contou com a partici-
pação dos alunos dos sex-
to ao nono anos no Ensino 
Fundamental, na disputa 
do basquete de rua, o tra-
dicional 3x3. Houve ainda 
apresentações de danças, 
coreografias e os alunos e 
pais também competiram.

Na categoria sexto e 
sétimo ano masculino, o 
campeão foi o Sou Power. 
Já o vice foi As Lendas no 
feminino, campeão Joga-
doras vice Coll Girls. Os 
destaques individuais fo-
ram Pedro Martini Brás, do 
sétimo ano, melhor atleta 

masculino e Luiza Isoldi, 
melhor no feminino.

Na categoria oitavo e 
nono anos masculino, 
campeão Dream Team. O 
vice foi Ballers no femini-
no, campeão Só Fadinhas. 

O vice Top Gat. Os desta-
ques individuais foram: 
melhor atleta masculino 
Lucas Martini Braz. Já 
a atleta no feminino foi 
Cauane Morgan. 

Torneio de Streetball é disputado 
no colégio Santa Inês

Pais e filhos prestigiaram o Streetball
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Enfoque
Em SociedadeDia do Índio - 19 de Abril

Foto: Roberta Simões

Enlace

Efemérides

Churrasco da Solidariedade

Saudade

Festa do Chapéu

Chá Beneficente
O Clube A Família realizou na tarde de sábado, 14 de 

abril, mais um evento beneficente, o já tradicional Chá 
entre Amigas. Viabilizando o evento, a entidade contou 
com o apoio da Sicred, e para a entrega dos inúmeros 
prêmios que foram sorteados, a colaboração do comér-
cio local foi primordial. Durante o evento beneficente 
aconteceu o Desfile de Modas organizado pela empre-
sária Sonia Mazzer, proprietária da Dhassô Moda Femi-
nina, que esse ano trouxe duas grandes novidades: a 
transmissão do desfile ao vivo através de sua página no 
Facebook e o grande destaque da tarde, que ficou por 
conta da presença da Miss Ribeirão Preto e Vice Miss 
São Paulo 2016, a modelo Marina Andrade Lemos, que 
foi recebida pelas senhoras do clube e por duas vezes 
adentrou à passarela desfilando looks da Coleção Outo-
no/Inverno 2018. Segundo a presidente do clube A Fa-
mília, Regina Curi Baio, a renda do evento será destina-
da em ações que beneficiam entidades assistenciais de 
São José do Rio Pardo, assim como para a manutenção 
da sede social do clube, que abriga também o Rotary 
Club Centro, Interact Club e escola técnica profissiona-
lizante em parceria com o SENAI.

Através do Projeto Muka Mukau Ixihi, a índia Tamikuã e o índio Itaguari (foto), da 
tribo Pataxó, trouxeram à nossa cidade um pouco da sua cultura e artesanato, para as 
escolas Colégio Santa Inês, dia 17 de abril, e E.E. “Euclides da Cunha”, 18 – Um acon-
tecimento muito construtivo e interessante para os alunos das referidas instituições!

 Os 87 Anos de Idade de Newton Ca-
margo foram comemorados na noite de 
sábado, 14 de abril, em torno de íntima 
recepção organizada pela esposa, Nei-
de, pelos filhos Eduardo e Eliana, assim 
como pela nora Eliane. O cardápio do 
encontro festivo, um capítulo à parte, foi 
assinado por Eduardo, um mestre-cuca 
de reconhecido talento!

Parabéns, Newton!

A sociedade rio-pardense movimentando-se para a cerimônia do casamento de 
Camila Rondinelli Cobra Monteiro e Pedro Prudente Corrêa, a realizar-se logo mais 
às 17:00 horas, na Fazenda São Paulo – Aos noivos, votos de perene felicidade!

Cobertura, na próxima edição.

Pessoas muito queridas comemoraram seus nats no último fim de semana:
Eliana dos Santos Farah celebrou 70 Anos de Idade no sábado, durante Almoço 

na chácara da irmã Lucinha e do cunhado Luís Otávio. Maria Teresa Pelegrini Por-
to festejou 60 Anos na intimidade de seu lar, em torno de lauto Almoço. Arlete de 
Andrade Barbosa comemorou 80 Anos durante o Almoço de domingo – Às aniver-
sariantes da semana, nossos mais efusivos parabéns!

O Rotary Club de São José do Rio Pardo-Oeste, presidido por Paulo Santana, 
promoverá o tradicional Churrasco Beneficente de primeiro de maio, em prol das 
entidades APAE e PEVI, na sede campestre da AABB, sob o comando do Buffet 
Luiz Muradi.

Convites à venda na Farmácia Hibisco, ou com os integrantes das entidades 
acima citadas – Uma ótima opção de lazer gastronômico para o feriado do Dia do 
Trabalho! Prestigie!

Com pesar, registro o falecimento de José Lopes Pessoa, dia 16 de abril, e Anízio 
Sousa Filho, 17 – Aos familiares enlutados, as nossas condolências!

“A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do coração”.
(Charles Chaplin)

Entrando na casa dos “enta”, Paula Dias Yasbeck, aniversariante de hoje, comemorou 
antecipadamente idade nova na noite de sábado, 31, fechando o mês de março com chave 
de ouro, em torno da “Festa do Chapéu”, concorrido evento temático realizado às bordas 
da piscina da chácara da família Sidney Satorres. O elogiado bufê, delícias da gastronomia 
árabe, foi assinado pela mãe da aniversariante, Cecília Helena – Parabéns, Paula!
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Enfoque

Lançamento

Em primeiro plano: Fernanda, Ruth Helena e Ciça. 
Atrás: Cecita, Tininha e Maria Carmen

Sentadas: Ciça, Tininha e Ariane.
Em pé: Raquel, Fernanda, Maria Carmen e Márcia Longo

Fotos: Roberta Simões

Dica

O aniversariante com a amiga-irmã Cristina Pereira de Lima e o sobrinho Ricardo Barbeta

Márcio ladeado pelo casal amigo Roseli Arruda e Cláudio Vaz

Enlace
Fotos: Gilles Bill Camargo

Batizado

Sábado à tarde, 14 de abril, Maria Carmen Cenci e Ciça 
Maschietto lançaram a Coleção 2018 de tapetes (pon-
tos brasileirinho e casa caiada), semi-jóias e bijouterias, 
um alegre evento que teve lugar no Ateliê Carminha 
Cenci, constituindo-se em um encontro entre amigas 
que estendeu-se até altas horas...

Pela objetiva da fotógrafa Roberta Simões as fotos 
que ilustram, aleatórias:

Para aqueles que adoram Panzerotti, tarde dessas es-
tive na Fogazzaria Familía Acera, recém-inaugurada em 
nossa cidade, e experimentei o carro chefe da casa, que 
não fica nada a dever aos italianos, saboroso petisco 
para quem não tem tempo a perder em longas refei-
ções...

A nova casa é um empreendimento dos jovens: Lilia-
ne – Marcelo Acera e Vagner Acera que residiram, res-
pectivamente, em Portugal (Porto), Espanha (Barcelo-
na) e Itália (Veneza), e de volta à terrinha, nos brinda 
com mais essa opção gastronômica.

Vale a pena conferir!
Em tempo: A fogazaria também prepara o clássico ve-

neziano Spritz, drink que ganhou o mundo - Dos deuses!

 O caro amigo Márcio Xavier, residente há long, long time na capital paulista, come-
morou idade nova dia 17 de abril, durante íntimo Jantar no Ici Bistrô (fotos) –

Parabéns, Márcio!

Às 19 horas do dia 14 de 
abril, na Igreja das Graças, 
aconteceu o enlace matri-
monial de Michele e Mateus, 
unindo as famílias Marco 
Antonio Guilherme – Car-
mem Aparecida Souza Gui-
lherme e Antônio Bernardo 
Pedro Filho – Maria Apareci-
da Brigo Pedro.

Após a cerimônia religio-
sa, os noivos anfitrionaram 
recepção que teve lugar no 
Salão de Eventos Donana.

Luís Henrique, primo-
gênito do casal Patrícia e 
Alex Rodrigues Torres, foi 
levado à pia batismal da 
Igreja N.Sra. do Rosário 
de Pompeia na manhã do 
dia 15 de abril, acalentado 
pelos padrinhos Marina 
Regini e Adailson Torres 
Filho, recebendo o primei-
ro sacramento pelo Pe. 
Celso Braz. Emocionados 
durante a cerimônia, os 
avós Luiz Antônio Regini - 

Marilza Tozini e Adail-
son Torres - Ana Maria Ro-
drigues Cruz Torres.

Parágrafo 
Único

“Venho de tantas
tempestades que perdi 

o medo da chuva”.
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CLASSIFICADOS

Para acrescentar ou retirar nomes nesta lista, ligue 
3682-8879 ou mande e-mail para redacao@gazetado-
riopardo.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de  costume e  publico pelo jornal local.

São José do Rio Pardo, 20 de abril de 2018.
O Oficial: Belª. Rosa Helena Marin Foiadelli

Faço  saber  que  pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro:

editais de casamento falecimentos

AniversÁrios

Imperdível!!!
VENDE-SE CHÁCARA 2.400m²

Água e Energia Elétrica
A 800 metros da Curva do Peixe

Valor: R$ 250.000,00
Tel.: (19) 3608-2260 / 9 9775-4182

Funerária 
São JoSé 

“rioli”

deSde 1950 - eSta é a Sua garantia
Atender bem é tradição!
Avenida 9 de julho, 103 

 Fone: 3608-5095

Oferece o que de melhor existe no
ramo funerário, aos particulares e também 
do seu conhecido “PLANO DE ASSISTÊN-
CIA FUNERÁRIA”, regulamentado pela Lei 
nº. 13.261, dando total segurança e tran-

quilidade a todos. Adquira o seu!

68 anoS 

Vende-se
Terrenos

Jardim Mercedes
Tratar Tel – 9 9709-7943

Vende-se
Terreno Comercial (esquina) 
Jardim Mercedes - 359.28 metros

Tratar Tel – 9 9709-7943

Extravio

Foi extraviado Certificado Conclusão do Curso 
de Técnico Enfermagem em nome de Joyce Ber-
tolini de Queiroz, Fundação Educacional.
Rua Paschoal Fronteira, nº 587
São José do Rio Pardo-SP 21-28/4 e 5/5

Vende-se
Terreno Colina Verde II 

222 metros
Tratar Tel – 9 9709-7943

HOJE - Ivanir José De Sordi, Thiago José Quessada 
Ribeiro, Maria Helena Trento Moia, Maurício Nabarro, 
Nadir Aparecida Furlan Capitelli, Maria Josete Ferreira 
P. Gomes, Iracy Alves do Nascimento Trindade, Paula 
Dias Yasbeck.

AMANHÃ - Tiago José Maurício de Souza, Flávia Dias 
Flamínio Amato, Fernanda Amatto Armando, Paulo Edu-
ardo Raddi, Edson Luiz Calsoni Júnior, Laércio Ezequiel 
de Lima, Alexandre Serran Moreira Galego, Luís Welling-
ton Souza Lofrano.

DIA 23 - Fernanda Rhayna Manetta Posso, Renata 
Cecília Trovatto Ortega, Almerinda Machado da Cunha, 
Clodoaldo Vital, Inês Aparecida Feijó, Daniel Bagodi 
Batista da Silva, Marco Antônio Moreno, Ronaldo Luís 
Carreiro da Silva Júnior, Gabriel Junqueira Salotti, Joice 
Paulo Zamai, Mariângela Sernaglia Calório, Rosa Maria 
Noronha Ribeiro Martins, Marco Antonio Moreno.

DIA 24 – Maria Olivia de Araújo Candolato, Giovana 
Missura Darin, João Cabrera Neto, Marina Bilotta Pio-
vezan, Jair Stocco Zanetti, Aparecida Martinez, Maria 
Carolina Gervásio Angelini.

DIA 25 - Rubens Capuano, Anderson Carlos Mello dos 
Santos, Sandra Daud, Sílvia Helena Nálio Constante Ca-
pitelli, Marília Folharini Barbosa.

DIA 26 - Lizete Sernáglia Giovanelli, Maria da Glória De 
Sordi Rocha, Sônia Fornari Galera, Júlia Coelho Manzi-
ni, Roseli Aparecida Lúcia do Prado, Ary Santos Rocha, 
Maria Inês Serutti Regini, Richard Negrão.

DIA 27 - Natália Moraes Ribeiro, Arlete Aparecida Pri-
mini Lopes, José Antônio Mattos, Sônia Maria Rodri-
gues Faria, Anna Christina Rocha Ribeiro, Carlos Filipe 
Quessada Ribeiro, Maria Elisabette Torres Junqueira de 
Andrade, Aparecido Francisco do Nascimento, Ida Ma-
ria Andreata Rossetto, Inês Maria Andreata Moraes.

 EDITAL Nº 13392 - BRUNO DA COSTA ARAÚJO, soltei-
ro, nascido no dia dezesseis de dezembro de um mil e 
novecentos e noventa e quatro (16/12/1994), de nacio-
nalidade brasileira, Leiturista, natural de São José do 
Rio Pardo - SP, filho de ANTÔNIO BRAZ DE ARAUJO e de 
RITA DA COSTA ARAUJO; e LUZIA APARECIDA CATALA-
NO GONÇALVES: solteira, nascido no dia onze de junho 
de um mil e novecentos e noventa e seis (11/06/1996), 
de nacionalidade brasileira, Assistente administrativo, 
natural de São José do Rio Pardo - SP, filho de LUÍS AN-
TÔNIO GONÇALVES e de SUELI APARECIDA CATALANO 
GONÇALVES.

EDITAL Nº 13393 - MARCOS REIS VIGATO, divorciado, 
nascido no dia dez de janeiro de um mil e novecentos 
e sessenta e três (10/01/1963), de nacionalidade brasi-
leira, servente pedreiro, natural de Mococa - SP, filho de 
BENEDITA CANDIDA; e MARIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO: 
,solteira, nascida no dia vinte e sete de setembro de um 
mil e novecentos e sessenta e cinco (27/09/1965), de 
nacionalidade brasileira, do lar, natural de IGARAI - SP, 
filha de AVELINO CUSTODIO e de ERNESTINA DE SOU-
ZA CUSTODIO.

EDITAL Nº 13394 - WESLLER ANDERSON BENTO RO-
DRIGUES, solteiro, nascido no dia dois de abril de um mil 
e novecentos e noventa (02/04/1990), de nacionalida-
de brasileira, Auxiliar geral, natural de São José do Rio 
Pardo - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES FILHO e de ANA 
MARIA BENTO RODRIGUES; e ÂNGELA APARECIDA 
DE FREITAS : divorciada, nascida no dia vinte e três de 
agosto de um mil e novecentos e setenta (23/08/1970), 
de nacionalidade brasileira, auxiliar geral , natural de 
Mococa - SP, filha de MARIA VITA DE FREITAS.

EDITAL Nº 13395 - BRUNO MORGAN PIRES, solteiro, 
nascido no dia treze de maio de um mil e novecentos e 
oitenta e oito (13/05/1988), de nacionalidade brasileira, 
Advogado, natural de São José do Rio Pardo - SP, filho 
de PAULO CÉLIO PIRES e de SÍLVIA HELENA MORGAN 
PIRES; e ANIELE BOCAMINO BALENA: , solteira, nasci-
da no dia três de maio de um mil e novecentos e oitenta 
e sete (03/05/1987), de nacionalidade brasileira, fun-
cionaria publica municipal, natural de São José do Rio 
Pardo - SP, filha de ANTONIO APARECIDO BALENA e de 
NEUZA DONIZETE BOCAMINO BALENA.

EDITAL Nº 13396 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO, soltei-
ro, nascido no dia vinte e três de outubro de um mil e 
novecentos e oitenta e seis (23/10/1986), de naciona-
lidade brasileira, gerente de produção , natural de São 
José do Rio Pardo - SP, filho de MÁRCIO RIBEIRO e de 
LOURDES BENEDITA PEREIRA RIBEIRO; e ANE CARO-
LINE DE SOUZA EDUARDO: solteira, nascida no dia cin-
co de junho de um mil e novecentos e noventa e três 
(05/06/1993), de nacionalidade brasileira, auxiliar admi-
nistrativa, natural de São José do Rio Pardo - SP, filha de 
MARCELO EDUARDO e de FABIANA MARIA DE SOUZA 
EDUARDO.

EDITAL Nº 13397 - DANILO LUÍS FELTRAN, solteiro, 
nascido no dia vinte e três de janeiro de um mil e nove-
centos e oitenta e oito (23/01/1988), de nacionalidade 
brasileira, Pedreiro, natural de São José do Rio Pardo - 
SP, filho de VAGNER FELTRAN e de MARIA APARECIDA 
CUNHA FELTRAN; e KEITH APARECIDA CARDOSO TO-
MAZ: , solteira, nascida no dia sete de maio de um mil 
e novecentos e noventa e um (07/05/1991), de nacio-
nalidade brasileira, tecnica de enfermagem, natural de 
Pirassununga - SP, filha de ALCEU APARECIDO TOMAZ 
e de ANA ALICE CARDOSO TOMAZ.

EDITAL Nº 13398 - ISAIR DE OLIVEIRA, solteiro, nas-
cido no dia vinte e quatro de setembro de um mil e no-
vecentos e oitenta e um (24/09/1981), de nacionalida-
de brasileira, Gerente de restaurante, natural de Pouso 
Novo ( Reg. em ARROIO DO MEIO-RS). - RS, filho de 
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA e de HELENA VICTÓRIA DE 
OLIVEIRA; e ALINE REBOUÇAS HIPÓLITO: , solteira, nas-
cida no dia dezesseis de dezembro de um mil e nove-
centos e oitenta e seis (16/12/1986), de nacionalidade 
brasileira, Gerente de restaurante, natural de São José 
do Rio Pardo - SP, filha de JOSÉ OSVALDO HIPÓLITO e 
de ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS HIPÓLITO.

Aparecida Balena lopes – Dia 12 de abril, aos 90 anos 
de idade, casada com Francisco Lopes Filho.  Filha de 
Bortholo Balena e Maria Macelani .

Ubyrajara Ottoni da Silva – Dia 12 de abril, aos 87 
anos de idade, casado com Maria Ignez Possebon da 
Silva. Filho de Gabriel Ottoni da Silva e Zulmira Augus-
ta da Silva.

Benedito Pereira da Cruz – Dia 10 de abril, aos 67 
anos de idade. Filho de Antonio Pereira da Cruz e Ma-
ria Luiza Machado da Cruz. 

Leonor Torres Farath – Dia 10 de abril, aos 88 anos 
de idade, casada com José Elias Farath. Filha de Fre-
derico Henrique Torres e Maria Torres.

Rostrato Carlos – Dia 16 de abril, aos 75 anos de ida-
de. Filho de João Francisco Ferreira e Venância Felicia 
de Jesus.

Joaquim Vieira de Andrade – Dia 9 de abril, aos 89 
anos de idade, casado com Geny Cippolline de Andra-
de. Filho de Estevam Vieira de Andrade e Osória Rita 
da Conceição.

Virgilio Paulino de Sousa Coelho – Dia 15 de abril, 
aos 65 anos de idade, casado com Maria Aparecida 
Oliveira. Filho de Manuel Paulo Coelho e Maria de Sou-
sa.

Sebastião Gonçalves de Souza – Dia 11 de abril, aos 
84 anos de idade, casado com Benedita Aparecida de 
Souza. Filho de João Silvério de Souza e Ana Bernarda.

Sebastião Teodoro Filho – Dia 13 de abril, aos 62 
anos de idade, casado com Maria Aparecida da Silva 
Teodoro. Filho de Sebastião Teodoro e Benvinda Alves 
Caldas.

Hermínio Mansano – Dia 13 de abril, aos 89 anos de 
idade, casado com Maria Josephina Bernardi Mansa-
no. Filho de Manoel Mansano e Angela Paula.

José Hilário Ramos – Dia 13 de abril, aos 72 anos 
de idade, casado com Lairce Viana Fernandes Ramos. 
Filho de Pedro ramos e Maria Hilária Ramos.

Amalia Possebon De Noce – Dia 14 de abril, aos 98 
anos de idade, casada com Mário De Noce. Filha de 
Annibal Possebon e Izolina Severini.

Benedito Antonio da Silva – Dia 17 de abril, aos 58 
anos de idade. Filho de Antonio Bernardo da Silva e 
Geralda Maria Ferreira.

Marlene Aparecida Zulli – Dia 18 de abril, aos 50 anos 
de idade, casada com Antonio José Colpani. Filha de 
Berto Zulli e Linda Varago Zulli.

Jair José de Moraes – Dia 15 de abril, aos 70 anos de 
idade, casado com Benedicta Rosa de Barros de Mo-
rais. Filho de Francisco José de Morais e Clara Umbe-
lina de Jesus.

21 ABRIL 2018

B6



Empreender

João Gabriel de Oliveira Neto
é sócio na Bluetrade Invest e especialista 
em assessoria financeira.

Entre em contato via email: joao.gabriel@bluetradeinvest.com.br ou pelo telefone/Whatsapp: (19) 9 9890-8113 
Abs e Bons Investimentos $$

É possível minha Previdência
Privada render mais? 

Essa é uma pergun-
ta que todo assessor 
de investimentos ouve 
diariamente , e a res-
posta é SIM !

É comum que o res-
ponsável pela venda 
de previdência priva-
da nos bancos comer-

ciais não dê muita 
importância para o 
quesito rentabilidade 
e dê um foco maior em 
como é importante vc 
cuidar do seu futuro 
contratando um bom 
plano. Infelizmente 
para o cliente o que-

sito rentabilidade é 
MUITO importante e 
normalmente vc só sa-
berá que seu dinheiro 
não está rendendo o 
que poderia quando 
pensa sobre o saque 
e ai infelizmente já é 
tarde. 

Paula Florence Verguei-
ro, proprietária da Leiteria 
Santa Paula, em São José 
do Rio Pardo, foi entrevis-
tada por Henrique Torres 
no programa Questão de 
Oportunidade da rádio 
88+FM. Paula integra o 
projeto Queijo Artesanal 
Paulista, que reúne alguns 
dos melhores produtores 
de queijo no estado de São 
Paulo, e foi também uma 
das participantes assídu-
as dos Gulosos & Curiosos 
em 2015, na Feira do Pro-
dutor em São José. 

Indagada sobre dificul-
dades relacionadas ao 
queijo artesanal, Paula 
explica que a legislação 
brasileira é um problema. 
“A legislação tem grandes 
exigências e eu que sou 
uma queijaria artesanal e 
meus queijos são feitos à 
mão, assim como as boli-
nhas, tenho que cumprir 

as mesmas exigências 
que a Danone ou outras 
grandes empresas, que 
têm 2 mil funcionários. 
Eles não sabem de onde 
vêm o seu leite, não sabem 
os produtos que se coloca 
naquele queijo, sendo um 
produto totalmente indus-
trializado, completamente 
diferente do queijo artesa-
nal”.

Paula assegura que co-
nhece cada vaca de sua 
fazenda, sabe o que ela 
come, quem é o pai ou a 
mãe dela, do que ela se 
alimenta, a raça à qual 
pertence, a qualidade do 
leite que ela produz etc. 
Garante que todo carinho 
dispensado a cada animal 
é também transferido a 
cada queijo artesanal, que 
é produzido sem conser-
vantes. 

Comparando o queijo 
artesanal paulista com o 

mineiro, Paula diz que Mi-
nas tem muita tradição no 
produto, mas São Paulo 
tem mais variedades. Os 
participantes do Queijo 
Artesanal Paulista, por 
exemplo, produzem 100 
tipos diferentes de quei-
jos, incluindo os oriundos 
de cabra, búfala e ovelha, 
havendo até mesmo pro-
dutores que misturam os 
respectivos leites para fa-
zer um queijo ainda mais 
diferente. 

A produção de queijos 
no Brasil, porém, ainda 
está bem aquém do que 
é produzido no exterior, 
onde o consumo geral-
mente é maior. A França, 
segundo Paula, continua 
liderando este mercado no 
mundo, mas em termos de 
variedades; a qualidade, 
no entanto, já tem alguns 
campeões no Brasil, cujos 
queijos não deixam nada a 
dever ao que é produzido 
na Europa. 

Engenheira e fazendeira
Paula conta que sua 

formação universitária é 
de engenheira ambiental. 

Natural de Espírito Santo 
do Pinhal, ela acabou se 
casando após trabalhar 
10 anos na Cetesb e se 
mudou para a fazenda na 
qual ainda mora, em São 
José do Rio Pardo. A fa-
zenda só tinha gado de 

corte e, com ela lá, come-
çou a ter também gado de 
leite. 

Além disso, por gostar 
de cozinhar, Paula passou 
a elaborar receitas para 
aproveitar o leite produzi-
do pelas vacas, mas ape-
nas para deguste pessoal. 
Um dia faltou energia na 
fazenda e ela perdeu 400 
litros de leite, que azeda-
ram pelo problema de-
corrido. Para não perder 
tudo ela resolveu fazer 
bolinhas semelhantes a 
queijo e ficaram ótimos. 
Decidiu então continuar 
produzindo-as e, tempos 
depois, mediante pedido 

do dono de um Buffet, ini-
ciou a produção comercial 
de queijos e das bolinhas. 
Passou a vendê-los tam-
bém na Feira do Produtor 
e, com o tempo, a clientela 
e as oportunidades foram 
crescendo.

“O que mais me incen-
tivou foi as pessoas gos-
tarem, pois meu queijo é 
bem branquinho, bem mo-
linho, com pouco sal, feito 
de uma forma diferente. 
Aí fui colocando nos mer-
cados e hoje vendo aqui 
(São José), em São João 
da Boa Vista e também em 
São Paulo”, lembrou.

Prêmio e endereço
Paula contou no progra-

ma que existe hoje um 
concurso de queijos deno-
minado Prêmio Queijo Bra-
sil. Em 2017 ela participou 
desse concurso com três 
de seus produtos: dois de-

les ganharam medalha de 
bronze e o terceiro, queijo 
fresco, obteve a medalha 
de ouro. “Foi uma tremen-
da emoção”, admitiu, ao 
saber do resultado final. 
Este ano ela pretende par-
ticipar de novo, mas com 
novos produtos ou os 
mesmos de 2017, porém 
diferenciados em alguns 
detalhes. 

Agora a produção da Lei-
teria Santa Paula está ins-
talada ao lado da rodovia 
São José – Itobi, quilôme-
tro 257, onde até alguns 
anos atrás funcionava 
uma mercearia. Lá ele ven-
de seus próprios queijos e 
ainda outros itens artesa-
nais de produtores rio-par-
denses: cerveja, pinga, vi-
nho, geleia, mel, além de 
lanche e café, pão italiano 
e outros itens.  Aos sába-
dos ela oferece um café da 
manhã com um buffet de 
produtos artesanais. 

Ao final da entrevista 
Paula deixou sua men-
sagem: “Faça o que você 
gosta e acredite no que 
você gosta”.

Com a Leiteria Santa Paula ela iniciou a produção de queijos e vários outros itens artesanais
Os produtos de sucesso de Paula Florence

Henrique Torres e Paula no programa da rádio 88+FM de 
São José: vendas estão agora em novo endereço

Veja as entrevistas na íntegra no www.facebook.com/QuestãoDeOportunidade
ou acompanhe AO VIVO pela 88,7fm toda Sexta às 18h 
e  reprise na Difusora AM todo domingo às 18h

Henrique Torres é Publicitário, Coach de Oportunidades e Diretor Geral 
do Grupo Amigos do Rio Pardo - Rede Integrada de ComunicaçãoUse o leitor de QRcode do seu celu-

lar para assistir a matéria na íntegra

“Tenho que cumprir as mesmas exigên-
cias que a Danone ou outras grandes 
empresas, que têm 2 mil funcionários”

O programa de reeduca-
ção alimentar Unidos por 
Crianças mais Saudáveis, 
da Nestlé, lançado em São 
José do Rio Pardo em ju-
nho de 2015, está sendo 
relançado neste sábado, 
21 de abril, em São Paulo 
com o nome Nestlé por 
Crianças mais Saudáveis. 

A iniciativa visa, desta 
vez, alcançar não apenas 
as crianças como tam-
bém os pais e educadores 
e tem como novidade um 
aplicativo gratuito com 
foco no estímulo a uma 
alimentação mais nutriti-
va e a prática de ativida-
des físicas entre as famí-
lias. 

Como parte do progra-
ma, a companhia apresen-
ta o aplicativo Nesplay, 
que reúne em uma só pla-
taforma ideias de receitas 

nutritivas, brincadeiras 
para realizar em família, 
entre outras orientações e 
dicas para uma vida mais 
saudável para pais e fi-
lhos. 

Atividades
Além das receitas, o 

app conta com dicas de 
alimentação, além de ati-
vidades para mexer o cor-
po e realizar em família – 
cada atividade é chamada 
de missão saudável. Ao 
concluir uma dessas mis-
sões, o usuário acumula 
medalhas e pode compar-
tilhar com os amigos no 
app e nas redes sociais.

As crianças também 
podem se divertir com o 
jogo Triunfo do Herói, por 
meio do qual colecionam 
cartas divertidas dos per-
sonagens saídos direto da 

horta, montam combos 
poderosos e jogam para 
ver quem tem mais super-
poderes. O app Nesplay é 
gratuito e está disponível 
para download para dis-
positivos com sistema An-
droid e iOS.

A iniciativa está sendo 
inaugurada neste sábado 
no Parque Villa-Lobos, na 
capital paulista, com um 
evento denominado Ex-
pedição Fantástica - um 
circuito de atividades e 
informações para as fa-
mílias, das 10h às 17h, 
com entrada gratuita, O 
circuito conta com várias 
estações nas quais pais e 
filhos têm a oportunidade 
de realizar, juntos, ativida-
des que ensinam, de uma 
forma divertida, a como 
adotar práticas mais sau-
dáveis no dia a dia. 

Nestlé relança programa iniciado em São José

São José do Rio Pardo 
foi a primeira do Brasil a 
receber o programa, em 
junho de 2015. Nos dois 

anos da iniciativa, foram 
mais de 4.600 crianças 
cadastradas, 200 mil de-
safios cumpridos e 8 mil 
degustações realizadas 

em supermercados. Além 
disso, 29 escolas da ci-
dade participaram do 
programa e o QG recebeu 
mais de 8 mil visitas.

Voltado para as crianças, o programa foi lançado em São José no ano de 2015

São José foi a primeira do 
Brasil a receber o programa
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*LESÃO CORPORAL - Mu-
lher é espancada pelo ma-
rido em São José do Rio 
Pardo

*GOLPE - Casal perde 40 
mil reais após cair no golpe 
do ‘falso sequestro’ em São 
José do Rio Pardo; delega-
do alerta a população

*RODEIO - Rio Pardo Ex-
poshow 2018 começa nes-
ta sexta-feira, em São José 
do Rio Pardo

*FEUC SOLIDÁRIA – Dire-
tora da instituição fala so-
bre o evento, que acontece 
neste sábado, em São José 
do Rio Pardo

*FERIADO - Prefeitura de 
Águas da Prata realizará 
festa em comemoração ao Dia do Trabalhador

REGIONAIS

Edição 17 de Abril
Use o leitor de QRcode do seu celular para assistir a matéria na íntegra

Os destaques do Foco Regional desta semana são sobre furtos, golpe e homicídio
Mulher é espancada pelo marido em São José

*TRÁFICO DE DROGAS - 
Homem é preso por tráfico 
de drogas durante opera-
ção da Rocam de São José 
do Rio Pardo e Mococa

*FURTO - Estabelecimen-
to é furtado na Rua Cam-
pos Salles, em São José do 
Rio Pardo

*ACIDENTE - Motociclista 
de 19 anos morre após ba-
ter em Kombi, em distrito 
de Caldas

*FEBRE AMARELA - Ma-
cacos encontrados mortos 
em Tambaú recebem con-
firmação de febre amarela; 
e prefeitura iniciou vacina-
ção

*FUTEBOL - Time da Associação Atlética Riopardense mantém invencibilidade em 
campeonato

*COMEMORAÇÃO - Prefeitura Municipal de Mococa promoverá tradicional Festa do 
Trabalhador

Reprodução

*FURTOS - Autor de mais de 11 furtos a ranchos no 
Rio Pardo é identificado pela Polícia Civil de Mococa

Edição 16 de Abril
Use o leitor de QRcode do seu celular para assistir a matéria na íntegra

Edição 18 de Abril
Use o leitor de QRcode do seu celular para assistir a matéria na íntegra

Edição 19 de Abril
Use o leitor de QRcode do seu celular para assistir a matéria na íntegra

*ESTUPRO - Homem ren-
de casal e estupra jovem 
dentro de carro em São 
José do Rio Pardo

*FURTO - Loja de cosmé-
ticos é furtada no centro de 
São José do Rio Pardo

*ARMA NO CARRO - Ho-
mem de 37 anos é preso 
por porte ilegal de arma em 
Santa Cruz das Palmeiras

*TRÁFICO DE DROGAS 
- Dois homens são presos 
com drogas e dinheiro em 
Espírito Santo do Pinhal

*FURTO - Escola de Porto 
Ferreira é furtada e aulas 
são suspensas

*PROCESSO SELETIVO - 
Inscrições para processo 
seletivo em Águas da Prata 
rendem mais de 100 ces-
tas básicas

*VAGA DE EMPREGO - SINE Guaxupé oferece 12 vagas

*FUGA - Após roubo, bandidos fogem durante perse-
guição policial em rodovia de Casa Branca

Reprodução

*DIA DO SOLO - Secreta-
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente de São José do 
Rio Pardo promove evento 
ao Dia Nacional da Conser-
vação do Solo

*CAMPANHA DE AGASA-
LHO - Fundo Social de So-
lidariedade de São João da 
Boa Vista inicia a Campa-
nha do Agasalho 2018

*ATIVIDADES CULTU-
RAIS - Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo de Pi-
rassununga promoverá di-
versas atividades culturais 
em maio

*VAGAS DE EMPREGO - 
SINE de Poços de Caldas oferece 22 vagas

*VAGAS DE EMPREGO - PAT de Vargem Grande do Sul divulga 26 vagas

*INCÊNDIO - Barracão pega fogo e proprietária afirma 
que marido é o autor do incêndio, em Poços de Caldas 

*FURTO - Homem é detido após furtar objetos de dentro carro em São João da Boa 
Vista

*JÚRI POPULAR - Acusado de matar estudante, escrivão da Polícia Civil é julgado 
em Poços de Caldas

*VACINAÇÃO - Campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 23; São José 
do Rio Pardo e cidades da região já iniciaram os preparativos

*ENTREVISTA - Coordenador do Polo do Conservatório de Tatuí de São José do Rio 
Pardo fala sobre processo seletivo

*VAGAS DE EMPREGO - PAT de São José do Rio Pardo oferece 21 vagas
*VAGA DE EMPREGO - PAT de Mococa divulga uma vaga

*HOMICÍDIO E SEQUESTRO - Soldado de Poços de 
Caldas é preso suspeito de matar a ex-mulher e seques-
trar a filha de quatro anos

Polícia Militar/Divulgação

Edição 20 de Abril
Use o leitor de QRcode do seu celular para assistir a matéria na íntegra
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Agradecimento e Missa

A esposa Rocheli, o filho Arthur e familiares de 

Anísio de Souza Filho

Agradecem as manifestações recebidas por ocasião de seu 

falecimento, em especial ao Dr. Filipe, Dr. Adalberto e Rita Gio-

vanelli pela atenção prestada durante sua enfermidade.

E convidam parentes e amigos para participar da Missa de 

7º Dia, que será celebrada por intenção de sua alma, dia 24 de 

abril, terça-feira, às 18:30 na Capela do Educandário São José.

Por iniciativa da Secre-
taria de Agricultura e Meio 
Ambiente da Prefeitura 
Municipal de São José 
do Rio Pardo, um even-
to comemorativo ao Dia 
Mundial do Solo, que é  
celebrado  em 15 de abril, 
foi realizado na Casa da 
Agricultura na manhã de 
terça-feira, dia 17 de abril.

Voltado para os funcio-
nários da Secretaria que 
cuidam do setor de limpe-
za da Prefeitura e que esti-
veram presentes em bom 
número, o evento contou 
com a fala do Irmão Ro-
drigo, que destacou a 
importância do trabalho 
desenvolvido pelos fun-

cionários que diariamen-
te trabalham com o solo. 
A mãe do Irmão Rodrigo, 
dona Terezinha, proferiu 
uma benção aos presen-
tes. O vice-prefeito Reinal-
do Milan e o  presidente do 
Sindicato Rural, Claudinei 
Minussi, participou do ato.

Projeto de parcerias
No encontro, coube ao 

secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente, Carlos Ri-
cardo Dias de Souza (Ca-
dão), anunciar que está 
elaborando um projeto 
que visa parcerias com as 
escolas, entidades, além 
da população, para tratar 
de compostagem. Segun-

do ele, a Prefeitura gasta 
em média R$ 200 para re-
tirar uma tonelada de lixo 
por dia. Diariamente são 
retiradas 60 toneladas em 
São José. Se o projeto for 
colocado em prática, ha-
verá grande economia ao 
município, previu Cadão.

“A ideia é que cada casa 
conte com um minhocário, 
e que todo o lixo  orgânico, 
como  casca de banana, 
melancia, pó de café, en-
fim matéria orgânica em 
geral, fosse processada 
pelas minhocas transfor-
mando-os em adubo”, ex-
plicou  Cadão.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente fez evento aos funcionários que atuam no setor
Dia Mundial do Solo é lembrado em São José

Bom número de servidores que atuam na Secretaria da Agricultura participou da solenidade

Reinaldo, Irmão Rodrigo, Cadão e Claudinei Minussi representaram segmentos distintos no evento

Um pequeno trecho da 
avenida Perimetral, pró-
ximo à Usininha, foi inter-
ditado ao trânsito de ve-
ículos no sentido centro 
– bairro para que a em-
presa ValRocha cortasse 
uma parte do asfalto. Pra-
ticamente metade da pis-
ta foi removida por máqui-
nas porque ali será feita 
uma estrutura nova, que 
receberá a nova estrada 
que está sendo construída 
da ponte sobre o rio Fartu-
ra à Perimetral. O córrego 
que leva água à Usininha 
deverá permanecer. 

A cem metros dali, en-
quanto prossegue com a 
construção da nova pon-
te, a ValRocha deu con-
tinuidade ao serviço de 
ampliação na ponte atual, 
iniciado há poucos dias. 
A empresa deslocou o 
gerador e o equipamen-
to de bate-estaca de alta 
potência para uma das 
extremidades da ponte. O 

equipamento faz bastante 
fumaça com os impactos 
feitos no cimento e nas 
rochas situadas abaixo, 
o que tem provocado len-
tidão no trânsito naquele 
trecho da pista. 

Conforme o jornal já di-
vulgou, a ponte atual terá 
sua largura um pouco am-
pliada para que os pedes-
tres tenham condições 
mais seguras de atraves-
sá-la. Ela não será emen-
dada à ponte nova, mas 
ficará separada, de forma 
a que, quando estiverem 
prontas, uma será usada 
para os veículos saírem da 

cidade e a outra será para 
que cheguem a ela. 

O projeto já poderia es-
tar mais avançado no per-
curso entre a ponte e uma 
parte da rodovia SP 207, 
mas, segundo o jornal foi 
informado, há problemas 
ainda pendentes relacio-
nados a desapropriações 
próximas à entrada para o 
conjunto João de Oliveira 
Machado. Até o final des-
te mês ou início de maio 
a ValRocha dará início ao 
asfaltamento de alguns 
trechos em aclive na rodo-
via, que servirão de tercei-
ra faixa. 

Trecho da Perimetral é 
interditado para obras

O trânsito no local está mais lento por conta de 
todas as obras que estão sendo realizadas

Parte do asfalto foi cortada e essa enorme abertura foi feita para receber a nova estrutura

Uma empresa de São 
Bernardo do Campo admi-
nistrará o cemitério muni-
cipal a partir de agora. Ela 
foi a vencedora do pregão 
aberto recentemente pela 
Prefeitura para terceirizar 
o serviço de limpeza e ma-
nutenção do local, tanto 
na parte externa como na 
interna. O valor proposto 
pela empresa para fazer 
todo o serviço através de 
quatro funcionários fixos 
de R$ 8 mil mensais.  

Mais de 12 empresas 
participaram do pregão 
(licitação) aberto pela Pre-

feitura para tal finalidade. 
Os valores fixados inicial-
mente como referência às 
empresas participantes 
variaram de R$ 16 mil a 
R$ 21 mil mensais, sendo 
obrigatório quatro funcio-
nários e a manutenção 
das partes interna e exter-
na do local. 

O vice-prefeito Reinaldo 
Milan explicou esta sema-
na que uma comissão da 
Prefeitura fará uma visto-
ria no cemitério no final de 
cada mês, antes do paga-
mento à empresa ser libe-
rado. Milan admitiu que as 

reclamações constantes 
da população quanto a 
sujeira e quanto às con-
dições gerais do cemité-
rio são justificadas, razão 
pela qual a administração 
municipal decidiu pela ter-
ceirização. 

Em relação aos funcio-
nários públicos que hoje 
atuam no cemitério, Milan 
informou que eles retorna-
rão para a Secretaria Mu-
nicipal de Obras, para as 
funções que o secretário 
Nino Viana lhes designar. 

Empresa inicia serviços 
no cemitério municipal

Cidade
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CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE 
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista-SP fará realizar-
se no dia 08/05/2018 às 13h30min, na Avenida Leonor Mendes de Barros, 626, centro, Divinolândia
-SP, Licitação na Modalidade. PREGÃO PRESENCIAL, para fins de REGISTRO DE PREÇOS, do 
tipo MENOR PREÇO UNITARIO POR ITEM, objetivando aquisição futura e não obrigatória de DIETA 
ENTERAL E SUPLEMENTOS para o CONDERG- Hospital Regional de Divinolândia 

O edital n. 027/18, encontra-se à disposição dos interessados no Conderg Hospital Regional de Divi-
nolândia-SP, telefones (19) 3663 8048/8020(Cristiane)

________________________________________________________________________________

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista-SP fará realizar-
se no dia 10/05/2018 às 13h30min, na Avenida Leonor Mendes de Barros, 626, centro, Divinolân-
dia-SP, Licitação na Modalidade. PREGÃO PRESENCIAL, para fins de REGISTRO DE PREÇOS, 
objetivando aquisição futura e não obrigatória para FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE 
OCULAR SOB MEDIDA PARA O CONDERG Hospital Regional de Divinolândia 

O edital n. 028/18, encontra-se à disposição dos interessados no Conderg Hospital Regional de Divi-
nolândia-SP, telefones (19) 3663 8048/8020(Cristiane)

Gerais

A Feuc realiza neste sá-
bado, 21, na praça do Vale 
do Redentor, mais uma 
edição do evento “Feuc 
Solidária”, um projeto de 
extensão que busca levar 
cultura e conhecimento 
para toda a população 
através de diversas ati-
vidades realizadas pelos 
própios alunos ds institu-
ção. 

O projeto é uma ação 
solidária criado em 2005 
junto ao Núcleo de Pes-
quisa e Extensão – Nupe 
da Feuc, com o intuito de 
contribuir para a melhoria 
da condição de vida da co-
munidade local e regional. 

A Feuc Solidária começa 
a partir das 14h e vai até 
as 17h da tarde, sendo um 
evento gratuito das mais 

variadas atividades e des-
tinado a todos os tipos de 
idade. 

Atividades
Segundo a diretora aca-

dêmica da Feuc, Leiri Va-
letin, os alunos dos diver-
sos cursos da instituição, 
sob a supervisão dos pro-
fessores, oferecem ativi-
dades que desenvolvem 
durante todo o semestre 
para que a população am-
plie ainda mais o conheci-
mento. Contribuindo até 
para que  os próprios alu-

nos coloquem em pratica 
o que absorveram.

 Dentre as atividades ofe-
recidas estão: brincadei-

ras, atividades esportivas, 
jogos, música, gincanas, 
brinquedos, brindes, brin-
cadeiras educativas bazar 
beneficente e outras. 

Leire ainda explica a im-
portância do evento no 
aprendizado de quem par-
ticipa. “É um evento de ex-
trema importância, pois é 
um evento social. As brin-
cadeiras realizadas tem a 
função de socializar e me-

lhorar o desempenhos dos 
alunos na escola. Existem 
jogos que ajudam os alu-
nos tanto na matemática 
quanto na língua portu-
guesa. Nós vamos tornar 
aquela praça numa verda-
deira sala de aula.”

Vestibular
A diretora também 

contou que a instituição 
depois de muitos anos 
voltou com o vestibular 
agendado do meio de ano. 
E trabalha adquirindo no-
vos equipamentos para 
melhor atender os alunos.

 O agendamento para re-
alização do vestibular vai 
do dia 1 de junho à 20 de 
julho de 2018, para os cur-
sos de Ciências biológicas, 
Educação Física, Adminis-

tração, Historia, Pedago-
gia, Letras e o novo curso 
de Biomedicina. “Estamos 
oferecendo esse vestibu-
lar porque muitos alunos 
não conseguem iniciar os 

estudos por conta da situ-
ação econômica de final 
de ano, então a FEUC ofe-
rece essa oportunidade no 
meio do ano”, ressalta. 

Projeto foi criado em 2005 junto ao Núcleo de Pesquisa e Extensão da faculdade rio-pardense
Feuc Solidária acontece neste sábado, no Vale

O secretário municipal 
de Educação, professor 
José Caetano Minus, es-
teve no Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), na cidade de Ri-
beirão Preto, participando 
de oficina para elaboração 
de projetos com enfoque 
voltado para a educação 

ambiental. A atividade foi 
organizada pelo Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 
Pardo, que envolve vários 
municípios da região, in-
cluindo evidentemente 
São José do Rio Pardo.

Segundo informações 
divulgadas pela assesso-
ria de imprensa da Prefei-

tura, os projetos que, por-
ventura, forem aprovados 
serão financiados pelo 
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos do Estado 
de São Paulo (Fehidro). 
Todos os projetos, no en-
tanto, deverão ter relação 
com a sustentabilidade.

Leiri Valentin, diretora acadêmica da FEUC

Secretário Minus participa de oficina 
voltada para a educação ambiental

José Caetano Minus, à esquerda: projetos aprovados serão financiados pelo Fehidro

A Feuc Solidária começa a partir das 14h 
e vai até as 17h da tarde, sendo um evento 

gratuito das mais variadas atividades

Conforme já havia sido 
divulgado nas mídias lo-
cais, estará em São José 
do Rio Pardo na próxima 
quarta-feira, 25 de abril, a 
van do CRAS-SP (Conse-
lho Regional de Adminis-
tração de São Paulo). A 
vinda do veículo e dos pro-
fissionais desse projeto é 
resultado de uma parce-
ria entre o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) e o próprio CRAS-SP. 
O projeto tem o nome de 
“CRAS-SP na minha cida-
de”.

Na ocasião, a van do 
CRAS-SP oferecerá aos 
interessados a emissão 
de Carteiras de Trabalho 
(CTPS), além de registrar 
carteiras de profissionais 
e de estudantes dos cur-
sos de Administração, 
bem como esclarecer dú-
vidas sobre a profissão e o 
mercado de trabalho.

O projeto, segundo seus 
organizadores, tem por 
objetivo estreitar as rela-
ções com as instituições 
de ensino, estudantes da 
área de Administração e 

a população em geral. Ele 
também promove uma 
campanha cultural de in-
centivo à leitura, por meio 
de uma biblioteca itineran-
te, cujo acervo tem cerca 
de mil títulos. 

A unidade móvel do 
CRAS-SP atenderá os in-
teressados em dois horá-
rios em São José do Rio 
Pardo: das 10 horas às 16 
horas na Praça da Matriz e 
das 19 horas às 21 horas, 
na Unip.

Van do CRAS-SP vem 
a São José no dia 25

A van com estrutura de atendimento ao público estará na cidade no dia 25

O DEC (Departamento 
de Esportes e Cultura) 
confirmou esta semana 
a data de participação de 
São José do Rio Pardo no 
evento chamado de Dia do 
Desafio 2018: será no dia 
30 de maio. A participação 
da cidade já havia sido di-
vulgada anteriormente, 
mas não a data. 

O Dia do Desafio é uma 
competição entre cidades. 

No ano passado por exem-
plo, São José enfrentou 
Yaguajay, de Cuba. 

A proposta prevê uma 
competição entre as cida-
des, disputada no campo 
dos exercícios físicos. A 
cidade que mais colocar 
participantes na compe-
tição ganha o Challenge 
Day, como é conhecido o 
Desafio.

“São José está confir-

mada e vamos mobilizar 
nossas escolinhas aqui no 
Dec, nossas Faculdades, 
escolas estaduais e par-
ticulares e enfim, toda a 
população para que neste 
dia participem praticando 
exercícios e nos informan-
do a quantidade de pra-
ticantes, para obtermos 
uma grande vitória”, disse 
o diretor de esportes Car-
los Henrique Rodrigues.

DEC confirma data do 
Dia do Desafio 2018

Os treinamentos e capa-
citações dos eletricistas 
que integram os quadros 
do funcionalismo munici-
pal estão em fase de con-
clusão. A medida atende 
determinação do Minis-
tério do Trabalho para 
adequação da função, de 
acordo com as normas 
trabalhistas.

Além da capacitação 
para atuar em ambientes 
e equipamentos energi-
zados, eles receberam 
orientações sobre o uso 
correto dos equipamentos 
de proteção (EPI), riscos e 
prevenção aos acidentes 
do trabalho e primeiros 
socorros.

Eletricistas: treinamento 
está chegando ao fim

Os eletricistas participantes recebem instruções 
sobre uso de equipamentos 
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A Secretaria Municipal 
de Saúde vem registrando 
um aumento considerável 
nas solicitações de exa-
mes pela população rio
-pardense e das cidades 
atendidas em São José 
do Rio Pardo. As radiogra-
fias no Pronto Socorro, por 
exemplo, que totalizaram 
12.256 em 2016, subiram 

para 13.150 em 2017 e, 
só em janeiro e fevereiro 
de 2018, já somam 1.942 
– média superior a 30 por 
dia. 

As endoscopias também 
vêm tendo aumento consi-
derável, embora sejam um 
número muito menor, se 
comparadas com as ra-
diografias. Em 2016 foram 

registrados 81 exames 
endoscópicos, quantida-
de que subiu para 123 em 

2017 e que, entre janeiro e 
fevereiro de 2018, atingiu 

14 solicitações. O controle 
desses dados é da Unida-
de de Avaliação e Controle 

(UAC) da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 

Esse aumento vem sen-
do interpretado pela ad-
ministração municipal 
da mesma forma que no 
restante do país: a crise 
econômica e o desempre-
go estão fazendo com que 
muita gente que tinha pla-
no de saúde até 2015 opte 
pelos serviços públicos 
gratuitos de saúde, ban-
cados pelo SUS e pelas 

Prefeituras. Em São José 
do Rio Pardo foram regis-
trados cerca de 800 novos 
prontuários de agosto a 
dezembro de 2017 e, nes-
te ano de 2018, foram 480 
de janeiro a março e mais 
66 nos primeiros dias de 
abril. Cada prontuário indi-
ca um novo paciente aten-
dido na cidade. 

Foram 1.942 entre janeiro e fevereiro deste ano, além de 13.150 durante o ano de 2017
Pronto Socorro faz mais de 30 raios X por dia

Crise econômica e o desemprego estão fazendo com 
que muita gente que tinha plano de saúde até 2015 

opte pelos serviços públicos gratuitos de saúde

Gerais

Marcos De Martini - FEUC
“Heróis são símbolos 

poderosos, encarnações 
de ideias e aspirações... 
São, por isso, instrumen-
tos eficazes para atingir 
a cabeça e o coração dos 
cidadãos a serviço da le-
gitimação de regimes po-
líticos. Não há regime que 
não promova o culto de 
seus heróis e não possua 
seu panteão cívico. ...He-
rói que se preze tem de ter, 
de algum modo, a cara da 
nação” - J.M. Carvalho - A 
formação das Almas. 

Olhando para a História 
do Brasil, são escassas 
as figuras de projeção 
nacional nas lutas políti-
co-sociais que estiveram 
presentes na formação de 
nosso país. Nos primeiros 
300 anos, o período colo-
nial de dominação portu-
guesa, a mão pesada da 
administração metropo-
litana debelou (prendeu, 
torturou, enforcou, esquar-
tejou...) aqueles que luta-
ram pelas dispersas ter-
ras brasileiras ainda sem 
unidade, sem um senso 
comum. Foram classifi-
cadas pelos historiadores 
como sendo movimentos 
nativistas, sem uma cono-
tação maior, olhando tão 
somente para demandas 
ainda regionais. 

Com a independência, 
obtida em um acerto polí-
tico, com um grito e o pa-
gamento de indenização 
à monarquia portuguesa, 
sem qualquer projeção 
popular, o Brasil ganhou a 
autonomia, dando início à 
construção de uma rudi-

mentar identidade nacio-
nal. Começávamos a nos 
reconhecer como um úni-
co povo, sob um governo 
autônomo, com símbolos 
próprios e uma história 
que dava os primeiros 
passos no caminho da se-
dimentação da nacionali-
dade.

Ao final do século XIX, 
por volta de 1880, o impe-
rador D Pedro II mandou 
construir o Museu da In-
dependência (hoje Ipiran-
ga) para abrigar e exaltar 
objetos e imagens ligadas 
à independência, com des-
taque para seu pai, Pedro 
I, e o Grito do Ipiranga. A 
peça maior desse museu 
seria o quadro de Pedro 
Américo, “O Grito do Ipi-
ranga”, grandiosa tanto 
no tamanho (4,15 X 7,60 
m) quanto na proposta de 
firmar a figura do jovem 
príncipe como o expoente 
de nossa independência 
e, politicamente, do nasci-
mento da nação brasileira.

Sublevação militar
O Império caminhava 

aparentemente tranquilo, 
até a sublevação militar 
capitaneada por Deodoro, 
Floriano, Sólon, Benjamin 
e apoiada pela elite agrária 
paulista. Dessa forma, a 
República chegava ao Bra-
sil, até então, única monar-
quia da América, em 15 de 
novembro de 1889.

Foi nessa ocasião, pró-
ximos dos 400 anos de 
Brasil, que se iniciou o pro-
cesso de construção do 
primeiro herói de cunho 
nacional, criado sob as 

hostes militares para cen-
tralizar olhares desejosos 
em ressaltar a primazia da 
República em detrimento 
das figuras afamadas do 
período imperial. 

Os primeiros ensaios 
nesse sentido seguiram 
na direção dos proemi-
nentes líderes do 15 de 
novembro – Deodoro, Flo-
riano e Benjamin. Cada 
um desses atores do te-
atro republicano teve os 
seus méritos, mas não 
chegaram a conquistar 
algo maior, que efetiva-
mente sustentasse sua 
identificação como heróis 
nacionais. Na falta de um 
apelo popular, sobrou-lhes 
apenas o reconhecimento 
em alguns poucos monu-
mentos e muitas ruas e 
avenidas dos dias atuais. 

A busca, então, pelo he-
rói republicano retrocedeu 
à Inconfidência Mineira. 
Segundo José Murilo de 
Carvalho, reconhecido in-
térprete desse momento, 
a posição geográfica te-
ria colaborado na vitória 
de Tiradentes, que “era o 
herói de uma área que, a 
partir da metade do sécu-
lo XIX, já podia ser con-
siderada como o centro 
político do país – Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo”. Nascia o “to-
tem cívico”, com o qual 
todos poderiam se identi-
ficar. Nas palavras do his-
toriador, Tiradentes “não 
antagonizava ninguém, 
não dividia as pessoas e 
as classes sociais, não di-
vidia o país, não separava 
o presente nem do passa-
do nem do futuro...ligava a 
república à independência 
e a projetava para o ideal 
de crescente liberdade fu-
tura. A liberdade ainda que 
tardia”.

Retrocedendo ainda 
mais, em interpretações 
ainda mais antigas, outros 
historiadores chegaram 
a atribuir características 
mais humanas ao perso-
nagem Tiradentes, mas 
de tom bem depreciativo. 
Para Joaquim Norberto de 
Souza Silva, monarquista 
amigo de D Pedro II, ele era 
“feio, ignorante, falastrão, 
pobre, inconveniente, que 
foi admitido nos meios in-
confidentes e ainda, por ir-
responsabilidade, colocou 
tudo a perder”. Para Var-
nhagen, outro historiador 
monarquista, Tiradentes 
“era bastante alto e muito 
espadaúdo, de figura anti-
pática, feio e espantado.”

Outra versão

Oposto a estas visões 
impresumíveis, o historia-
dor Silva Jardim, de cono-
tação republicana, favorá-
vel à ação do mártir, em 
1890, registra Tiradentes 
como “um homem alto, 
magro, porém musculoso, 
de largas espáduas, cabe-
los a meio encanecidos a 
caírem-lhe anelados, fisio-
nomia impressionadora, 
notável o olhar, cheio de 
estranha vida [...]. Era elo-
quente em suas palavras 
e gestos, e muitas vezes 
ungia-lhe o entusiasmo. 
O trato insinuante e lhano, 
de modo a cercar-se de re-
lações, expansivo e rude 
a ponto de afugentar os 
tímidos e penetrar os más-
culos. Não era belo.”

Aos olhares mais atu-
ais, comuns nos manuais 
escolares, Joaquim José 
da Silva Xavier - Tiraden-
tes é bem identificado 
pelas diferentes imagens 
expostos por pintores e 
escultores, de diferentes 
épocas e lugares. Assim, 
para a grande maioria, 
como destaca Marc Ferro, 
é “a imagem que temos de 
outros povos, e até de nós 
mesmos, está associada 
a história tal como se nos 
contou quando éramos 
crianças. Ela deixa sua 
marca em nós para toda 
a existência.” Para Ferro, 
conhecemos a imagem 
oficial, aquela que as ins-
tituições políticas, educa-
cionais e midiáticas con-

ferem como sendo a mais 
adequada para aqueles 
fins, como bem evidencia 
em seu conhecido livro: A 
manipulação da História 
no Ensino e nos meios de 
Comunicação.

Esta tarefa de constru-
ção do mito Tiradentes foi 
facilitada, pelo menos no 
imaginário popular, pela 
pintura de Pedro Américo 
– “Tiradentes Esquarteja-
do” (2,70 x 1,65 m). O pin-
tor de grandes passagens 
da história imperial, que-
rendo reconciliar-se com o 
novo regime, deu à morte 
de Tiradentes tons de re-
volução e de santificação, 
criando uma obra que im-
pacta pelo tamanho e pela 
violência representada.  A 
presença do crucifixo ao 
lado do corpo esquarte-
jado em muito colaborou 
para o endeusamento de 
Tiradentes, ali compara-
do a Jesus Cristo, em sua 
morte para a redenção 
dos sofredores.

21 de abril de 1890
A apropriação de Tira-

dentes como herói repu-
blicano se deu logo após 
a proclamação do 15 de 
novembro, com a decre-
tação do feriado em 21 de 
abril de 1890. Segundo o 
historiador Bóris Fausto: 
“A atitude de Tiradentes, 
assumindo toda a res-
ponsabilidade pela cons-
piração, a partir de certo 
momento do processo, e o 

sacrifício final facilitaram 
a mitificação de sua figu-
ra, logo após a Proclama-
ção da República. O 21 de 
abril passou a ser feriado, 
e Tiradentes foi cada vez 
mais retratado com traços 
semelhantes às imagens 
mais divulgadas de Cristo. 
Assim se tornou um dos 
poucos heróis nacionais, 
cultuado como mártir não 
só pela direita e pela es-
querda como pelo povo da 
rua.” 

Passados 226 anos da 
morte de Tiradentes, o dia 
21 de abril perdeu muito 
de seu significado inicial, 
em uma época de des-
construção de imagens. 
O heroísmo de Tiradentes, 
uma combinação de mito 
e realidade, tem sobrevivi-
do ao tempo, mesmo que 
em seu dia poucos se lem-
brem do sentido histórico. 

Mas vale lembrar: a His-
tória está sempre a nos 
mostrar que a construção 
dos mitos e heróis nacio-
nais pode estar à espreita, 
seguindo livremente seu 
curso, mesmo quando 
não há o interesse oficial. 
O determinante nessas 
construções da história, 
com pessoas alçadas ao 
patamar da nacionalidade, 
é o ideário popular, a histó-
ria guardada por cada um. 

Artigo: Tiradentes – a construção de um herói

Ilustração mostrando o corpo esquartejado de Tiradentes: 
226 anos já se passaram de sua morte
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Combustível

A quase totalidade dos 
postos de combustíveis 
de São José do Rio Par-
do está vendendo etanol 
ao preço mais barato do 
Brasil: R$ 2,259 o litro. Só 
dois postos locais estão 
com valor acima deste. 
Esse preço é promocional 
e por tempo limitado, mas 
já provocou uma pequena 
“revolução” neste segmen-
to no município, atraindo 
consumidores de toda a 
região. Proprietários de 
carros residentes nas ci-
dades mais próximas têm 
vindo abastecer e aprovei-
tam para fazer compras 
nos supermercados ou re-
alizar outra coisa. 

O responsável por essa 
queda vertiginosa no pre-
ço do etanol é o posto R3, 
que agora tem bandeira 
Taurus. Foi esse posto 
que primeiramente redu-
ziu o preço do litro do álco-
ol para menos de R$ 2,40 
e, em seguida, para o valor 
atual, R$ 2,259. E todas as 
reduções foram sempre 
imitadas pela rede de pos-
tos Maga, que conta com 
vários estabelecimentos 
na cidade. Também o pos-
to Centro Rio, de bandeira 
Ipiranga, acabou acom-
panhando essa iniciativa, 
tendo ficado vários dias 
com preço de R$ 2,479 e, 
por fim, também reduziu 
para os mesmos R$ 2,259 
o litro.

Promover a bandeira
Falando à Gazeta do 

Rio Pardo, Antônio José 
Rondinelli Tobias Júnior, 
proprietário do posto R3, 
explicou que a redução do 
preço foi principalmente 
para promover a marca 
Taurus, após três anos e 
meio com a Ipiranga. “A 
Taurus tem sede em Dou-
rados, no Mato Grosso do 
Sul, foi fundada em 1996 
e é uma empresa certifi-
cada pelo ISSO 9001, sen-

do a maior distribuidora 
regional naquele estado. 
Já possui postos bandei-
rados em Ribeirão Preto, 
Matão, Taquaritinga, San-
ta Cruz das Palmeiras, 
Divinolândia, Aguaí, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, Itape-
va, Piracicaba e até Poços 
de Caldas. No estado de 
São Paulo já são 22 pos-
tos bandeirados e a gente 
acabou vendo na Taurus 
uma grande parceira para 
que pudéssemos com 
este movimento que esta-
mos fazendo hoje”.

Ele reiterou que a pro-
moção do etanol foi uma 
ideia dele e da distribuido-

ra para divulgar a marca 
na cidade. “É para o pes-
soal conhecer o produto e 
ver que a qualidade é tão 
boa quanto já era a Ipiran-
ga, até porque, indepen-
dente da bandeira, a gen-
te aqui na cidade sempre 
prezou pela qualidade e 
com o compromisso com 
o nosso consumidor”, res-
salvando, porém, que é um 
valor promocional e por 
período incerto de tempo. 
“Até porque é mais para 
o pessoal estar vindo, co-
nhecendo o produto, mas 
tudo dependerá da distri-
buidora”.

Rondinelli Júnior afir-

mou, por fim, que o fato 
de a concorrência em São 
José do Rio Pardo tam-
bém ter abaixado o preço 
do álcool para o mesmo 
valor é tão somente uma 
questão mercadológica e 
por tempo limitado, mas 
acha que o preço justo do 
produto, quando acabar a 
promoção, deverá ficar en-
tre R$ 2,69 a R$ 2,79.

Consumidores elogiam
A consumidora Flávia 

de Brito foi entrevistada 
pelo repórter Luiz Fernan-
do quando abastecia seu 
carro com etanol no R3, 
na quarta-feira, dia 18. Ela 
disse que “a qualidade fala 
em primeiro lugar”, mas 
não negou que também 
era atraída pelo preço. 

Em outro posto da cida-

de, da rede Maga, Eleono-
ra Garcia, de Tapiratiba, 
disse ter vindo a São José 
para uma consulta médica 
e aproveitou para abaste-
cer seu veículo. Afirmou 
que a diferença de preço 
do etanol em Tapiratiba 
para o de São José “é mui-
to grande, não está com-
pensando abastecer lá, só 
aqui”.

Litro está custando R$ 2,25 e começou com posto R3, que agora tem bandeira Taurus
Cidade tem o etanol mais barato do Brasil

Posto Centro Rio, de bandeira Ipiranga, foi outro que seguiu a iniciativa e baixou o valor
Flávia de Brito assegurou que busca primeiro a qualidade, mas depois também o preço 

Gazeta pesquisou  o 
preço do litro do etanol  
nas cidades da região e 
até mesmo em municí-
pios mais distantes. Em 
Águas da Prata, por exem-
plo, o álcool automotivo 
custa R$ 2,79 no posto 
em frente a churrascaria 
Apaloosa (é o mais bara-
to de lá). Em São João da 

Boa Vista este também é 
o preço médio, havendo 
quem venda a R$ 2,69 ou 
R$ 2,89, valores também 
praticados na maioria 
dos postos de Mococa.

Na rodovia que liga 
Mogi Mirim a Mogi Gua-
çu, onde há posto RVM, 
entre outras marcas, o 
menor valor cobrado para 

o etanol é de R$ 2,59 o 
litro, mas só em dois es-
tabelecimentos. Em Rio 
Claro o menor valor está 
em R$ 2,79, mas a maio-
ria dos postos vende o 
produto mais caro. E em 
Campinas os preços es-
tão praticamente iguais 
aos de Rio Claro. 

Preço na região oscila 
de R$ 2,79 a R$ 2,99

O litro do etanol a R$ 2,25 começou no posto R3 e depois isso foi seguido por outros postos

A rede Maga também reduziu o preço do etanol para R$ 2,25 nos postos da cidade
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