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COMPRA CERTA
New Creta 

Aparecida dá 
início à ação 
de dispensa de 
comissionados

Pinda começa 
processo para 
tornar “Cidade 
Inteligente”

O Ministério Público en-
viou uma recomendação à 
Câmara de Aparecida sobre 
a inconstitucionalidade 
do projeto enviado pelo 
Executivo que modificava 
a lei que determina que os 
ocupantes em cargos em 
comissão tenham curso su-
perior. O Tribunal de Justiça 
deu prazo de cinco dias para 
que o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito 
(PODEMOS), afastasse 32 
comissionados sem curso 
universitário. Uma lei mu-
nicipal de 2020 exige que 
todos os ocupantes desses 
cargos tenham formação 
superior. 

Avançando em interativi-
dade e tecnologia, Pindamo-
nhangaba iniciou, na última 
semana, o processo para 
tornar-se o segundo muni-
cípio brasileiro certificado 
internacionalmente como 
Cidade Inteligente. A iniciativa 
é realizada por meio da secre-
taria de Tecnologia, Inovação 
e Projetos. Recentemente, 
autoridades receberam a 
equipe do Parque Tecnoló-
gico de São José dos Campos 
e iniciaram o procedimento 
para que o reconhecimento 
seja viabilizado. 
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Jovem é morto 
por engano 
dentro de casa 
em Caraguá  

Mãe denuncia 
tortura de filha 
em escola de 
São Sebastião

A Polícia Civil de Caragua-
tatuba investiga a morte de 
um jovem de 20 anos, que 
teria sido confundido com 
o irmão, antes de ser assas-
sinado na porta de casa na 
madrugada da segunda-feira 
(14). A investigação aponta 
que a ação dos atiradores 
pode ter sido motivada por 
vingança a uma tentativa de 
roubo. Segundo o boletim 
de ocorrência, o morador da 
rua Sebastião Moreira Cé-
sar, no bairro Jaraguazinho, 
estava no interior do imóvel 
da família quando, por volta 
das 3h, homens bateram no 
portão em busca de seu irmão. 
Pela fresta do muro, o jovem 
informou que o parente não 
estava no local.

Uma moradora de São 
Sebastião registrou um 
boletim de ocorrência, de-
nunciando que a filha, de 
apenas nove anos, foi tor-
turada por um grupo de 
alunas em uma escola mu-
nicipal. A mãe afirmou que a 
criança sofreu queimaduras 
provocadas por isqueiro, no 
banheiro da escola muni-
cipal Professora Guiomar 
Aparecida da Conceição 
Sousa, que fica no bairro 
Boiçucanga.
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Lorena propõe remissão do pagamento do 
IPTU para famílias afetadas pelas enchentes

A Prefeitura de Lorena en-
viou à Câmara o projeto de lei 
que concede remissão (perdão) 
em cobranças do IPTU (Impos-
to Predial Territorial e Urbano) 
às famílias afetadas pelas 
enchentes e alagamentos, 
que aconteceram no primeiro 
semestre do ano. Os morado-
res foram cadastrados junto 
à secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social e 
Defesa Civil.

Por meio do projeto, os pro-
prietários dos imóveis afetados 
que ainda não pagaram o 
IPTU, após a formalização do 
requerimento e o deferimento 
do pedido, não precisarão pa-
gar o tributo. Os que já efetu-

Da Redação 
Lorena

aram o pagamento de alguma 
parcela ou a quitação de 2022 
terão o valor ressarcido.

O projeto de lei foi enviado 
à Câmara em regime de ur-
gência. Depois de aprovado 
em plenário e sancionado 
pelo prefeito Sylvio Ballerini, 
as famílias devem procurar a 
prefeitura. Será preciso apre-
sentar o requerimento, no setor 
de Tributação, anexando docu-
mentos pessoais (RG e CPF) do 
proprietário do imóvel, bem 
como cópia do carnê de IPTU.

Isenção – Sancionada 
pelo prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), a isenção nas multas 
e juros para quem tem débitos 
junto ao Município já está 
em vigor. A nova lei permite 
o parcelamento das dívidas 
para os moradores com pen-
dências até 31 de dezembro 

de 2021, inscritos ou não na 
dívida ativa, que, nos últimos 
cinco anos, atingiu a marca de 
R$40 milhões.

Os contribuintes cadastra-
dos passam a ter redução de 
100% do valor de juros e multa 
para pagamento do débito à 
vista; 90% para pagamento 
parcelado em até 12 vezes; 
80% para pagamento parcela-
do em até 24 vezes; 70% para 
pagamento parcelado em até 
36 vezes. Os inadimplentes 
terão até o dia 30 de novem-
bro de 2022 para negociar o 
pagamento.

O valor mínimo de cada 
parcela será de duas Ufesp’s 
(Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo) para débitos de 
pessoa física (R$ 63,94), e de 6 
Ufesp’s para débitos de pessoa 
jurídica (R$ 191,82).

Projeto, com foco em atingidos por chuvas e enviado em caráter de urgência para a Câmara,
deve ser votado na sessão da próxima segunda-feira; isenção de multas e juros já está em vigor 

Foto: Arquivo Atos

Ballerini anunciou remissão de tributos a afetados por enchentes

Foto: Divulgação CMG

Audiência pública, realizada na Câmara de Guaratinguetá, que contou com a participação de professores; Plano de Carreira gera polêmica

Plano de Carreira é criticado 
por professores em Guará
Audiência termina com formação de comissão para negociar elaboração do documento

Professores da rede muni-
cipal de Ensino de Guaratin-
guetá lotaram o plenário da 
Câmara, na última sexta-feira 
(12), para a audiência públi-
ca que discutiu o Plano de 
Carreira para o Magistério 
proposto pela Prefeitura. A 
sessão foi presidida pelo vere-
ador Márcio Almeida (PSC). A 
audiência foi convocada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara, que vai 
avaliar o projeto. Segundo o 
professor José de Paula San-
tos, que estava presente na 
audiência, “a atual proposta 
já havia sido apresentada em 
2020 e retirada da Câmara 
por conta da alta rejeição por 
parte dos professores”. Os 
docentes lotaram o auditório 
com cartazes de protestos, 
e muitos foram à tribuna se 
manifestar contrariamente 
ao projeto.
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Ubatuba adia pela terceira 
vez criação de taxa ambiental

O início da Taxa de Preser-
vação Ambiental de Ubatuba 
foi novamente adiado. Previsto 
para agosto deste ano, o muni-
cípio confirmou o novo adia-
mento e justificou que busca 
ampliar as isenções para mora-
dores e outras pessoas que vão 
ao município. É a terceira vez 
que a Prefeitura adia a cobran-

ça. Dessa vez, não há previsão 
para a implantação da taxa, 
que é discutida há três anos. 
A Prefeitura e o Consórcio TF 
Green, que venceu a licitação 
para implantar e administrar 
o serviço, adiaram oficialmente 
o início da cobrança, prevista 
para 20 de agosto.
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LImpeza de uma das praias em Ubatuba; cobrança é aposta contra impactos causados na alta temporada
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Ubatuba adia pela terceira vez cobrança 
para Taxa de Preservação Ambiental
Município justifica novo adiamento devido a projeto que amplia isenções

O início da Taxa de Preser-
vação Ambiental de Ubatuba 
foi novamente adiado. Previs-
to para agosto deste ano, o 
município confirmou o novo 
adiamento e justificou que 
busca ampliar as isenções 
para moradores e outras 
pessoas que vão ao município. 
É a terceira vez que a Prefei-
tura adia a cobrança. Dessa 
vez, não há previsão para a 
implantação da taxa, que é 
discutida há três anos.

A Prefeitura e o Consór-
cio TF Green, que venceu 
a licitação para implantar 
e administrar a TPA (Taxa 
de Preservação Ambiental), 
adiaram oficialmente o início 
da cobrança, prevista ante-
riormente para 20 de agosto. 
O Executivo encaminhou à 
Câmara um projeto de lei 
que amplia a isenção da TPA 
para quem mora ou trabalha 
na cidade.

Da Redação 
Ubatuba 

Seguindo o rito comum, o 
projeto tramitará pelas co-
missões avaliadoras antes de 
ser colocado em discussão e 
votação. Depois de votado, em 
caso de aprovação, o projeto 
retorna para o Executivo e 
será sancionado pela prefeita 
Flávia Paschoal (PL). Após 
a sanção, a concessionária 
divulgará a data de início da 
cobrança, que pode ter início 
ainda neste ano.

A TF Green há três meses 
cadastra moradores e tra-
balhadores de Ubatuba para 
receberem as isenções. Todos 
os veículos com placas de 
Ubatuba são automaticamen-
te isentos. Carros licenciados 
em Natividade da Serra, São 
Luiz do Paraitinga, Cunha e 
Paraty, além das três cidades 
do Litoral Norte, Ilhabela, Ca-
raguatatuba e São Sebastião 
também estão isentos e não 
precisam realizar o cadastro.

A isenção vale também 
para ambulâncias, veículos 
oficiais, de transporte, de 
entregas e de moradores que 

Trabalho de limpeza na areia de uma das praias em Ubatuba; cobrança é aposta para enfrentar impactos causados durante a alta temporada
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Isael inicia processo 
para tornar Pinda 
segunda “Cidade 
Inteligente” do Brasil 
Trabalho por certificado internacional
tem atuação da nova secretaria
de Tecnologia, Inovação e Projetos 

Avançando nas ações de 
interatividade e tecnologia, 
Pindamonhangaba iniciou, 
na última semana, o proces-
so para tornar-se o segundo 
município brasileiro certi-
ficado internacionalmente 
como Cidade Inteligente. 
A iniciativa é realizada por 
meio da secretaria Munici-
pal de Tecnologia, Inovação 
e Projetos.

Recentemente, autorida-
des municipais receberam 
a equipe do Parque Tec-
nológico de São José dos 
Campos e iniciaram o pro-
cedimento para que o reco-
nhecimento seja viabilizado. 
O evento foi marcado pelo 
encontro entre o secretário 
municipal de Tecnologia, 
Danilo Velloso, o diretor de 
Desenvolvimento de Negó-
cios do Parque Tecnológico, 
Marcelo Nunes, e o coorde-
nador de Novos Negócios, 
Amaury Acatauassú.

“Temos ações em várias 
secretarias que trazem re-
sultados positivos tanto 
no aspecto econômico, que 
gera mais investimentos, 
como no aspecto que visa 
a desburocratização. Nos-
sa visão é obter melhores 
resultados, comparar Pin-
damonhangaba com outras 
cidades exponenciais do 
mundo. Isso é resultado de 
uma gestão integrada que 
busca o uso inteligente dos 
recursos”, justificou Velloso.

Há cinco anos, Pinda-

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

monhangaba passa por um 
processo de implementação 
tecnológica. Entre as ações 
estão 100% de conectividade 
da cidade com fibra ótica, 
lousas digitais, computadores 
portáteis para professores 
e alunos, micro-chipagem e 
sistema de monitoramento 
de pets, além da plataforma 
1Doc, que realiza atividades 
administrativas e de protoco-
los que foi essencial durante o 
período intenso da pandemia, 
entre março e julho de 2020.

Em todo o planeta, cerca 
de cem cidades são certifica-
das. No Brasil, somente São 
José dos Campos viabilizou 
o reconhecimento, que é 
registrado numa plataforma 
por um domínio futuro para 
homologação da ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas). De acordo com 
informações do Parque Tec-
nológico, diversos municípios 
têm buscado a certificação, 
que possui mais de duzentos 
indicadores de qualidade 
de vida, sustentabilidade, 
tecnologia e resiliência de 
governança.

“Desde 2017 estamos fo-
cando no avanço tecnológico, 
e neste ano as ações serão 
aceleradas com a criação de 
uma secretaria específica 
para cuidar desta pauta. Va-
mos auditar nossos avanços 
para que a evolução da gestão 
seja contínua. Nenhum gestor 
futuro vai querer perder essa 
certificação, que será anu-
almente checada, e por isso 
o projeto veio para ficar e 
avançar”, enfatizou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

comprovem residência em 
Ubatuba. A expectativa é que 
haja ampliação do número 
de isentos, com a elaboração 
do projeto. A solicitação pela 
isenção pode ser feita pelo 
site ecoubatuba.com.br ou 
pelo telefone 0800 8228822.

A TPA será imposta aos 
turistas do Litoral Norte. A 
criação da taxa tem como 
justificativa a ampliação da 
arrecadação de recursos para 
o custeio de serviços básicos 
durante a temporada turística 
de verão. O Consórcio TF Gre-
en vai administrar o sistema 
de cobrança por 20 anos.

Adiamentos – A cobrança 
da Taxa de Preservação Am-
biental teria início em junho, 
quando foi adiada pela pri-
meira vez. Após isso, a previ-
são é de que seria implantada 
em 20 de julho, mas também 
foi adiada, sob a justificativa 
de finalização do processo de 
cadastramento dos morado-
res. Mais de 11 mil veículos 
já foram cadastrados, de 
acordo com a secretaria de 

Meio Ambiente.
Valores – Aprovada pela 

Câmara em 17 de dezembro 
de 2019, a proposta estabele-
ceu que os valores da TPA vão 
variar de acordo com a capa-
cidade máxima de ocupantes 
dos automóveis. Os donos de 
motocicletas pagarão R$3, 
carros de passeio R$ 10 e 
os micro-ônibus R$ 45. Os 
proprietários de vans desem-
bolsarão R$ 30, enquanto os 
motoristas de ônibus R$ 70. 
Os preços foram mantidos 
pela atual gestão municipal.

O Consórcio TF Green está 
instalando os equipamentos 
fotossensores que efetuarão 
a leitura das placas dos ve-
ículos nas três entradas de 
Ubatuba e nas divisas com 
Caraguatatuba e Paraty-RJ. 
As tarifas poderão ser pagas 
pelos condutores através 
de um aplicativo que será 
lançado pela terceirizada 
ou por boletos que serão 
encaminhados aos endere-
ços dos proprietários dos 
automóveis.

Foto: Arquivo Atos

Prefeitura de Aparecida dá início à dispensa 
de comissionados o sem ensino superior
Dezenove pessoas foram demitidas na última segunda-feira; prefeito fala em reforma administrativa

O Ministério Público enviou 
uma recomendação à Câmara 
de Aparecida sobre a incons-
titucionalidade do projeto 
enviado pelo Executivo que 
modificava a lei que determina 
que os ocupantes em cargos 
em comissão tenham curso 
superior. O Tribunal de Justiça 
deu prazo de cinco dias para 
que o prefeito Luiz Carlos de 
Siqueira, o Piriquito (PODE-
MOS), afastasse 32 comissio-
nados sem curso universitário.

Uma lei municipal de 2020 
exige que todos os ocupantes 

Andréa Moroni 
Aparecida 

desses cargos tenham diploma 
universitário. São 45 pesso-
as em cargos de comissão 
em diversas áreas, 32 não 
possuem formação superior. 
O presidente da Câmara de 
Aparecida, Gú Castro (PSDB), 
explicou que quando Piriquito 
assumiu, em 2021, pediu um 
prazo a Câmara para alterar a 
lei, e esse prazo venceu no dia 
1 de agosto desse ano. “Como 
até o dia 1 de agosto o prefeito 
não tinha alterado a lei e os 
funcionários continuam nos 
cargos, o caso foi notificado 
ao Tribunal de Justiça, que 
deu prazo de cinco dias para 
ele cumprir a decisão, a partir 
da notificação”. Prefeitura de Aparecida, que começou a dispensar comissionados sem o ensino superior, após ordem judicial

Prefeitura – Piriquito já está 
cumprindo a ordem judicial 
sobre a demissão dos comis-
sionados sem curso superior. 
“A decisão judicial é para ser 
cumprida, mas cabe a mim en-
trar com os recursos possíveis 
para manter esses servidores. 
Mas como não foi possível, eu 
tive que afastar 19 pessoas na 
segunda-feira”.   

O prefeito informou que 
vai dar início a uma reforma 
administrativa e vai enviar um 
novo projeto à Câmara. “Eu 
vou fazer essa reforma dentro 
da lei e enviar à Câmara para 
encerrar essa questão. Daqui 
a algumas semanas, eu já devo 
enviar esse projeto”.
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Iguá lança edital para premiar 
iniciativas socioambientais
Com inscrições abertas até 9 de setembro, empresa investirá R$ 1 milhão em 
projetos focados em educação, meio ambiente, geração de trabalho e renda

A Iguá, uma das maiores 
empresas de saneamento no 
Brasil, lançou no dia 8 de 
agosto a segunda edição do 
Edital Iguá de Projetos So-
cioambientais. Com o aporte 
de R$ 1 milhão, o objetivo 
do programa é selecionar 
iniciativas que contribuam 
com o desenvolvimento 
econômico de regiões em 
situação de vulnerabilidade, 
próximas às operações da 
companhia.

Podem ser inscritos pro-
jetos que estejam de acordo 
com os pilares do SERR, pla-
no estratégico da Iguá que 
norteia o desenvolvimento 
sustentável da companhia 
e que contribuem para al-
cançar os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU: Educação de 
Qualidade, Água Limpa e 

Da Redação
Piquete

Saneamento e Combate às 
Alterações Climáticas.

“Com o edital, reforçamos 
nosso compromisso com a 
responsabilidade social e 
práticas que contribuem para 
um futuro mais sustentável a 
todos nós”, conta o Diretor de 
Operações, Péricles Weber.

Na edição 2021, a Iguá 
contemplou oito iniciativas 
e recebeu 159 inscrições. 
“Por meio dos projetos se-
lecionados no ano passado, 
conseguimos apoiar exposi-
ções culturais, espetáculos 
teatrais, o desenvolvimento 
esportivo de crianças ca-
rentes, além de um vídeo 
documentário sobre o ciclo 
da água em uma das nossas 
operações'', comemora o 
gerente de Responsabili-
dade Social da Iguá, Rafael 
Botelho. 

Em Piquete, a operação lo-
cal responsável pela conces-
são de água e esgotamento 
do município foi contem-

plada em 2021, através da 
Lei Rouanet, com o projeto 
socioambiental “No Movi-
mento das Águas”. A parceria 
da Águas Piquete e Fundação 
Energia e Saneamento teve 
como objetivo de conscien-
tizar as pessoas sobre a 
valorização e importância 
da água.  O Projeto, que foi 
aberto ao público, contou 
com a realização de oficinas 
didáticas práticas e teóricas 
sobre o uso de tecnologias 
ambientais,  e a conscienti-
zação sobre a utilização do 
recurso hídrico. Além disso, 
foi realizado um minido-
cumentário sobre a água 
como importante patrimônio 
cultural de Piquete.

Agora em 2022, os mu-
nicípios que estão elegíveis 
para receber os projetos 
são Mato Grosso (Cuiabá, 
Colíder, Alta Floresta, Cana-
rana, Comodoro e Pontes e 
Lacerda); Paraná (Parana-
guá); São Paulo (Andradina, 

Palestina, Castilho, Mirassol, 
Atibaia, Piquete e Suzano); 
Alagoas (Arapiraca, São Brás, 
Olho D’água Grande, Campo 
Grande, Girau do Ponciano, 
Feira Grande, Lagoa da Ca-
noa, Craíbas, Igaci e Coité 
do Nóia; Rio de Janeiro (as 
cidades de Paty do Alferes, 
Miguel Pereira) e na cidade 
do Rio, a região da Zona Oes-
te Litorânea (Joá, Barra da 
Tijuca, Recreio, Jacarepaguá 
e adjacências).

A inscrição é gratuita e 
deve ser feita no site da 
companhia www.igua.com.
br/edital até o dia 9 de se-
tembro. Os projetos devem 
estar enquadrados nas leis 
de Incentivo à Cultura e ao 
Esporte. Informações e dú-
vidas sobre o edital podem 
ser resolvidas pelo e-mail: 
iniciativasocial@igua.com.
br. O resultado e a divulga-
ção dos projetos premiados 
acontecem dia 9 de dezem-
bro deste ano.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 35/2022

PROCESSO Nº 027/2022 - CONVITE Nº 05/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de: 
elaboração de projeto de urbanismo para o Conjunto Habitacional “CDHU Silveiras V”, 
com execução de sondagem, elaboração dos projetos básicos, executivos e de aprovação, 
bem como, o registro do loteamento.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: LINEAR ENGENHARIA E URBANISMO LTDA-ME. CNPJ nº 14.065.911/0001-
01. Valor: R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Data da Assinatura: 27/07/2022. 
Vigência: 18 (dezoito) meses.

Silveiras, 02 de agosto de 2022.
Guilherme Carvalho da Silva - Prefeito Municipal.

(Republicado por sair com incorreções)
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Professores protestam contra Plano de 
Carreira do Magistério de Guaratinguetá
Audiência termina com formação de comissão para negociar elaboração do documento junto à Prefeitura

Professores da rede munici-
pal de Ensino de Guaratinguetá 
lotaram o plenário da Câmara, 
na última sexta-feira (12), 
para a audiência pública que 
discutiu o Plano de Carreira 
para o Magistério proposto 
pela Prefeitura. A sessão foi 
presidida pelo vereador Márcio 
Almeida (PSC).

A audiência foi convocada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara, que vai 
avaliar o projeto. Segundo o 
professor José de Paula Santos, 
que estava presente na audiên-
cia, “a atual proposta já havia 
sido apresentada em 2020 e 
retirada da Câmara, por conta 
da alta rejeição por parte dos 

Andréa Moroni 
Guaratinguetá 

professores”. Os professores 
lotaram o auditório com car-
tazes de protestos, e muitos 
foram à tribuna se manifestar 
contrariamente ao projeto. 

Segundo o professor José 
de Paula, a maior parte do 
projeto é prejudicial aos pro-
fessores. “Ele diminuiu muito 
percentual de evolução por 
tempo de serviço, do adicional 
de 40% para o último nível 
salarial do plano atual vigente 
para 24% do último nível sala-
rial do projeto do prefeito. O 
projeto ainda prevê retirada 
de direitos dos professores 
temporários, causando uma 
divisão na categoria. Existem 
ainda pontos como a perda do 
cartão avaliação em caso de um 
acúmulo de faltas médicas, veja 
bem, retirar o vale alimentação 
para o profissional doente”.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá foi representada por 
Flávia Bernache, da empresa 
Diretrix, contratada para 
elaborar o projeto, e pela 
assessora da secretaria de 
Educação, Bruna Viana.

Além de Márcio Almeida 
(PSC), estiveram na audiên-
cia os vereadores Arilson 
Santos (PSC), Marcelo da 
Santa Casa (PSD), Nei Car-
teiro (MDB), Rosa Filippo 
(PSD), Fabrício da Aeronáu-
tica (MDB), Dani Dias (PSC) e 
Alexandra Andrade (PL), que 
se manifestaram contrários 
à atual redação do projeto. 
Foi criada uma comissão for-
mada por professores para 
dialogar com a Prefeitura, 
mediada pela Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara.Audiência pública contou com a participação de professores de Guará; Plano de Carreira gera polêmica
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Jovem é morto a tiros por engano 
dentro de casa em Caraguatatuba  
Polícia suspeita que o alvo era o irmão da vítima; assassinos seguem procurados

A Polícia Civil de Caraguata-
tuba investiga a morte de um 
jovem de 20 anos, que teria 
sido confundido com o irmão, 
antes de ser assassinado na 
porta de casa na madrugada 
da segunda-feira (14). A in-
vestigação aponta que a ação 
dos atiradores pode ter sido 
motivada por vingança a uma 
tentativa de roubo.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o morador da rua 
Sebastião Moreira César, no 
bairro Jaraguazinho, estava no 
interior do imóvel da família 
quando, por volta das 3h, ho-
mens bateram no portão em 
busca de seu irmão.

Pela fresta do muro, o jovem 
informou que o parente não 
estava no local.

Em depoimento à Polícia 
Civil, a mãe da vítima revelou 
que poucos minutos depois, 
dois criminosos, que estavam 
em uma bicicleta, retornaram à 
frente da casa, onde novamente 
chamaram pelo nome de seu 
outro filho. Ao abrir o portão 
para comunicar que o irmão 
ainda não havia chegado, o 
rapaz foi atingido à queima-
-roupa por três disparos de 
arma de fogo. 

A Polícia Militar e o Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) foram acionados, 
mas a vítima não resistiu aos 
ferimentos, morrendo na porta 
da própria casa. 

Segundo a Polícia Civil, a 
principal suspeita é que o 
jovem foi executado ao ser 
confundido com o irmão, que 
possui uma extensa ficha cri-
minal. O trabalho investigativo 
da corporação descobriu que 
o familiar é suspeito de tentar 
invadir casa de uma moradora 
do mesmo bairro poucas horas 
antes do assassinato do irmão. 
A tentativa de roubo pode 
ter motivado a atuação dos 
atiradores.

A Polícia Civil mantém dili-
gências pelo Jaraguazinho e 
outros pontos da cidade, na 
tentativa de elucidar o crime 
e de prender os seus autores. 

Da Redação 
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Uma moradora de São 
Sebastião registrou um 
boletim de ocorrência, no 
último dia 10, denuncian-
do que a filha, de apenas 
nove anos, foi torturada 
por um grupo de alunas 
em uma escola municipal. 
Além de cortes causados 
por estilete, a mãe afirmou 
que a criança sofreu quei-
maduras provocadas por 
isqueiro. 

Através de seu perfil no 
Facebook, a denunciante 
revelou que a filha viveu, 
no último dia 3, momentos 
de terror no banheiro da 
escola municipal Profes-
sora Guiomar Aparecida da 
Conceição Sousa, que fica 
no bairro Boiçucanga. Se-
gundo a mãe, ela registrou 
o boletim de ocorrência na 
Polícia Civil somente na úl-
tima quarta-feira, pois até 
então a filha não havia rela-
tado as agressões e estava 
usando roupas largas para 
esconder os machucados.

De acordo com a mora-
dora, a menina contou que 
ao entrar no banheiro do 
colégio, durante o recreio, 
foi seguida por outras 
quatro alunas um pouco 

Da Redação 
São Sebastião

mais velhas do que ela. 
Na sequência, o quarteto 
trancou a porta e começou 
a torturá-la. Além de ter um 
pedaço do cabelo cortado, 
a criança sofreu no braço 
cortes de estilete e queima-
duras provocadas por um 
isqueiro. 

Segundo a denunciante, o 
grupo, no dia 6 de agosto, 
ameaçou a menina, afir-
mando que “faria pior” caso 
ela contasse à mãe o que 
havia acontecido. A filha 
desabafou ainda que esta-
va sendo perseguida, pois 
uma das agressoras tinha 
ciúmes dela.

Em nota oficial à imprensa 
regional, a Prefeitura de 
São Sebastião informou 
que abriu um processo 
administrativo para apurar 
o caso. Além de promover 
uma investigação interna na 
escola municipal, o Executi-
vo afirmou que comunicará 
os órgãos de proteção aos 
direitos da criança e do 
adolescente, para que sejam 
tomadas as medidas cíveis 
e criminais cabíveis.  

A Polícia Civil de São 
Sebastião abriu um inqué-
rito para apurar o caso, 
registrando o boletim de 
ocorrência como suspeita 
de ato infracional por ame-
aça e lesão corporal.

Mãe denuncia tortura de 
criança em escola da rede 
pública de São Sebastião
Menina de nove anos teria sido cortada 
e queimada por outros estudantes; 
Prefeitura e Polícia Civil apuram o caso
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Polícia Civil, que investiga morte de jovem, que teria sido confundido com o irmão em cidade do Litoral Norte


