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E a população
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Tempo” avisa:

OPERAÇÃO CADEIA ALIMENTAR II

Ministério Público investiga
políticos e empresários da região

Agentes cumpriram 27 mandados de prisão temporária e 55 de busca e apreensão; ação apura desvio de verbas no
fornecimento de merenda escolar de 23 cidades paulistas, entre 2013 e 2017; Justiça determinou bloqueio de até R$ 2 bilhões
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Micros
Extintor
Um lei aprovada na últi-
ma semana, na Câmara 
Municipal de Guarujá, 
torna obrigatória a pre-
sença de extintores de 
incêndio em carrinhos 
de praia que utilizem 
botijões de gás. A me-
dida visa evitar possíveis 
incêndios, a exemplo 
do que ocorreu no últi-
mo dia 3/11, na orla da 
praia das Pitangueiras.

Extintor II
Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o motivo 
mais provável seria uma 
instalação incorreta de 
gás. O vereador autor da 
proposta destaca que 
o incidente poderia ter 
sido controlado rapida-
mente se houvesse um 
extintor naquele local.

Preços
Apesar da util idade 
do equipamento, há 
quem não veja a situa-
ção positivamente. Se 
somada a adoção dos 
extintores e treinamento 
dos funcionários, mais 
manutenção dos equi-
pamentos, aos custos 
da padronização das 
lonas de cobertura dos 
carrinhos e dos guarda-
sois, os ambulantes das 
praias da cidade deve-
rão fazer um investimen-
to de alto custo para a 
temporada de verão.

Temor
O temor é que, se atu-
almente os preços dos 
produtos vendidos nos 
carrinhos já são absur-
damente caros, como fi-
carão esses mesmos va-
lores após a adequação 
a todas essas medidas?

Outra ideia
Outros gr upos de-
fendem que a cidade 
precisa mesmo é de 
mais postos de bom-
beiros/salvamento dis-
tribuídos nas praias da 
cidade, onde seriam 
guardados esses equi-
pamentos e utilizados 
por pessoas capacita-

das quando e se ne-
cessário. Recado dado.

Fenasamba
A Federação Nacional 
das Escolas de Samba 
(Fenasamba) realizará 
no Grand Hotel Guarujá 
(Alameda Marechal Flo-
riano Peixoto, 311), o 
seu primeiro Congresso 
Nacional (Conasamba) 
nos dias 7 e 8 de de-
zembro, a partir de 9 
horas no dia 7, e 10 
horas no dia 8.

Fenasamba II
A Fenasamba foi criada 
em 2017 para repre-
sentar os carnavalescos 
e sambistas de todo o 
país e ser um canal de 
interlocução com a so-
ciedade. O evento em 
Guarujá também marcará 
a terceira Assembléia 
Geral da federação.

Painéis
Diversos painéis estão 
programados, com no-
mes como Demis Rober-
to (ex-diretor de harmo-
nia da Império da Casa 
Verde, Unidos de Vila 
Maria e Independente, 
atual diretor da Camisa 
12); Marcelo Casanossa 
(compositor campeão 
nas escolas Vai Vai, Man-
cha Verde e Império da 
Casa Verde, onde foi 
diretor de carnaval) e 
Rogério Felix (diretor de 
harmonia e carnaval na 
Dragões da Real).

Paineis II
Também estão confir-
mados os presidentes 
Paulo Sérgio Ferreira, da 
Liga Independente das 
Escolas de Samba de 
São Paulo (LIGASP), Wa-
lace Palhares, da Liga das 
Escolas de Samba do Rio 
de Janeiro (LIERJ) e Ale-
xandre Magno, da União 
das Escolas de Samba 
Paulistanas (UESP).

Carnaval
Sobre o Carnaval 2020 
em Guar u já ,  pouco 
se sabe, e o que se 
diz, não se escreve.

Canto Coral
O Coral Canto Mágico 
encerra as comemora-
ções dos seus 25 anos 
de existência com o 
espetáculo de encer-
ramento de ano das 
crianças e adolescen-
tes Mágicas Musicais. 
Todas as apresentações 
são abertas ao púbico. 
O espetáculo Mágicas 
Musicais: nasce uma 
ideia se apresenta em 
Guarujá no dia 04 de 
dezembro, às 19h30, 
no Teatro Municipal Pro-
cópio Ferreira.

Cidadãos
Nesta quinta-feira, uma 
Sessão Solene de en-
trega de “Título de Cida-
dão de Guarujá” entrega 
a honraria a seis perso-
nalidades da cidade: 
Wagner de Paulo Lima e 
João Roberto Mele ho-
menageados pelo Ver. 
Edilson Dias; Roberto 
Camarneiro homenage-
ado pelo Ver.Luciano 
de Moraes Rocha; Kenny 
Pires Mendes homena-
geado pelo Ver. Marcos 
Pereira de Azevedo;  
Fabrício Augusto Aguiar 
Leme homenageado 
pelo Ver. Mauro Teixei-
ra; Ricardo Fauor Auad 
homenageado pelo Ver. 
Sérgio Jesus dos Passos 
e Jairo Francisco Nobre 
homenageado pelo Ver. 
Raphael Vitiello Silva.  

Cidadãos II
Na segunda-feira, quem 
se tornou cidadão gua-
rujaense foi o secretário 
Municipal de Defesa, Luiz 
Claudio Venâncio Alves e 
José Augusto Rosa. 

Cidadãos III
Ao contrário das últimas 
homenagens de entrega 
de título de cidadão 
que ocorrem na Câmara 
de Guarujá, esta sessão 
solene ocorreu no Casa 
Grande Hotel, para sele-
tos convidados que só 
receberam o convite há 
poucas horas do even-
to. Parabéns aos novos 
cidadãos guarujaenses.
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O pessoal está reclamando que está subindo a carne. Sim, está 
subindo, infelizmente. Eu não vou tabelar a carne. Agora, para nós 
produzirmos mais carne, a gente não pode, por exemplo, aqui na 
Região Amazônica, grande parte do território aqui, a maior parte, 

é reserva indígena, é estação ecológica, são parques, área de 
proteção, e aí fica difícil produzir assim. Então, o que nós queremos 
é a produtividade, é o crescimento do Brasil de forma sustentável.

Jair Messias Bolsonaro – Presidente da República

FRASE DA SEMANA

Nossa região foi mais 
uma vez alvo da Polícia 
Federal, agora com a ope-
ração “Cadeia alimentar II”, 
apurando desvio de ver-
bas públicas da merenda 
escolar em vários muni-
cípios, inclusive Guarujá.

Acredito muito na Jus-
tiça e creio que os culpa-
dos serão por ela atingi-
dos. Não vou aqui decla-
rar quem errou ou não, 
mas afirmo que os setores 
terceirizados são os que 
mais sofrem corrupção.

Digo isso com a ex-
periência de homem pú-
blico, hoje sindicalista, 
após acompanhar várias 
atuações da polícia e da 
Justiça Federal, além dessa 
operação específica das 
merendas. No governo 
de Michel Temer, o pro-
cesso de terceirização 
no setor público sofreu 

grande avanço, permitin-
do que vários segmentos 
da administração terceiri-
zassem sua mão de obra.

Ou melhor, que trocas-
sem o concurso público 
por empresas terceiriza-
das, com a justificativa de 
melhor gestão e também 
diminuição de gastos com 
as folhas de pagamento. 

Em razão disso, hoje 
percebemos, em todo 
o país, que, nas áreas da 

saúde, educação e obras, 
entre outras, o proces-
so de contratação por 
empresas terceirizadas 
está em franca escalada.

Curiosamente, essas 
empresas são as que mais 
se envolvem em corrup-
ção, como vemos agora 
com a operação “Cadeia 
alimentar II”, relacionada 
à merenda escolar nos 
municípios. Há também 
denúncias nos setores da 
saúde, coleta de lixo, ma-
nutenção, limpeza, obras 
e por aí afora. As terceiri-
zadas são verdadeiras má-
quinas de fazer dinheiro.

Como presidente do 
Sindicato dos Funcio-
nários Públicos da Pre-
feitura de Guarujá, digo 
‘não’ às terceirizações 
e ‘sim’ aos concursos 
públicos em todas as 
áreas da administração.

Zoel é professor, formado em sociologia e presidente do
Sindserv (sindicato dos servidores municipais) Guarujá

Pelos concursos, contra a terceirização

Artigo

Merenda pra que te quero
O Brasil vive um mo-

mento turbulento em sua 
política. Sucessivos es-
cândalos de corrupção e 
uso indevido do dinheiro 
público vem diariamente 
minando a confiança dos 
cidadãos nos políticos e 
no sistema como um todo.

Nos municípios, o ci-
dadão tem a falsa sensa-
ção de estar distante de 
toda a sujeira que vem 
à tona a cada operação 
do Ministério Público e 
Polícia Federal, até que 
essas operações che-
gam ao nosso quintal.

Nos últimos anos, não 
são poucos os agentes 
públicos da região da 
Baixada Santista que têm 
ganhado o holofote das 
manchetes policiais en-
volvidos em escândalos 
de corrupção. Na se-
mana que passou, uma 
operação que investiga 
fraudes em licitações de 
fornecimento de meren-
da escolar iniciada no 
interior do Estado che-
gou a agentes públicos 
da cidade e da região.

Uma lástima saber que 
políticos da nossa região 

tão marcada por con-
trastes sociais e miséria, 
possam estar ainda que 
remotamente ligados a 
esse tipo de ação. A pior 
de todas, pois tira o ali-
mento da boca de crian-
ças que muitas só tem 
a refeição realizada na 
escola para manter o cor-
po minimamente nutrido.

A reflexão não é ape-
nas sobre o político que 
participa de ações como 
essa, seja em Guarujá 
ou qualquer outro lugar, 
mas especialmente so-
bre nós, os eleitores.

Editorial

Charge da semana
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UNIDADE I - GUARUJÁ:
Av. Miguel Mussa Gaze, 247 - Santa Rosa
Telefones: (13) 99164-7148 e 3348-4200

www.colegioadelia.com.br

UNIDADE II - VICENTE DE CARVALHO:
Av. Áurea Gonzales Conde, 245 - Jd. Progresso 

Telefones: (13) 99164-2123 e 4042-3322
www.escolatecnicaadelia.com.br

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

Tel.: (13) 3382-1859
R. Atílio Gelsomini, 210 - Jardim Helena Maria

(Próximo ao Estádio Municipal)

Segunda a quinta: R$ 19,99Segunda a quinta: R$ 19,99
sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99

Da Redação

A Operação Cadeia Ali-
mentar II, do Ministério Público 
Federal (MPF) deflagrado nesta 
terça-feira (26), em conjunto 
com a Polícia Federal, agitou 
a região nesta terça-feira (26), 
quando Policiais Federais exe-
cutaram 27 mandados de pri-
são temporária e 55 de busca 
e apreensão em diversas cida-
des do Estado de São Paulo. 
A ação apura desvio de ver-
bas no fornecimento de me-
renda escolar de 23 cidades 
paulistas, entre 2013 e 2017.

Na Baixada Santista, a ope-
ração executou a prisão tem-
porária do ex-secretário de 
Gestão de Cubatão, Marco 
Fernando da Cruz, e o cumpri-
mento de mandados de bus-
ca e apreensão nas casas da 
ex-prefeita cubatense Marcia 
Rosa (PT) e da vereadora de 
Guarujá Andressa Sales (PSB). 

Há ainda dois empresá-
rios com residências na 
região, cujos nomes 
não foram informa-
dos pela PF, que 
tiveram a detenção 
decretada e foram 
encaminhados à Su-
perintendência Regio-
nal, em São Paulo. Em 
Santos e São Vicente, outras 
duas prisões temporárias 

Foi aprovado na sessão 
legislativa desta terça-fei-
ra (26/11) o Projeto de Lei 
061/2019, de autoria do ve-
reador Nego Walter (PSB), que 
permite a entrada de animais 
de estimação em hospitais e 
similares públicos, presentes 
no Município, para visitas a 
pacientes internados.

O intuito é que a medi-
da auxilie no tratamento de 
doenças, tendo em vista 
os benefícios terapêuticos 
que a relação com animais 
domésticos desper ta nos 
seres humanos. Esses efeitos 
positivos já são reconhecidos 
pela comunidade médica 
de inúmeros países, inclusive 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

A explicação está na gera-
ção de estímulos hormonais 
que provocam bem-estar, 
como o cortisol e a ocitocina, 
e trazem benefícios físicos e 
mentais aos pacientes.  

“No Brasil, hospitais re-
nomados já se beneficiam 
dessa terapia, como o Al-
bert Einstein e o Instituto 
de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas, obtendo óti-

A terceira operação 
contra receptação de fios 
de cobre e cabos furtados 
de empresas prestadoras 
de serviço na Cidade foi 
realizada na última semana 
(21) e resultou em três 
estabelecimentos interdi-
tados por falta de alvará 
de funcionamento e um 
homem detido. 

A ação foi realizada pela 
Guarda Civil Municipal de 
Guarujá (GCM), em parceria 
com a Delegacia de Inves-
tigações Gerais da Polícia 
Civil (DIG) de Santos.

Em um dos estabeleci-
mentos, os agentes encon-
traram um cavalete furtado 
da Sabesp. O proprietário 
foi detido e encaminhado 
à DIG, onde foi lavrado o 
auto de prisão em flagrante 
por receptação. “Estamos 
fechando o cerco contra a 
receptação em nossa Cida-
de. A prática ilegal alimenta 
os pequenos furtos e preju-
dica a população, que fica 
sem serviços essenciais”, 
afirmou o diretor da GCM, 
Luiz Carlos Mariano.

ANIMAIS SILVESTRES
Para a surpresa da equi-

pe, foram encontrados tam-
bém quatro jabutis. Os ani-
mais foram encaminhados 
para o Centro de Pesquisa 
e Triagem de Animais Silves-
tres (Ceptas), em Cubatão.

Da Redação

A Black Friday já se con-
solidou como o dia mais 
importante para o comér-
cio eletrônico nacional e 
tem a expectativa de su-
perar os R$3,15 bilhões no 
Brasil, com uma movimen-
tação recorde em 2019. 

Esse faturamento significa 
um aumento de 21% em 
comparação com o ano 
passado, segundo estimativa 
de dados gerados a partir 
do histórico das edições 
anteriores e com base no trá-
fego do site oficial do even-
to: www.blackfriday.com.br. 

São Paulo é o Estado que 
deve apresentar maior fatu-
ramento da região Sudeste, 
com cerca de R$1,2 bilhões, 
o que representa 36% do 
total nacional de vendas 
este ano durante o perío-
do da Black Friday. Santos, 
São Vicente, Praia Grande e 
Guarujá são as cidades que 
impulsionam as vendas na 
região e devem movimentar 
juntas cerca de R$29 milhões. 

A região sudeste é a res-
ponsável pelo maior fatura-
mento em números absolutos 
da Black Friday, com 59% do to-
tal do evento. Seguida por Sul 

É de autoria do vereador 
José Nilton (Doidão – Cida-
dania), o projeto de Lei que 
visa fomentar a valorização 
da atividade de catadores 
de reciclados, com a criação 
do Programa Municipal de 
Apoio aos Catadores de Ma-
teriais Recicláveis de Guarujá.

A seleção dos par tici-
pantes no programa seguirá 
análise socioeconômica. A 
atividade, que é uma fonte 
importante de sustento de 

diversas famílias na cidade, 
receberia através do pro-
grama orientações para a 
formação de cooperativas 
ou outras formas de asso-
ciativismo destinados à reci-
clagem, comercialização e 
eventual industrialização de 
materiais recicláveis, para a 
geração de emprego e renda.

O programa ainda con-
tará com a ar ticulação de 
uma rede com a atuação 
do empresar iado local . 

Investigação do Ministério Público sobre
fraude em merenda faz operação na região

Alvos são investigados pela prática de organização criminosa, fraude a
licitações, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e prevaricação

deixaram de ser cumpridas, 
pois os acusados não 

foram localizados.
As medidas fo-

ram autorizadas 
pela 4ª Vara Fe-
deral de Ribeirão 
Preto (SP) e se 

baseiam em infor-
mações obtidas por 

meio de um acordo de 
colaboração premiada que 
dois envolvidos no esquema 

firmaram com o MPF e a PF.
Além de autorizar as pri-

sões e a obtenção desses 
itens, a Justiça Federal determi-
nou o bloqueio de bens dos 
envolvidos, em quantia que al-
cança o total de R$ 2 bilhões.

Segundo informado pelo 
MPF, as irregularidades sob 
investigação abrangem con-
tratos para fornecimento de 
alimentação escolar nos mu-
nicípios de Americana, Barre-

tos, Barueri, Cubatão, Franca, 
Guarujá, Guarulhos, Iperó, 
Itapetininga, Jandira, Jarinu, 
Limeira, Marília, Morro Agudo, 
Paulínia, Peruíbe, Pirassununga, 
Porangaba, Rio Claro, São 
Carlos, São Roque, São Vicen-
te, Sorocaba e Taquaritinga. 

A operação realizada nes-
ta terça é uma continuidade 
da Operação Cadeia Alimen-
tar, deflagrada em maio do 
ano passado. Os alvos são 

investigados pela prática de 
organização criminosa, fraude 
a licitações, falsidade ideoló-
gica, corrupção ativa e passiva 
e prevaricação. Segundo as 
apurações, o esquema foi 
capitaneado por um frigorífico 
sediado na cidade de Brodo-
wski, com o auxílio de outras 
firmas do mesmo grupo.

Esquema - A par tir do 
pagamento de propinas, que 
giravam em torno de 10% do 

valor dos contratos, os envol-
vidos direcionavam licitações 
para favorecer a empresa lan-
çando mão de uma série de 
fraudes, como a simulação de 
concorrência, o ajuste prévio 
de preços e a inclusão de exi-
gências técnicas nos editais que 
limitavam a participação de ou-
tros interessados. Concluídos 
os processos de seleção, o 
frigorífico fornecia os produtos 
com superfaturamento ou, em 
alguns casos, sequer os entre-
gava, embora recebesse os 
pagamentos referentes a eles.

Respostas - A Prefeitura 
de Guarujá informa por meio 
de nota que nenhum servi-
dor, ex-servidor ou qualquer 
repartição ligada à Prefeitura 
de Guarujá foi alvo desta 
operação da Polícia Federal. 
Já a assessoria da vereadora 
Andressa Salles declarou que 
a vereadora encontra-se de 
licença médica desde o dia 
12 deste mês, não tem ciência 
do teor dos autos e confia 
no trabalho do Ministério 
Público e Justiça Federal. A 
nota ressalta, ainda, que “acha 
estranho que no momento 
mais combativo de seu man-
dato, fatos como este surjam 
para denegrir a imagem de 
uma parlamentar exemplar 
que luta pelas comunidades 
mais carentes da cidade”.

Agentes 
cumpriram 

27 mandados 
de prisão 

temporária e 
55 de busca e 

apreensão

Pacientes já podem
receber visitas de pets

mos resultados terapêuti-
cos”, destaca Nego Walter. 

De acordo com o texto 
aprovado pelos vereado-
res, a entrada dos animais 
poderá ser permitida desde 
que estejam vacinados e 
higienizados. Caberá aos 
responsáveis comprovarem 
por meio de laudo veteri-
nário a boa condição de 
saúde de cada visitante. 

O projeto agora seguirá 
para a análise do prefeito Vál-
ter Suman (PSB), a quem ca-
berá sancioná-lo ou vetá-lo. 

Compras na baixada santista 
podem superar R$ 29 milhões

Lei quer valorizar 
atuação de catadores

Black Friday

(16%), Nordeste (14%), Cen-
tro Oeste (8%), e Norte (3%). 

“O [evento] Black Friday 
vem batendo recordes de 
faturamento todos os anos, 
desde quando lançamos o 
evento no Brasil. Depois de 
um crescimento mais mode-
rado nos anos do ápice da 
crise, hoje, ainda que a eco-
nomia não esteja totalmente 
recuperada e com turbulên-
cias políticas, há uma maior 
confiança para gastar, inclusive 

aproveitando-se de compras 
represadas nesses perío-
dos”, explica Ricardo Bove, 
idealizador da Black Friday.

Os produtos que pos-
suem maior intenção de 
compra para 2019 segue o 
perfil já consolidado pelo 
evento: aqueles de maior 
valor agregado e de de-
sejo. O destaque fica por 
conta dos produtos abaixo, 
segundo pesquisa realizada 
no site oficial do evento:

PRODUTOS MAIS PROCURADOS
• Smartphones (37%)
• Eletrodomésticos (36%)
• Televisores (29%)
• Informática (24%)
• Móveis e Decoração (22%) 

PREVISÃO DE FATURAMENTO DAS
CIDADES DE SANTOS E REGIÃO

Santos: R$16.559.907,28 
São Vicente: R$4.540.081,96 
Praia Grande: R$4.645.665,26
Guarujá: R$3.150.828,00 

Fonte: www.blackfriday.com.br

Operação 
interdita 

ferros-velhos
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Jorge Xodó comemora aniversário com amigos

O aniversariante Jorge Xodó e a atenciosa Cilene Xodó rece-
beram amigos para  brindarem mais um ano de muita saúde 
e prosperidade ao lado de familiares e amigos. Parabéns!!! José Rodrigues Tucunduva Neto e Marli Tucunduva  João José Souza e Gescele Oliveira 

Yara Artero e Fabian Unbelino Aldo Gaspar e Anacélia Gaspar Kaká e Kelly Bitran 

Caroline Franco, Eduardo Pirani e Solange Guimarães Murilo D’Avila, Cecília D’Avila, Sabrina, Edson Galindo, Olga Tamashiro e Antonio Duarte

Guarujá avança em gestão de Defesa e Convivência Social

À frente da Secretaria 
Municipal de Defesa e 
Convivência Social, Luiz 
Cláudio Venâncio Alves 
(em destaque) comemora 
um ano de avanços na 
segurança da cidade. Nos 
primeiros nove meses de 
2019, investimentos na 
segurança pública têm 
contribuído para que-
da dos índices criminais 
e a cidade de Guarujá.
A pasta também investiu em 
capacitação de profissio-
nais, novos equipamentos 
e trabalho integrado com 
outras forças de segurança. 
Até o início da temporada 
de verão, Guarujá terá mais 
de 100 GCMs treinados 
e armados para garantir a 
segurança da população. 

A cidade ainda contará 
com 23 novos Guardas 
Civis Municipal, totalizando 
um efetivo de 307 GCMs. 
O trabalho à frente da 
secretaria também está 
focado no agente. Carta 

assinada em Campinas 
pede a inclusão das GCMs 
no rol das forças de Se-
gurança Pública, Paridade 
Tributária e direito a apo-
sentadoria especial, por 
exemplo, buscando com 

essas reivindicações o for-
talecimento das Guardas 
Civis Municipais (GCMs).
Em outubro, a Guarda Civil 
Municipal de Guarujá com-
pletou 20 anos de forma-
ção e um ciclo de palestras 

e debates (foto) relaciona-
dos à segurança pública 
ocorreu no Sest/Senat e 
contou com a presença do 
prefeito de Guarujá, Válter 
Suman, e do secretário de 
Defesa e Convivência So-

cial, Luiz Cláudio Venâncio 
Alves, além de autorida-
des da cidade, como: 
o Promotor de Justiça, 
Osmair Chamma Júnior, e 
o Promotor de Justiça, 
Renato dos Santos Gama.

Fotos: Divulgação/PMG
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
anosanos
Eternizando
emoções

Câmara de Santos inaugura Escola do Legislativo

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja

A Câmara Municipal de Santos 
inaugurou a sua Escola do 
Legislativo e da Cidadania com 
a Jornada de Desenvolvimento 
Pessoal e Profissional para 
servidores, agentes políticos e 
aberta à comunidade. A solenidade 
contou com a presença dos 
vereadores Rui de Rosis, Audrey 
Kleys, Sadao Nakai, Geonísio 
Pereira e José Teixeira Filho além de 
secretários e diretores da Câmara 
Municipal, servidores e advogados 
da cidade. Um momento 
importante para a valorização da 
Educação Continuada dentro do 
ambiente profissional. O promotor 
público, Dr. Eduardo Antonio Taves 
Romero (à esquerda, na foto), 
sempre muito atuante no Ministério 
Público de Santos, abriu a Jornada 
com a palestra sobre Ética no 
Setor Público. Na solenidade de 
abertura da Jornada, o presidente 
da Câmara de Santos (à direita), 
vereador Rui De Rosis, falou sobre 
a missão da Escola do Legislativo 
e os diversos cursos que oferece 
gratuitamente EAD e Presenciais 
para toda a população

Este colunista e o palestrante 
Dr. Eduardo Romero, que 
expôs a grande oportuni-
dade que é a realização de 

aprimoramento profissional 
dentro da própria institui-
ção para lapidar a qualida-
de dos serviços prestados

 Dr. Eduardo entre sócios do escritório de advocacia, Dra. Mayra Vieira, Dr. Jorge Calazans
e a Dra. Juliana Romero. O promotor cumpriu mais uma missão com o serviço público

O vereador Geonísio 
Pereira acompanhou
de perto a Jornada

O vereador José
Teixeira Filho também 
prestigiou a Jornada

Sempre em busca de
mais conhecimento, o 
vereador Sadao Nakai
fez questionamentos

A vereadora Audrey Kleys
 agradeceu a presença do 
promotor Eduardo Romero

Os secretários e a procuradora da Câmara Municipal de Santos em apoio ao início das atividades da Escola do Legislativo
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SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

Termina nesta sexta-
feira (29), o prazo para 
interessados em solicitar 
à Prefeitura de Guarujá, 
isenção do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
para 2020. O benefício é 
concedido a aposenta-
dos, pensionistas, pessoas 
com deficiência (física ou 
intelectual), ex-combaten-
tes, pessoas com mais de 
65 anos, além de imóveis 
localizados em área de 
feiras livres, clubes e enti-
dades de assistência social.

Para ter direito ao be-
nefício é necessário que o 
contribuinte possua renda 
de até cinco salários mí-
nimos, um único imóvel e 
nele resida, além de não 
ter débitos com a Prefei-
tura de Guarujá até a data 
do pedido de isenção.

Mais informações po-
dem ser obtidas nos te-
lefone (13) 3308-7655 
e no (13) 3342-5872.

IPTU 2020
Isenção 

expira nesta 
sexta (29)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Assembleia Geral instalar-se, no dia 20 de dezembro de 
2019, na Sede da APAE Guarujá, Rua Josefa Hermínia Caldas, 
516 Jardim Progresso, em primeira convocação às 14h, com 
presença da maioria dos associados e, em segunda convoca-
ção, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a 
lei quórum especial, com a seguinte ordem do dia:

1 - Construção da Quadra;
2 - Assuntos Gerais.

Guarujá-SP, na data da publicação

Raimundo Bezerra da Silva Junior

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
PROCESSO Nº 0018810-19.2012.8.26.0223. O Dr. MARCELO 
MACHADO DA SILVA, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Guarujá. FAZ SABER a RUBENS JOSÉ SALOMÃO, brasileiro, RG. 
18.848.953 SSP/SP e CPF. 073.852.848-09, que ASSOCIAÇÃO 
DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO ajuizou AÇÃO MONITÓRIA, 
objetivando receber R$ 1.805,93, representados pelas mensali-
dades escolares do Contrato Particular de Prestação de Serviços 
Educacionais, vencidas e não pagas. Estando em termos, fica o Réu 
CITADO, que se encontra em lugar ignorado, para no prazo de 15 
dias a fluir após os 30 dias supra, venha quitar o débito ou ofereça 
embargos, e se cumprir o mandado, ficará isento de custas e arcará 
apenas com honorários de 5% do valor atribuído à causa, caso não 
ofereça embargos ou sejam estes rejeitados, será constituído de 
pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo 
em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial 
do NCPC. Sendo o Réu declarado revel, será constituído curador 
especial. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS.

De Guarujá

A Prefeitura de Guarujá deu 
início a uma mega operação, 
intitulada Guarujá Acessível. 
A ação tem o objetivo de 
fiscalizar estabelecimentos 
comerciais quanto ao cum-
primento da legislação de 
acessibilidade. Na manhã da 
última terça-feira (26), foram 
vistoriados comércios locali-
zados na Avenida Dom Pedro 
I, na Enseada. No total, seis 
locais foram notificados por 
desrespeitar as normas de 
acessibilidade.

Os fiscais identificaram a 
falta de reservas de vagas de 
estacionamento exclusivas 
para pessoas com deficiência 
e idosos. De acordo com a 
legislação de trânsito, 2% do 
total de vagas regulamentadas 
de estacionamento devem ser 
destinadas aos veículos que 
transpor tam pessoas com 
deficiência física ou visual, e 
5% aos idosos.

Para estacionar nessas va-
gas é preciso ter uma creden-
cial exclusiva. Caso contrário, a 
utilização da vaga é irregular e 
o condutor estará cometendo 
uma infração de trânsito gra-
víssima, podendo ser multado 
e ter o carro guinchado.

A aposentada Sabina Pe-
zzili, 75 anos, já precisou 

Neste domingo (1º), o 
Forte dos Andradas realizará 
a 10ª Caminhada Ecológica, 
com concentração a par-
tir das 8h30 e largada às 9 
horas. O evento comemo-
ra o 39º aniversário da 1ª 
Brigada de Artilharia Antia-
érea e ao 77º aniversário 
do Forte dos Andradas.  A 
organização espera reunir 
cerca de três mil pessoas.

A caminhada terá 8 km 
e percorrerá o interior do 
quartel em direção à Praia do 
Monduba. A atração contará 

com praça de alimentação e 
atrações como aulas de zum-
ba e música ao vivo. No local, 
os participantes também po-
derão conferir exposições 
de equipamentos militares e 
carros antigos, além de veri-
ficar a pressão arterial, com 
o suporte de enfermeiros.

Para participar da caminha-
da, basta comparecer ao local 
no dia do evento, e doar um 1 
kg de alimento não perecível. 
O Forte dos Andradas fica na 
Rua Horácio Guedes Barreiro, 
s/n, na Praia do Monduba. 

Expectativa 
de vida 

A expectativa de vida 
ao nascer no Brasil subiu 
para 76,3 anos em 2018, 
segundo informações di-
vulgadas (28) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em 2017, 
a expectativa de vida era 
de 76 anos, ou seja, apro-
ximadamente três meses a 
menos do que em 2018.

Mutirão 
Cerca de 220 kg de 

lixo foram recolhidos por 
80 alunos do Centro de 
Atividades Educacionais 
Comunitárias (Caec) Vere-
ador André Luiz Gonzalez 
e da Escola Municipal 
Maria Aparecida Araú-
jo, ambos localizados 
no bairro Morrinhos. Os 
participantes realizaram 
o mutirão de limpeza 
junto à 1ª Caminhada de 
Conscientização pelas 
proximidades do bair-
ro, na terça-feira (19).

Fiscais identificaram a falta de reservas de vagas de estacionamento exclusivas 
para pessoas com deficiência e idosos, entre outras irregularidades

Fiscais notificam seis comércios 
Guarujá acessível

estacionar o carro e a vaga ex-
clusiva estava sendo ocupada 
indevidamente. “É importante 
essa fiscalização, principal-
mente, nos supermercados 
onde o pessoal abusa, com a 
desculpa de que é só um mi-
nutinho”, afirmou a munícipe.

Sinalização - Foi ob-
servado também que, em 
alguns estabelecimentos a 
sinalização de chão já esta-
va apagada. “Tanto no caso 
da falta de vagas quanto da 
sinalização, os proprietários 

têm prazo de 20 dias para 
se adequar. Caso não atenda 
a notificação, serão multados 
em 150 UFMs (Unidade Fiscal 
do Município), que equivale a 
aproximadamente R$ 500,00”, 
explicou o fiscal de Posturas 
da Prefeitura, Lindson Lima.

Em outros três comércio 
foi constatado que o esta-
cionamento ocupava todo o 
passeio público, bloqueando 
a passagem de cadeirantes e 
pedestres. A passagem livre 
não chegava nem mesmo 

a 1 metro. Os proprietários 
foram notificados a provi-
denciarem a adequação.

Outra irregularidade que 
chamou a atenção dos fiscais 
foi a obstrução do passeio 
público. Em uma das lojas, 
materiais que seriam usa-
dos para reforma do local 
estavam depositados nas 
vagas de estacionamento, 
bloqueando o trânsito dos 
pedestres. O estabelecimen-
to terá um prazo de 48 horas 
para desobstruir o passeio, 

caso contrário, será multado.
“Há dois anos temos orien-

tado os estabelecimentos 
públicos e privados sobre a 
padronização das vagas de 
estacionamento exclusivas 
para pessoas com deficiên-
cia e também idosos. Agora 
estamos cobrando que a 
lei seja cumprida e que os 
deficientes e idosos tenham 
seu direito garantido”, afir-
mou o assessor de Políticas 
Públicas para a Pessoa com 
Deficiência, Valdinei Santos.

O desenvolvimento de 
novas tecnologias e da inteli-
gência artificial estão trazendo 
mudanças também na área da 
saúde. Para conhecer o futu-
ro da Medicina Diagnóstica, 
estudantes e docentes de 
Medicina e Enfermagem da 
Unaerp Guarujá participaram 
de palestra com a física Patrícia 
Guedes Braguine. Ela abordou 
estudos e inovações tecnoló-
gicas desenvolvidos na Euro-
pa e apresentou o projeto do 
IG11, um dispositivo portátil 
que pretende auxiliar no diag-
nóstico de patologias. 

Patrícia Guedes Braguine 
teve a ideia da criação do 
IG11 depois da experiência 
de ter tido uma infecção gene-
ralizada que a obrigou a fazer 
coletas de sangue diariamen-
te. O aparelho permite, com 
uma gota de sangue, detectar 
várias doenças como anemias 
e câncer, por exemplo, a 
partir da inteligência artificial. 

“É um dos primeiros do 
mundo nessa linha. É um dis-
positivo compacto, podendo 
ser utilizado tanto em centros 
médicos quanto para uso 
pessoal, com sistema bastante 
avançado de monitoramen-
to da saúde. Além disso, 
ele é capaz de entender 
o uso que as pessoas têm 
feito de determinado medi-
camento”, explica Braguine. 

A pesquisadora obser-
va, porém, que a intenção 
do aparelho é auxiliar e não 
competir com o trabalho do 
médico. “O uso da inteligên-
cia artificial não pode nunca 
substituir o médico, ele tem 
que vir como fer ramenta 
acessória.” O equipamento, 
desenvolvido com pesquisa-
dor da Universidade Federal 
de São Carlos, está em fase 
de registro de patentes na 
Europa e no Brasil antes de 
estar disponível no merca-
do para comercialização. Evento apresentou tendências de evolução tecnológica na saúde

Unaerp aborda o futuro da Medicina Diagnóstica

Este domingo tem 
Caminhada Ecológica

A iniciativa comemora o 39º aniversário
da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e o
77º aniversário do Forte dos Andradas
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O corpo do apresenta-
dor Gugu Liberato chegou 
à Assembleia Legislativa 
do Estado de São Pau-
lo (Alesp), por volta das 
10h30 desta quinta-feira 
(28) escoltado por ba-
tedores da Polícia Mili-
tar que acompanharam o 
cor tejo após o desem-
barque no Aeroporto de 
Viracopos, em Campinas. 

Milhares de fãs do artista 
seguiram o cortejo e lota-
ram a Alesp para dar o últi-
mo adeus a Gugu, um dos 
apresentadores mais popu-
lares da TV brasileira, que 
morreu na semana passada 
em Orlando, nos Estados 
Unidos, após um acidente 
doméstico, aos 60 anos.

A primeira pessoa da fila 
chegou à Alesp há 2 dias. 
“Hoje é um dia triste, mas 
Gugu era só alegria”, diz o 
autônomo Saulo Duarte So-
ares, que veio na terça-feira 
de Juquiá, para a despedi-
da. Saulo dormiu dois dias 
na Rua. “E vou dormir mais 
uma noite, porque vou em-
bora só depois do enterro”.

A terceira pessoa da 
fila era a aposentada Ma-
ria Francisca da Silva, que 
veio de Maceió, Alagoas 
(27). “Vim de ônibus de 
Alagoas. Foram três dias 
de viagem, mas tudo vale 
a Pena para esse adeus 
ao Gugu”, conta ela, que 
dormiu na calçada. Fãs do 
Estado todo também com-
pareceram por todo o dia 
e noite para a despedida.

O enterro está previsto 
para as 10h desta sexta-
feira (29), no jazigo da 
família no Cemitério Geth-
sêmani, no Morumbi. Gugu 
deixa três filhos, esposa, 
e sua mãe, de 90 anos.

Despedida
de Gugu 
Liberato 

comove SP

PALAVRAS CRUZADAS

Solução
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CAVF
SERGIPANO

VICIARCOM
MISACHE
BLADRAP

RODELADRA
LOHPAUS

PORTALAPIS
DESDERAD
OMORIMA

CHIOMANE
EUVACLT
LEROPIR

FITOTERAPIA
OSONOLEVE

Vestido
com

roupa de
frio

A frente
de um
prédio

Construiu
a Arca
(Bíblia)

Tornar de-
pendente
de drogas 

Saquinho
com molho

em lan-
chonetes

Doutora
(abrev.)

Utensílio
da mesa
do estu-

dante

Telê
Santana,

técnico de
futebol

Renato
Aragão,

humorista

Naipe
com um
losango

vermelho
Aparelho
da ginás-

tica
olímpica

Vitamina
encontra-

da no 
amendoim

Matéria-
prima de
vinhos

Código
trabalhis-
ta (sigla)

Conversa
fiada
(gíria)

Tratamen-
to com
plantas

medicinais

Estado da-
quele que
desperta

facilmente

Em com-
panhia de
Cláudia

Raia, atriz 
Pedra

para afiar
Ida

rápida

Reviravolta
esportiva

Sexta
letra

He
(Quím.)

Heroína de "O
Guarani" (Lit.)

Nascido
no Estado

cuja
capital é
Aracaju

1.001, em
romanos
Fatia de
tomate

A mulher
que rouba

Notas
musicais

Sucede
ao "O"

(?) Barbo-
sa, escritor

Antônio
Dias, pintor

Doçura
(fig.)

Pedaços de
madeira
Decifra

(um texto) 

A partir
de

Sílaba de
"ombro"

"Voz" de
alguns

animais

Recurso
da poesia
(?) sorte:

azar
Tolo

(pop.)
Direito do

eleitor

Em prol; 
a favor

Prefixo de
"enlatado"

Ivo Pitanguy,
cirurgião
Vogais

de "vime"

4/chio. 6/viciar. 9/sergipano. 10/agasalhado — porta-lápis. 11/fitoterapia.

PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2019

A 1ª REDE DE CINEMAS DO PAÍS TOTALMENTE DIGITAL

O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.
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AS PANTERAS 
AÇÃO, 
118 min 

14 

EM 2D 
DUBLADO 

14:30**, 16:20**, e 
21:10. 

**Somente Sábado 
e Domingo 

DORA E A CIDADE 
PERDIDA 

AVENTURA, 
100 min 

10 

EM 2D 
DUBLADO 

SÁBADO E DOMINGO: 
14:20 

QUI, SEX, SEG 
À QUA: 16:45 

MALÉVOLA 2 
DONA DO MAL 

AVENTURA, 
110 min 

10 
EM 2D 

DUBLADO 
17:00 e 18:50 

CARCEREIROS 
O FILME 
AÇÃO, 
110 min 

16 

EM 2D 
NACIONAL 

14:15**, 16:30, 
19:00 e 21:20 

**Somente Sábado 
e Domingo 

OS PARÇAS 2 
COMÉDIA, 

97 min 
12 

EM 2D 
NACIONAL 

19:20 e 21:30 

“Guarujá é exemplo de 
ação e engajamento do 
maior programa de educa-
ção sustentável do mundo”. 
A afirmação é do represen-
tante do Instituto Ambientes 
em Rede (IAR) e do Programa 
Eco-Escolas no Brasil, Ricardo 
Cerruti. Ele participa nesta 
semana da certificação do 
Programa com o título Eco-
Escolas, em cinco unidades 
da rede municipal de ensino.

A primeira cerimônia 
aconteceu nesta terça-feira 
(26), na EM Ary da Silva 
Souza (Jardim Mar e Céu), 
que neste ano renovou a 
cer tificação, já que foi a 
primeira escola pública a 
receber o título no ano pas-
sado. O mesmo também 
acontece com a EM Lúcia 
Flora (Jardim Progresso), 
que, pelo segundo ano 
consecutivo, recebe a cer-
tificação nesta quinta (28). 

Deste modo, Guarujá pas-
sa de duas Eco-Escolas em 
2018, para mais três certifica-
das pela primeira vez nesta 
semana. São elas: EM Maria 
Aparecida Araújo (Mor-
rinhos), EM Sérgio Pereira 
Rodrigues (Cidade Atlântica) 
e EM Maria Regina dos Santos 
Claro (Sítio Conceiçãozinha), 
totalizando cinco unidades. 

As cerimônias de cer-

Lançamento
Já sonhou em teletrans-

portar-se para as cidades 
mais turísticas do planeta 
como num passe de mágica? 
É isso que acontece na obra 
Amor de Viagem, da jornalista 
catarinense Amanda Branco. 
Publicada pela Editora Viseu, 
a obra conta a história de 
Helena, uma jovem que não 
sabia muito como crescer na 
vida e se viu sem emprego, 
sem perspectivas e sem um 
propósito. A magia começa 
quando a personagem esbar-
ra em um senhor pequeno e 
encontra um bloquinho de 
anotações caído. Ao ficar 
com ele para, quem sabe, de-
volver ao homem, Helena des-
cobre um mundo que nunca 
imaginou que conheceria.

Um novo golpe através 
do WhatsApp está fazendo 
vítimas por todo o Brasil. Os 
criminosos usam os dados 
presentes em anúncios online 
para clonar o WhatsApp de 
usuários e com isso tentar 
pedir dinheiro para familiares 
e amigos da vítima, se fazendo 
passar pela pessoa.

A agência especializada em 
mídias sociais MF Press Global 
foi uma das primeiras a notifi-
car sobre o golpe quando um 
de seus clientes foi vítima do 
golpe e teve seu WhatsApp 
clonado. A mensagem do 
criminoso se fazia passar por 
cliente da agência, pedindo a 
transferência de R$ 1790,00. 

“O hacker chama as pes-
soas que parecem ser amigos, 
conhecidos ou familiares mais 
próximos e se passa pela pes-

soa para pedir dinheiro usando 
uma escrita correta e poucas 
palavras, que sejam neutras o 
suficiente para não levantar 
suspeitas”, aponta a agência. 

Como funciona - Os 
criminosos usam informações 
encontradas em plataformas 
como o OLX e o Mercado 
Livre, podendo ser outro, que 
em geral pedem um número 
de telefone para cadastro dos 
interessados nos produtos 
anunciados. Os criminosos, 
então, pegam o número de 
telefone e mandam mensa-
gens à vítima, dizendo que é 
preciso enviar um código de 
confirmação que chegará via 
SMS para terminar o cadastro.

Contudo, esse código é, 
na verdade, o autenticador de 
duas etapas do WhatsApp da 
vítima, que é a última peça ne-

cessária para o golpista clonar 
a conta. Assim que a clona-
gem acontece, a vítima perde 
acesso ao aplicativo, que 
passa a ser controlado pelo 
criminoso, que entra em con-
tato com amigos e familiares 
da vítima para pedir dinheiro.

Como evitar - É preci-
so perceber que algo não 
condiz com o discurso re-
gular daquela pessoa e avi-
sar ao real dono da conta 
por meio de um telefonema 
ou por outras redes sociais 
para confirmar. Além disso, 
o especialista destaca que 
para se proteger do golpe 
é necessário ter a verificação 
em duas etapas do WhatsA-
pp ativada e ficar atento ao 
receber e-mails de serviços 
que deixam dados de con-
tato expostos publicamente.

Guarujá é exemplo em programa 
mundial de educação sustentável

Digital

tificação ocorreram entre 
terça-feira (26) e quinta-
feira (28). O Programa Ban-
deira Verde promove o 
olhar crítico e sustentável 
em ambientes escolares e é 
desenvolvido pela Founda-
tion for Environmental Edu-
cation - FEE, fundação com 
sede na Dinamarca, e no 
Brasil operada pelo Instituto 

Ambientes em Rede (IAR). 
O Programa envolveu 

alunos do fundamental I e 
II, além de professores e 
toda a comunidade escolar. 
As cinco unidades trabalha-
ram temas como resíduos 
sólidos, água e agricultura 
orgânica ao longo do ano, 
com base no cenário de 
suas comunidades escolares. 

Novo golpe sequestra contas no WhatsApp

Cidade tem agora cinco unidades da rede 
municipal de ensino com o título Eco-Escolas, 
certificadas com o Programa Bandeira Verde

Crossfit
A segunda edição do 

Campeonato de Crossfit 
de Guarujá acontece neste 
sábado, dia 30, a partir das 
10hs, na rua Washington, 
648 - Centro de Guarujá. 
A organização do evento 
espera receber cerca de 
mil pessoas, entre curiosos, 
praticantes e familiares, no 
torneio que é tido como 
um dos maiores da moda-
lidade na Baixada Santista. 

A novidade este ano é 
que além do atraente prêmio 
que será oferecido aos parti-
cipantes R$ 12 mil para quem 
subir ao topo do pódio. A 
competição ainda receberá 
atletas renomados tanto do 

FICHA TÉCNICA
Título: Amor de Viagem

Editora: Viseu - 260 págs.
Preço: R$37,90
Link de venda:

https://bit.ly/35fzOaz

Crossfit quanto de outras 
modalidades, uma tradição 
do evento que visa o incenti-
vo ao esporte. Nesta edição 
a participação especial é 
do conhecido jogador de 
futebol, Richarlyson (foto).



Lula no âmbito da Lava Jato. 
A primeira foi no caso do trí-
plex do Guarujá. O relator foi 
acompanhado integralmente 
pelos outros dois desem-
bargadores que compõem 
a 8ª Turma do TRF4: Leandro 
Paulsen e Thompson Flores.

“É algo estar rece-
dor, porque o que 

se espera de quem 
assume tal cargo é 
uma conduta cor-
reta, é uma con-

duta exemplar, uma 
conduta de quem 

serve o país, e não de 
quem se serve dele”, disse 
Paulsen durante o julgamento.

Gebran também foi in-
tegralmente acompanhado 
por Paulsen e Flores na re-
jeição de diversas questões 
preliminares com as quais a 
defesa de Lula buscava anu-
lar a condenação. Entre os 
pontos questionados pelos 
advogados estava a ordem 

de apresentação de alegações 
finais no caso e a suspeição de 
magistrados e procuradores. 

Em seu voto, Gebran elo-
giou a sentença proferida em 
primeira instância pela juíza 
substituta Gabriela Hardt, da 
13ª Vara Federal de Curitiba, 
no caso do sítio. A magistrada 
“fez um minucioso trabalho 
de exame de fatos, provas e 
das questões jurídicas”, disse 
o desembargador.

O tribunal também mante-
ve a condenação de outros 
réus, entre eles os executivos 
Emílio Odebrecht e Marcelo 
Odebrecht, embora estes 
tenham sua pena suspensa 
por ter firmado delação pre-
miada. Léo Pinheiro, ex-pre-
sidente da empreiteira OAS, 
também teve sua condena-
ção confirmada.

Já o advogado Rober-
to Teixeira, que é amigo e 
prestou serviços a Lula, teve 
sua condenação inicial re-

ver tida, sendo absolvido 
pelos desembargadores de 
seu envolvimento no caso.

Defesa
Além de diversas nulida-

des processuais, o advogado 
de Lula, Cristiano Zanin, voltou 
a afirmar em sua sustentação 
oral que o MPF não pro-
vou nenhum crime cometido 
pelo ex-presidente, já que 
não conseguiu ligar a refor-
ma do sítio a nenhum ato 
de ofício praticado por ele.

Entenda
Nesse caso, Lula foi con-

denado em 6 de fevereiro 
pela juíza substituta Gabriela 
Hardt, da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, a 12 anos e 11 
meses de prisão pelos crimes 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro. Foi a segunda con-
denação do ex-presidente 

no âmbito da Lava Jato. A 
primeira se deu no caso do 
tríplex no Guarujá.

De acordo com a senten-
ça da primeira instância, Lula 
recebeu vantagens indevidas 
das empreiteiras Odebrecht e 
OAS por meio da reforma do 
sítio em Atibaia que costuma-
va frequentar com a família.

A obra teria custado mais 
de R$ 1 milhão, e o dinheiro 
teria sido descontado de 
propinas devidas pelas em-
presas em troca de favore-
cimento ilícito em contratos 
com Petrobras, segundo a 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que foi 
acolhida pela juíza.

Entre as melhorias realiza-
das no sítio, estão a constru-
ção de uma casa nos fundos 
do sítio, uma sauna, a reforma 
de um campo de futebol e 
de uma piscina, a instalação 
de uma cozinha projetada 
e a reforma de um lago.
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as crianças floresçam e se desenvolvam plenamente, para integrar-se no 

mundo com autoconfiança, consciência e criatividade.
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humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos,

encontrar propósito e direção para suas vidas.” Rudolf Steiner
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Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
Santa Rosa - Guarujá (Rua da Ultragaz,

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

Lula é réu em outras 
quatro ações penais, 
que tramitam tanto no 
Paraná como em Brasília, 
nas quais é acusado de 
crimes como tráfico de 
influência, organização 
criminosa, lavagem de 
dinheiro e corrupção.

Dentre as ações penais 
às quais Lula responde, 
está a que envolve a com-
pra de um terreno para a 
construção do Instituto 
Lula, em São Paulo. Neste 
caso, a instrução pro-
cessual já foi concluída 
e também entregues as 
alegações finais, restando 
apenas a sentença do juiz.

Lula ficou preso por 
580 dias, até 8 de novem-
bro, em decorrência da 
confirmação, pelo TRF4, 
de sua condenação por 
corrupção e lavagem de 
dinheiro no caso do trí-
plex no Guarujá (SP). O 
ex-presidente foi liberta-
do ao ser beneficiado por 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federa, que neste 
mês decidiu que o cum-
primento de pena só deve 
começar após esgotados 
todos os recursos cabíveis.

No caso do tríplex, 
Lula possui recursos pen-
dentes de julgamento no 
Superior Tribunal da Jus-
tiça (STJ) e também no 
próprio Supremo. Apesar 
de solto, Lula ainda se en-
quadra nas regras de ine-
legibilidade da Lei da Ficha 
Limpa, que não permite 
candidato de réus con-
denados por órgão cole-
giado, como é a segunda 
instância da Justiça Federal.

Outras 
ações

De Agência Brasil 

A 8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) decidiu (27/11), por 
unanimidade, confirmar a 
condenação do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva no 
caso do sítio frequentado por 
ele no município de Atibaia, 
interior de São Paulo.

Os três desembargadores 
da 8ª Turma decidiram ainda 
aumentar a pena de 12 anos 
e 11 meses para 17 anos, 
1 mês e 10 dias de prisão 
pelos crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro. Para 
isso, atenderam a um apelo 
do Ministério Público Federal 
(MPF), que alegava o agravan-
te de Lula ter praticado crimes 
enquanto era presidente.

A defesa de Lula ainda 
pode apresentar embargos 
de declaração ao tribunal, 
um tipo de recurso que não 
prevê mudança no resulta-
do do julgamento. Ainda é 
possível encaminhar recursos 
para o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) pedindo 
sobretudo a declaração de 
nulidades processuais, erro 
em atos processuais que 
poderia provocar a anulação 
parcial ou total do processo. 
No entanto, nessas instâncias 
superiores, não há previsão 
do reexame de provas.

“Infelizmente a res-
ponsabilidade do 
ex-presidente Lula 
é bastante eleva-
da. Ele ocupava o 
cargo de máxima 
autoridade da na-
ção brasileira, haveria 
a expectativa de que se 
comportasse com a conformi-
dade do direito, e mais, que 
coibisse ilicitudes”, disse o re-
lator do caso, o desembarga-
dor João Pedro Gebran Neto.

Condenação
É a segunda vez que o TRF4, 

cuja sede fica em Porto Alegre, 
confirma uma condenação de 

Três desembargadores da 8ª Turma decidiram ainda aumentar a pena de 12 anos e 11 meses 
para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

Segunda instância condena 
Lula a 17 anos de prisão 

Sítio em Atibaia

Pena foi
agravada 

por Lula ter 
praticado 

crimes enquanto 
presidente

Sylvio Sirangelo/TRF4


