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Loja de Produtos Rurais
abre nesta sexta em
S. Francisco Xavier

Equipes do São José Vôlei vencem 
rodada dupla contra o Sesi

Agricultores familiares comemoram a 
marca de 37,4 toneladas de alimentos 

comercializados por delivery

Produtores rurais do dis-
trito de São Francisco 
Xavier participam, nesta 
sexta-feira (23), da inau-
guração da Lojinha de 
Produtos da Terra, que vai 
funcionar no Ponto Rural, 
na Rua XV de Novembro, 
900. O espaço, cedido pela 
Prefeitura de São José dos 
Campos, é uma parceria 
com o Ponto Rural, da Se-
cretaria de Inovação e De-
senvolvimento Econômi-

As equipes do São José 
Vôlei venceram a roda-
da dupla disputada nesta 
quarta-feira (21) em Osas-
co, no ginásio do Sesi. Es-
treando na Copa São Pau-
lo, o time sub-19 derrotou 
o Sesi por 3 sets a 2.
Na sequência, a equi-
pe sub-21 também ven-
ceu o Sesi por 3 a 0, em 
sua segunda partida pelo 
Campeonato Paulista,                               
mantendo 100% de apro-

Agricultores familiares de 
São Paulo comemoram a 
marca de 37,4 toneladas 
de alimentos comerciali-
zados por delivery em um 
ano da iniciativa “A feira 
vai até você”. A ação foi 
lançada pela Suzano, em 
maio do ano passado, com 
o objetivo de minimizar 
os impactos econômicos 
da pandemia nas comuni-
dades rurais apoiadas pelo 
Programa de Desenvolvi-
mento Rural e Territorial 
(PDRT). Ao longo dos 12 
meses, a iniciativa gerou 
uma receita bruta de R$ 
199,1 mil aos pequenos 
produtores participantes 
no Estado, decorrente das 
7.856 cestas de alimentos 
agroecológicos comercia-
lizadas por meio do siste-
ma de entrega domiciliar.
“Inicialmente, esta ação 
foi pensada para garantir 
o escoamento da produ-
ção do campo em meio 
ao fechamento de feiras e 
principais pontos de co-
mercialização por conta 
da pandemia. Porém, a co-
modidade criada pela en-
trega delivery fez nascer 
um novo nicho de merca-
do. Foi tão positivo que as 
vendas por delivery conti-
nuaram mesmo após a rea-
bertura do comércio. Ago-
ra, os produtores estão em 
um novo momento, o de 
fidelização desses clien-
tes”, destaca Israel Batista 

co e conta com o apoio da 
Secretaria de Urbanismo e 
Sustentabilidade.
Além dos produtos de 
pronta entrega, como pães 
de queijo, sopas veganas 
orgânicas, geleias, entre 
outras delícias, a lojinha 
vai receber encomendas 
da gastronomia do campo. 
No local, também haverá 
exposição de artesanato 
como mandalas, bolsas de 
crochê, bijuterias e outros. 

veitamento na  competi-
ção.
A equipe sub-21 alcançou 
a segunda vitória no Pau-
lista
Os dois times voltam a jo-
gar no sábado (24). Pelo 
Paulista, a equipe sub-
21 enfrenta o Guarulhos 
às 11h e o sub-19 encara 
o Mauá, às 16h30, pela 
Copa São Paulo.
Os dois jogos serão rea-
lizados no ginásio da Sa-

Gabriel, coordenador de 
Desenvolvimento Social 
da Suzano em São Paulo.
Por meio da iniciativa, a 
empresa forneceu assistên-
cia técnica necessária para 
a montagem das cestas 
com os produtos, gestão 
e operacionalização da lo-
gística das entregas. Todo 
o processo, da colheita 
à entrega dos alimentos, 
obedece a rígidas medidas 
de segurança contra a Co-
vid-19. Nos primeiros me-
ses da iniciativa, a média 
de vendas era de 96 cestas 
mensais. Hoje, a média 
saltou para 654,6 cestas/
mês, o que equivale a um 
incremento de 581% nas 
vendas por delivery.  Em 
São Paulo, a iniciativa be-
neficia 21 famílias, sendo 
16 famílias do Vale do Pa-
raíba e 5 de Capão Bonito.
Nacional
Além de São Paulo, a ação 
também ocorre nos Esta-
dos de Mato Grosso do 
Sul, Bahia, Espírito Santo 
e Maranhão, beneficiando 
310 agricultores familiares 
em 38 comunidades rurais, 
ao todo. Juntas, essas co-
munidades conquistaram 
a marca de 392,2 tonela-
das de alimentos comer-
cializados por delivery, o 
correspondente a 65,3 ca-
minhões cheios. No perío-
do, foram comercializadas 
48.780 cestas entregues 
por delivery, que geraram 

O funcionamento será às 
sextas e sábados, das 10h 
às 18h e aos domingos, das 
10h às 15h. Os protocolos 
de segurança da pandemia 
contra a covid-19 serão 
seguidos, como o uso obri-
gatório de máscaras. Mais 
informações entrar em 
contato com a Associação 
de Comunicação de Pro-
dutores de São Francisco 
Xavier pelo telefone (12) 
99671-1007.

besp, em São José dos 
Campos, ainda com por-
tões fechados ao público 
devido às restrições im-
postas pela pandemia de 
covid-19.
O São José Vôlei /Atleta 
Cidadão disputa a tempo-
rada com apoio da Prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Esporte e Qualidade 
de Vida, e recursos da LIF 
(Lei de Incentivo Fiscal) e 
do Fadenp.

uma receita bruta total de 
R$ 1,482 milhões.
“Durante este momento 
tão delicado como o que 
estamos enfrentando, a 
Suzano não só manteve 
todos os seus projetos so-
ciais, por meio de consul-
torias remotas, como criou 
muitas iniciativas visan-
do mitigar os impactos 
da pandemia. Resultados 
como estes, do ‘A feira vai 
até você’, mostram que 
estamos no caminho certo 
para a construção de uma 
sociedade menos desigual 
e mais sustentável”, finali-
za o coordenador.
PDRT
O Programa de Desenvol-
vimento Rural e Territorial 
(PDRT) visa o fortaleci-
mento das comunidades 
rurais e a geração de traba-
lho e renda para pequenos 
produtores. São três eixo 
de atuação: gestão, produ-
ção e comercialização das 
associações e cooperativas 
participantes, permitindo 
que essas comunidades, 
capacitadas, conquistem 
sua independência finan-
ceira. Em São Paulo, o 
PDRT atua nas comunida-
des rurais desde 2014. São 
292 famílias beneficiadas 
em 11 comunidades rurais. 
No Brasil, mais de 5 mil 
famílias, em nove Estados 
e mais de 118 localidades 
já foram beneficiadas pelo 
programa.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 269, Termo nº 7406
Faço saber que pretendem se casar HERMETO DE OLIVEIRA ARAÚJO e ANA MARIA ALMEIDA ARAÚJO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Parnaíba-PI, nascido no dia 11 de junho de 1964, de estado civil divorciado, de profissão militar, residente e 
domiciliado na Rua Ovidio Paulo de Oliveira, nº 264, Bica da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de WALFREDO 
MELO ARAÚJO, falecido em São Luís/MA na data de 02 de janeiro de 1998 e de RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA 
ARAÚJO, de 78 anos, natural de Parnaíba/PI, nascida na data de 31 de julho de 1942, residente e domiciliada em São Luís/
MA. A  habilitante é natural de Santiago-RS, nascida no dia 01 de dezembro de 1968, de estado civil divorciada, de profissão 
do lar, residente e domiciliada na Rua Ovidio Paulo de Oliveira, nº 264, Bica da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de DORALIO CARDOSO DE ALMEIDA, falecido em Santiago/RS na data de 26 de novembro de 2002 e de NOEMI 
FLÔRES ALMEIDA, falecida em Santiago/RS na data de 17 de janeiro de 1974. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIA-
MENTO FINISA - 2º Termo aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0525407-37. Objeto: Contrato de Financiamento que, entre si fazem 
a Caixa Econômica Federal e o Município de Potim/SP destinado 
ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de Capital, 
conforme Plano de Investimento - Por meio do FINISA: Programa 
de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.MOTIVO: Alte-
ração do Anexo II do Contrato de Financiamento nº 0525407-37, de 
25/09/2019. Data de Assinatura: 14/07/2020. Nº de Registro: 7908. 
Data do Registro: 22/07/2021. Potim, 22 de julho de 2021 - Erica So-
ler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Deserção - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
Deserção do Convite Nº 001/2021 - Objeto: Contratação de Empre-
sa para Prestação de Serviços de Obras de Manutenção e Pintura 
no Paço Municipal e Creche Frei Artur, e Instalação de Divisórias no 
Centro de Cidadania e Serviços (CCS) e na Recepção da UBS Frei 
Galvão, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos – Sessão 
realizada no dia 22/07/2021 às 16h00min. Bruno C. F. Abreu – Presi-
dente da Comissão de Licitação e Avaliação.  
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Secretário de Estado Itamar
Borges visita Departamento de 

Agricultura de Pindamonhangaba

Inscrições para edital do 
Mestre Cultura Viva vão
até o dia 16 de agosto

Nesta quinta-feira (22), o 
Secretário de Estado da 
Agricultura Itamar Bor-
ges, fez uma visita ao De-
partamento de Agricultura 
de Pindamonhangaba para 
anunciar novas parcerias 
com o município. O pre-
feito Dr. Isael Domingues 
foi representado pelo Se-
cretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Ro-
derley Miotto, e a visita 
contou com a presença do 
presidente do Sindicato 
Rural de Pindamonhanga-
ba, João Bosco Andrade 
Pereira e secretários e ve-
readores municipais.
O propósito da visita do 
Secretário em Pindamo-
nhangaba e Taubaté, foi 
conhecer e analisar as 
condições das unidades do 
setor de cada município, 
para que em uma parceria 
com as Prefeituras Mu-
nicipais, possam melhor 
estruturar o espaço e tra-
balhar também na recupe-
ração e mapeamento das 
estradas rurais. Além dis-
so, a FAESP - Federação 
da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo, 
juntamente com o Sindi-
cato Rural, vão lançar um 

Está aberto o edital Mestre 
Cultura Viva. As inscri-
ções estão abertas desde 
9 de junho e encerram dia 
16 de agosto. A iniciativa 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba visa 
instituir uma política de 
transmissão dos saberes e 
fazeres de tradição oral em 
diálogo com a comunida-
de, para o fortalecimento 
da identidade e ancestra-
lidade do povo brasileiro 
por meio de reconheci-
mento político, econômico 
e sociocultural daquelas 
pessoas consideradas mes-
tres de tradição oral.
O concurso selecionará 5 
mestres, sendo estes, pes-
soas com mais de 60 anos, 
que se reconheçam e/ou 
sejam reconhecidas por 
sua própria comunidade 
como herdeiras dos sabe-
res e fazeres da tradição 
oral. Cada um dos 5 sele-
cionados receberá os prê-
mios de R$2.000,00 (dois 
mil reais) e Certificado de 
Mestre.  Os interessados 
devem preencher o formu-
lário de inscrição no link 
no site da Prefeitura, cli-
cando em Secretarias, op-
ção Secretaria de Cultura e 
Turismo, clicando no selo 
ao final da página. Os can-
didatos devem ter a partir 

Programa de Segurança do 
Campo, oferecendo supor-
te nas questões administra-
tivas, saúde e segurança.
Borges comentou também 
sobre a parceria entre a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Secretaria 
para a ocupação do prédio 
da CATI. “Acreditamos 
que será importante essa 
parceria, não apenas para a 
Prefeitura que poderá tra-
zer para cá alguns de seus 
departamentos ligados, 
como também para a Se-
cretaria, pois, com a saída 
de muitos colaboradores, 
o prédio acabou ficando 
com espaços ociosos”.
De acordo com João Bos-
co Andrade Pereira, levar 
a sede do Sindicato Rural 
para o prédio da CATI era 
um desejo antigo da dire-
toria. “O prédio da CATI 
tem uma história de aten-
dimento ao produtor rural 
na cidade, além de grande 
importância para a agrope-
cuária da região. A instala-
ção da sede do Sindicato 
nele, fortalece o trabalho 
da instituição em prol do 
produtor”, afirmou.
Também foi comunicado 
pelo Secretário da Agricul-

de 60 anos de idade e resi-
dir há, no mínimo, 2 anos 
em Pindamonhangaba 
para realizar a inscrição.
Os documentos necessá-
rios são: uma cópia sim-
ples do documento de 
identidade R.G. com foto; 
uma cópia do CPF ou do-
cumento de identidade 
que contenha o número do 
CPF; um comprovante de 
residência que deverá estar 
constituído e estabelecido 
no município pelo período 
mínimo de dois anos; uma 
Indicação de conta ban-
cária aberta, em nome do 
inscrito ou seu represen-
tante legal, para depósito 
da possível premiação; se 
for o caso, o documento de 
identificação do responsá-
vel legal pela inscrição do 
Mestre, os anexos do Edi-
tal e o Currículo Completo 
e Portfólio do proponente, 
candidato a Mestre.
As inscrições são gratuitas 
e podem ser entregues e 
protocoladas até o dia 16 
de agosto, nos dias úteis, 
das 9h às 16h, no Depar-
tamento de Cultura, lo-
calizado na Travessa Rui 
Barbosa, 47 - Centro, ou 
enviada para o e-mail  cul-
tura@pindamonhangaba.
sp.gov.br , em um único 
PDF, com o assunto “Ins-
crição Edital de Mestres”.

tura, que na próxima terça-
-feira (27), o Governo de 
São Paulo vai anunciar um 
grande investimento para 
as unidades de pesquisa 
do estado, incluindo a de 
Pindamonhangaba. Em 
um período de cinco me-
ses, tendo início em 1 de 
agosto até 31 de dezem-
bro, o investimento de 52 
milhões, será o maior da 
história voltado para área.
Chiquinho Maturro, Pre-
sidente da Agrishow, uma 
das maiores feiras inter-
nacionais de tecnologia 
agrícola do país, comenta 
que está muito feliz com 
o restabelecimento das 
parcerias, e afirma que o 
trabalho integrado é de ex-
trema importância.
“A agricultura é uma só e a 
nossa Secretaria também, 
pois ela é do Estado de 
São Paulo então deve ser 
de todos. 
As parcerias são super 
importantes, pois juntos 
somos mais úteis, quando 
separamos as coisas elas 
andam mais devagar e isso 
não é bom para nós e nem 
para o país, e o país tem 
que caminhar unido”, fi-
naliza.

Cada mestre poderá ins-
crever-se com apenas uma 
iniciativa, que se relacione 
às expressões e manifesta-
ções das culturas populares 
e tradicionais de qualquer 
gênero, etnia ou crença. 
Ex.: Mestres de Congada, 
Moçambique, Folias de 
Reis, São Gonçalo, Catira, 
Capoeira, Jongo, violeiros, 
benzedeiras, cultivadores 
e conhecedores das ervas 
medicinais e dos alimen-
tos, tecelões, construtores 
de instrumentos, objetos, 
Cestaria, Selaria, esculto-
res de Figuras ou objetos 
de barro, madeira, etc.
O secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, 
lembra da importância de 
se valorizar os saberes po-
pulares, pois são eles que 
contribuem para a forma-
ção de nossa identidade 
cultural. “Normalmente, a 
história e a cultura acabam 
lembrando de pessoas que 
são renomadas e já reco-
nhecidas. Entretanto, nos-
sa cidade tem muitos per-
sonagens que precisam ser 
valorizados, que trazem 
consigo tradições e costu-
mes que foram formando 
nossa identidade ao longo 
das gerações, como por 
exemplo o vendedor de 
biju ou a benzedeira”, fi-
naliza Alcemir Palma.
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Polícia descobre galpão 
que armazenava carga 
roubada em Jambeiro

Sono e direção nas madrugadas 
é tema de campanha

educativa CCR NovaDutra

Fernando Cury, afastado da Alesp por 
importunação sexual é recebido pela 
prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda

Um galpão que servia para 
armazenar carga roubada 
foi descoberto pela polícia 
em Jambeiro. 
De acordo com a Polícia 
Civil de Caçapava, res-
ponsável pelas investiga-
ções, depois de uma de-
núncia, os  investigadores 
chegaram até esse galpão. 
A denúncia era de que ha-
via uma movimentação 
suspeita. No local, foram 
encontrados dois cami-
nhões e um carregador de 
água, além de uma carga 
de água mineral, ferra-
mentas, bloqueador de si-

Dirigir exige o desem-
penho de três funções: a 
cognitiva (atenção e con-
centração); motora (aque-
la que permite ao condu-
tor reações imediatas) e 
perceptiva (que abrange 
os sentidos tato, visão e 
audição). Por isso, as pa-
radas periódicas durante 
a viagem, principalmente 
nos percursos mais lon-
gos são tão importantes, 
já que contribuem para a 
segurança de quem está na 
rodovia. 
Com o objetivo de alertar 
os caminhoneiros que tra-
fegam pela via Dutra sobre 
os riscos de dirigir cansa-

O deputado estadual afas-
tado por importunação 
sexual, denunciado pelo 
Ministério Público,  Fer-
nando Cury (Cidadania), 
esteve na manhã desta 
quinta-feira (22) em Ca-
çapava para um encon-
tro com a prefeita Pétala 
Lacerda (Cidadania). De 
acordo com informações 
obtidas pelo AgoraVale, o 
parlamentar esteve no ga-
binete da prefeita. Passeio
De acordo com o radialis-
ta César Nascimento, da 
Rádio Capital,  durante o 
programa que apresenta 
diariamente, disse que os 
dois foram vistos cumpri-
mentando a população no 
Mercado Municipal. 
Procurada pelo AgoraVa-
le, a assessoria de impren-
sa da Prefeitura de Caça-
pava confirmou a presença 
de Fernando Cury em Ca-
çapava, mas não soube in-
formar o motivo da visita, 

nal de GPS, bujões e siste-
ma de monitoramento. Os 
produtos seriam revendi-
dos pelos criminosos. Não 
havia ninguém no galpão 
no momento da aborda-
gem policial. 
Carga de Ã¡gua mineral 
estava em um dos cami-
nhÃµes. Carga de água 
mineral estava em um dos 
caminhões. (Foto : Divul-
gação/Polícia Civil)
A polícia já tinha informa-
ções de que um caminhão 
teria sido roubado em 
Guarulhos no último dia 7 
e que estaria na região. 

do, a CCR NovaDutra, em 
parceria com a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e a Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), realiza nesta sexta-
-feira, dia 23/07, das 5h às 
8h, ação de conscientiza-
ção sobre o tema no posto 
de pesagens de veículos 
(PPV) de Queluz na via 
Dutra. 
Durante o período da ação 
os colaboradores da con-
cessionária e da PRF abor-
dam caminhoneiros, com 
folheto educativo do Pro-
grama Estrada para Saúde 
que oferece serviços para 
melhorar a qualidade de 

apenas que ele passou “ra-
pidinho” pela cidade. 
Importunação sexual 
O deputado estadual afas-
tado, Fernando Cury (Ci-
dadania), foi denunciado 
pelo Ministério Público 
por importunação sexual, 
após passar a mão no pei-
to da deputada Isa Penna 
(Psol). O caso ocorreu em 
dezembro do ano passa-
do durante a votação do 
orçamento do estado para 
2021. Em abril, a Assem-
bleia Legislativa suspen-
deu o mandato do parla-
mentar por seis meses. O 
suplente, Padre Afonso 
Lobato (PV), assumiu o 
lugar e manteve parte dos 
assessores de Cury. 
O deputado afastado foi 
acusado depois do episó-
dio, em março deste ano, 
pelo procurador-geral de 
Justiça, Mario Luiz Sabur-
ro. No texto da denúncia, 
Saburro ressaltou a inten-

De acordo com o delega-
do responsável pelo caso, 
Hugo Pereira, as inves-
tigações continuam para 
chegar até os responsáveis 
pelo crime. 
“ Agora iremos instaurar 
inquérito e iniciar as in-
vestigações. 
A área de Jambeiro é uma 
área meio afastada, não é 
uma investigação simples, 
é complexo”, disse o dele-
gado. 
As vítimas foram localiza-
das e os veículos recupe-
rados. A carga foi avaliada 
em R$ 27 mil. 

vida e o bem-estar do mo-
torista profissional.  
O material traz dicas para 
garantir uma viagem segu-
ra, como a importância da 
parada a cada duas horas 
dirigindo e a necessidade 
de dormir antes de uma 
viagem. Também ocorrerá 
orientação dos fiscais da 
ANTT sobre segurança vi-
ária e entrega de folhetos 
explicando a importância 
do uso de fitas refletivas 
nos caminhões, como for-
ma de evitar acidentes. Por 
fim, todos os motoristas 
profissionais irão receber 
uma flanela da concessio-
nária.

ção do parlamentar. “O 
deputado agiu com clara 
intenção de satisfazer sua 
lascívia, praticando atos 
que transcenderam o mero 
carinho ou gentileza, até 
porque não tinha nenhuma 
amizade, proximidade ou 
intimidade com a vítima, 
violando assim, também 
o seu dever funcional de 
exercer o seu mandato 
com dignidade”, escreveu.
Segundo a lei, se caracteri-
za crime de importunação 
sexual praticar contra al-
guém, e sem sua anuência, 
ato libidinoso com o obje-
tivo de satisfazer a própria 
lascívia ou a de terceiros. 
Se condenado, o parlamen-
tar perderá seu mandato na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo, ficando, após 
condenação por órgão co-
legiado, inelegível. O cri-
me de importunação sexu-
al tem pena de 1 a 5 anos 
de reclusão. 


