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Palestra de capacitação a representantes das entidades de Pindamonhangaba; projeto da Prefeitura atende 24 entidades do município

MUSEU RODRIGUES ALVES REABERTO  |   O museu Conselheiro Rodrigues Alves foi reaberto 
após oito anos, na tarde do último dia 13. Desde 2009, o Estado investiu R$ 700 mil na manutenção e 
restauração do acervo do ex-presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. O casarão de Rodrigues Alves 
deverá ser definitivamente aberto em 7 de julho. A previsão é de que o custo total por ano com o acervo 
chegue aos R$ 500 mil. Pág. 3

Mudanças entraram em vigor em janeiro; evento reúne 24 instituições de caridade

Entidades assistenciais de Pinda 
recebem capacitação sobre nova lei

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Representantes de 24 en-
tidades sociais de Pindamo-
nhangaba participaram, na 
última semana, de um curso 
de capacitação sobre o marco 
regulatório do Terceiro Setor, 
lei que entrou em vigor em 
janeiro e altera a forma de 
repasse de verbas públicas 
para as associações.  Até maio, 
a Prefeitura já havia destinado 
mais de R$ 1,5 milhão para 
as instituições de caridade do 
município. 

Em vigor desde o primeiro 
dia do ano, as regras do Marco 
Regulatório do Terceiro Setor 
regulamenta a transferência 
de recursos públicos às enti-
dades sem fins lucrativos em 
todas as esferas governamen-
tais, buscando aumentar a 
fiscalização e a transparência 
sobre os recursos. 

De acordo com a lei, para 
estar apta a receber repasses 
governamentais as institui-
ções devem apresentar do-
cumentação que comprove 
a indicação de um dirigente, 
processo anual de prestação 
de contas e um plano de auto  
sustentabilidade e de trabalho. 

Buscando contribuir para 
que os representantes das en-

tidades assistenciais de Pinda 
tirassem suas dúvidas, o even-
to, que contou com palestras 
de especialistas na nova lei, 

teve ao todo quatorze horas 
de aula, dividas em dois dias. 
“Sentimos que os responsáveis 
pelas instituições consegui-

ram entender perfeitamente 
o que necessita ser adequado 
para que possam  continuar 
recebendo os repasses. Esta 

lei é de 2014, mas tornou-se 
obrigatória somente neste 
ano”, explicou a diretora de 
Assistência Social, Regina 

Faria.    
Há mais de setenta anos 

acolhendo idoso, o Lar Irmã 
Terezinha foi uma das insti-
tuições que participaram da 
capacitação. A entidade, que 
anualmente conta com um 
repasse municipal de R$ 255 
mil e pouco mais de R$ 110 
mil de verba Estadual e Fede-
ral, atende 65 idosos. A coor-
denadora de projetos, Maria 
Cristina Pereira, parabenizou 
a organização do evento. “A    
capacitação foi muito bem 
conduzida e o palestrante 
não deixou ninguém ficar 
com dúvidas. Sinceramente as 
entidades de Pinda já estavam 
muito  bem adequadas a nova 
lei, mas mesmo assim atitudes 
como está são muito válidas”. 

Além do Lar Irmã Terezi-
nha, a capacitação também 
contou com a presença de 
representantes das seguintes 
entidades: Instituto Profis-
sional Salesiano, Lar Padre 
Vita, IA3, Lar Irmã Júlia, Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Apamex 
(Associação Pindamonhan-
gaba de Amor Exigente), Lar 
São Gabriel, Oficina Santa 
Rita, SOS, Projeto Guri, Lar 
Nova Esperança, Projeto Jatai, 
Coalizão ,Esquadrão Vida, Cor-
poração Musical Euterpe, CCI 
(Centro de Convivência de Ido-
sos),CCI Vila Rica, CCI Moreira 
César, Casa dos Conselhos, 
CMAS (Conselho Municipal 
de Assistência Social),CMDCA 
(Conselho Municipal de Defe-
sa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente),CMI (Conselho 
Municipal do Idoso), CMPDCN 
(Conselho Municipal de Parti-
cipação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra).

Pinda perto de criar 
verba independente 
para vereadores

Por unanimidade, a Câmara 
de Pindamonhangaba aprovou 
em primeira discussão, na úl-
tima segunda-feira, o projeto 
que cria emendas impositivas 

no orçamento municipal. Já 
que a proposta altera a lei 
orgânica, ela só poderá ser 
votada após dez dias. 
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O vereador Rafael Goffi, que tenta a para criação de verbas na livres
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Assassinos amararam corpo em poste no 
Centro da cidade; menor de 16 é apreendido

Jovem é espancado 
até a morte em Cunha

Lucas Barbosa
Cunha

A Policia Militar apreen-
deu, na última segunda-feira, 
um adolescente de 16 anos 
acusado de participar do 
assassinato de um homem de 
27 anos, que foi espancado 
e amarrado em um poste no 
Centro de Cunha. O crime, que 
gerou repercussão nacional, 
foi motivado por uma dívida 
de droga. 

De acordo com a Polícia 
Militar, na madrugada do 
último domingo moradores 

da região central acionaram o 
SAMU (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) após 
acharem a vítima presa em 
um poste, localizado ao lado 
da Igreja do Rosário. 

No dia seguinte, policiais 
militares abordaram dois usu-
ários de drogas que acabaram 
apontando a identidade dos 
dois homens responsáveis 
pelo homicídio. 

Após confessar participação 
no crime, o menor de idade 
revelou que um rapaz de 22 
anos o ajudou a espancar a 
vítima até a morte. Em de-

poimento, ele explicou que o 
assassinato foi motivado por 
uma dívida de droga, já que 
o morto teria recentemente 
roubado uma determinada 
quantia de entorpecente. 

Durante entrevista à im-
prensa regional, o delegado, 
Paulo Sérgio Barbosa, afirmou 
que o adolescente confessou 
que a vítima foi agredida por 
socos, chutes e garrafadas na 
cabeça. Além disso, o assas-
sino revelou que o rapaz foi 
amarrado no poste somente 
após ter desmaiado. 

O adolescente foi apreendi-

do e vai responder por homi-
cídio duplamente qualificado. 
Já o segundo autor do crime, 
segue foragido. 

Barbárie - O crime ocor-
rido em Cunha, teve grande 
repercussão nacional, sendo 
noticiado pelos principais 
jornais e portais de notícia 
do país.

A notícia acabou dividindo 
espaço com a prisão de dois 
homens, presos por tortura 
na última sexta-feira em São 
Bernardo do Campo (SP), 
que tatuaram à força a testa 
de um adolescente de 17 
anos, com os dizeres ‘Eu sou 
ladrão e vacilão’. Os agresso-
res revelaram que decidiram 
‘dar uma lição’ no jovem que 
supostamente havia tentando 
roubar a bicicleta de um defi-
ciente físico. 

A vítima, que negou ter 
furtado a bicicleta, teve os pés 
e mãos amarrados enquanto 
era tatuada. A família do 
adolescente informou que ele 
é usuário de droga e possui 
problemas mentais.

Pinda fica perto de criar verba 
independente para vereadores

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por unanimidade, a Câmara 
de Pindamonhangaba aprovou 
em primeira discussão, na úl-
tima segunda-feira, o projeto 
que cria emendas impositivas 
no orçamento municipal. Já 
que a proposta altera a lei 
orgânica, ela só poderá ser 
votada após dez dias. 

O projeto, de autoria do 
vereador Rafael Goffi (PSDB), 

determina que os parlamenta-
res tenham o direito de definir, 
a partir de 2018, no que será 
aplicado 1,2% do orçamento 
municipal. Este recurso, que 
só será definido no segundo 
semestre do ano, será divido 
entre os onze vereadores que 
obrigatoriamente terão que 
destinar metade para a área 
da saúde e o restante para 
atender alguma necessidade 
de outro setor. 

A expectativa de Goffi é que 

a mudança possibilite os parla-
mentares terem mais liberda-
de e facilidade para atenderem 
os pedidos da população. 

Além do tucano, o projeto 
contou com a assinatura do 
presidente da Câmara, Carlos 
Moura, o Magrão (PR), e dos 
parlamentares Filipe César 
(PV). Renato Nogueira, o Ce-
bola (PV) e Gislene Cardoso 
(DEM). O autor da proposta 
ressaltou a importância da 
aprovação unanime na pri-

meira discussão. “Este placar 
demonstra que os vereadores, 
sejam os apontados como base 
ou de oposição, entenderam 
que esta iniciativa tem tudo 
para ser um divisor de águas, 
que otimizará muito o nosso 
trabalho. Espero que na se-
gunda votação, que poderá 
ocorrer somente a partir da 
semana que vem, tenhamos 
todos os votos favoráveis no-
vamente”, afirmou Goffi. 

O parlamentar revelou ainda 
que até o momento não foi 
procurado pelo prefeito Isael 
Domingues (PR) ou outro 
membro do Executivo, para 
conversar sobre as causas e 
possíveis efeitos da proposta.
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Estado revela falta de diálogo com antiga gestão; Cidade terá custo de R$ 500 mil por ano com manutenção

Museu Rodrigues Alves é reaberto após 
oito anos e investimento de R$ 700 mil

Estado nega fechamento 
do Instituto Conselheiro 
Rodrigues Alves

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma série de boatos sobre 
o possível fechamento da 
escola Instituto Conselheiro 
Rodrigues Alves foi rebatida 
pela Prefeitura de Guara-
tinguetá e pelo Fundo de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FDE)  do Estado de São 
Paulo. Marcus Soliva (PSB), 
prefeito, rechaçou qualquer 
possibilidade de fechamento 
de salas de aula do Instituto. 
Executivo e Estado planejam 
levar para salas inativas da 
escola a Diretoria Regional 
de Ensino (DRE).

Os boatos ganharam re-
percussão nas redes sociais 
nas últimas semanas. Porém, 
o diretor regional de ensino, 
Wilson Tarso Gonçalves, 
negou. “Nós da DRE ficamos 
surpresos com esses boatos 
que correram pela cidade. 
Não existe nada disso. Até 
porque a escola funciona 

plenamente nos três perío-
dos”, respondeu. “Não tem 
nenhuma possibilidade de 
fechamento”, concluiu.

O Instituto completa 115 
anos de história em 2017. O 
diretor da DRE confirmou as 
negociações para a transfe-
rência da Diretoria Regional 
e Núcleo Pedagógico, que 
funcionam atualmente no 
prédio da escola desativa-
da Embaixador Rodrigues 
Alves, para o Instituo. “A 
Diretoria é composta por 
dois prédios, um no centro 
e outro no Embaixador, onde 
funciona o Núcleo. Houve a 
solicitação e nos contacta-
ram para informarmos sobre 
a utilização desse prédio”, 
respondeu.

As informações sobre o 
possível fechamento do 
Instituto surpreenderam 
o próprio prefeito. Soliva 
declarou há uma semana 
que não há sequer a menor 
possibilidade de fechamento 

de salas de aulas dessa esco-
la, devida a importância e 
demanda de alunos. Paralelo 
a declaração do chefe do 
Executivo, o Estado investiu 
R$ 500 mil na restauração 
da cozinha dessa escola.

Para o prefeito, essa é uma 
das provas de que o Instituto 
não será fechado. “A celeu-
ma criada nas redes sociais 
que a secretaria de Educa-
ção queria fechar a escola 
Conselheiro, são factoides 
criados por pessoas que 
não querem ver a evolução 
da cidade”, respondeu. “A 
restauração da cozinha é um 
investimento grandioso e 
isso só vem trazer a certeza 
de que o colégio não será 
fechado e nem implodido, 
com chegaram a cogitar”, 
completou.

João Cury, presidente do 
FDE, declarou que a possível 
mudança da DRE e Núcleo 
Pedagógico para salas ina-
tivas do Instituo não vão in-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O museu Conselheiro Ro-
drigues Alves foi reaberto 
após oito anos, na tarde do 
último dia 13. Desde 2009, 
o Estado investiu R$ 700 mil 
na manutenção e restaura-
ção do acervo do ex-presi-
dente Francisco de Paula 
Rodrigues Alves. O casarão 
de Rodrigues Alves deverá 
ser definitivamente aberto 
em 7 de julho. A previsão é 
de que o custo total por ano 
com o acervo chegue aos R$ 
500 mil.

As negociações para que a 
Prefeitura assuma a gestão 
completa do museu ainda 
não foram encerradas. Num 
primeiro momento, muni-
cípio e Estado farão uma 
gestão conjunta do museu. 
Após um ano, a responsabi-
lidade será apenas de Gua-
ratinguetá. 

“O investimento passou um 
pouco de R$ 700 mil. Infeliz-
mente com a dificuldade de 
interloucação com a gestão 
em 2010 não conseguimos 
reabrir o museu. Agora de-
volvemos o patrimônio à 
comunidade de Guaratin-
guetá e região”, respondeu 
David Kaseker, diretor do 
Sisem (Sistema Estadual de 

Museus).
De acordo com Kaseker, o 

Estado será responsável por 
prestar apoio e orientação 
técnica, formação e capacta-
ção dos profissionais que tra-
balham no museu, circulação 

de exposições temporárias e 
fomentos por meio de editais 
Proac (Programa de Ação 
Cultural) e Proac ICMS.

O secretário estadual ad-
junto de Cultura, Romildo 
Campelo, esteve na reabertu-

ra do museu e assinou, junto 
ao prefeito Marcus Soliva 
(PSB), o termo de intenção 
da Prefeitura em assumir a 
gestão do museu. Campelo 
confirmou a data da rea-
bertura definitiva. “Dia 7 de 

julho ele será reaberto defi-
nitivamente aberto, devido a 
comemoração do aniversário 
de Rodrigues Alves”.

Com a informação de que o 
custo anual pode chegar aos 
R$ 500 mil, Soliva confirmou 

que vai buscar parceiros da 
iniciativa privada. O prefeito 
de Guaratinguetá adiantou 
que se antecipou à discussão 
e propôs uma parceria com 
o Banco do Brasil. Caixa Eco-
nômica Federal e Petrobrás e 
empresas que se beneficiam 
de leis de incentivo também 
serão procuradas pelo Exe-
cutivo.

O secretário de Cultura de 
Guaratinguetá, Luiz Carva-
lho, colocou a reabertura do 
museu como marco histórico 
para a cidade. “É uma grande 
conquista para mim e para 
todos nós. Foi um processo 
onde muitas pessoas se en-
volveram. Nós da cultura fi-
camos felizes em ver o museu 
reaberto em um curto espaço 
de tempo, já que estamos no 
quinto mês de gestão e ele 
estava fechado há oito anos”.

Público - O prefeito Marcus 
Soliva confirmou que o mu-
seu, enquanto estiver reaber-
to, terá entrada franca para 
visitantes. A notícia agradou 
Silvana Selles, 57 anos, que 
esteve na reabertura. “Esse 
é um espaço de todos nós de 
Guaratinguetá. É o retrato 
da nossa cultura, com peças 
e quadros de outrora. Que 
dessa vez o nosso Rodrigues 
Alves permaneça vivo e seu 
museu continue aberto”.

Cerimônia de assinatura para retomada do museu Conselheiro Rodrigues Alves; local tem relíquias  da vida do ex-presidente fechado há oito anos

O colégio Rodrigues Alves, que deve receber a delegacia de Guaratinguetá, em meio às mudanças na cidade

Foto: Divulgação PMG

Após série de boatos, líderes da educação estadual 
e o prefeito Marcus Soliva rechaçam declarações

terferir no aprendizado dos 
alunos. “Nós acreditamos 
que é apenas um pedaço, 
essa mudança. A escola 
comporta. Ela não será sa-
crificada. Sua atividade fim, 
que é o aprendizado, não 
será afetado. O Estado não 
tem interesse em transfor-
mar escolas em repartições 
públicas”, declarou.

Finalidade - A DRE e o 
Núcleo Pedagógico serão 
realocadas no Instituto Con-
selheiro Rodrigues Alves 

caso o Plantão Policial e a 
Delegacia Geral se mudem 
para o prédio do Embaixa-
dor. Essas mudanças estão 
atreladas ao plano princi-
pal da gestão Soliva neste 
primeiro ano, que é a ida 
do Pronto Socorro para o 
prédio das delegacias, em 
frente a Santa Casa. Porém, 
a negociação por essa mu-
dança envolve as secretarias 
de Saúde e Educação do 
Estado e Município além 
da secretaria de Segurança 

Pública.
O governador Geraldo 

Alckmin (PSDB), o delegado 
seccional de Guaratinguetá, 
Márcio Marques Ramalho, 
o secretário de Segurança 
Pública do Estado, Mágino 
Alves e o secretário de Saú-
de do Estado, David Uip, já 
aprovaram a troca. Soliva e 
as partes envolvidas estão 
discutindo novos locais 
para abrigar as delegacias e, 
consequentemente, a DRE e 
o Núcleo Pedagógico.

Foto: Arquivo Atos
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