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100%De acordo com a Pes-
quisa de Opinião Pública
realizada na cidade de Ita-
poranga entre os dias 14 à 16
de Outubro, o resultado final
aponta que a dobradinha Fio
e Hudson Torigoe lideram a
disputa pelos cargos majori-
tários no município à frente
dos candidatos concorrentes
Douglas Benini e Dr. Au-
gusto e Zé do Nute e
Marcelo Camargo.

Na pesquisa realizada
entre os dias 14 à 16 de
outubro último, pela Empre-
sa contratada, Jaqueline
Cardoso Pereira dos Santos,
CNPJ: 06.325.079/0001-07,
devidamente cadastrada na
Justiça Eleitoral - Sistema
de Registro de Pesquisas
Eleitorais protocolada sob o
nº 09543/2020, foram
colhidas 387 opiniões junto
aos eleitores do município e,

Fio e Hudson Torigoe lideram disputa pela
prefeitura de Itaporanga segundo pesquisa

dentro deste número, apre-
sentou a amostragem de
43,66% da preferência dos
mesmos para os candidatos
do Avante: Fio e Hudson
Torigoe; 27,90% para os
candidatos da Coligação
“Com trabalho se Conquis-
ta” Douglas Benini (PR) e Dr.
Augusto (PTB); 12.67% para
os candidatos da Coligação

“Governar para Todos” Zé
do Nute (Cida- dania) e
Marcelo Camargo (PL). Não
souberam responder ou não
opinaram, 15,77%.

A pesquisa apresenta
ainda, uma margem de erro
de 5% para mais ou para
menos e o intervalo de
confiança de 95% para a
amostra.

Morre em Taquarituba na
tarde de sexta-feira, dia 16
de outubro, o ex-vereador
Carlos Eduardo Machado,
mais conhecido por Carli-
nhos da Ambulância. Aos 62
anos de idade ele passou mal
pela manhã é foi internado
na Santa Casa da cidade,
vindo a falecer por volta das
15 horas.

Carlinhos da Ambulân-
cia, além de ter sido verea-
dor em vários mandatos em
Taquarituba e por muitos
anos trabalhou na Prefeitura,
era uma pessoa muito que-
rida pela comunidade.

Ele também estava com

Morre em Taquarituba o ex-vereador
Carlinhos da Ambulância

seu nome envolvido no caso
das cirurgias bariátricas e
chegou a ser detido por
alguns dias, mas devido à sua
doença sua defesa conseguiu
tira-lo da prisão.

Ainda de acordo com seu

advogado, Carlinhos da Am-
bulância declarou que nada
recebeu ou participou de
qualquer ato ilícito na época
em que trabalhava como
motorista de ambulância, o
que rendeu seu apelido.

Jô Silvestre é denunciado por
suposto uso da máquina
pública em campanha Página 2
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VENDE-SE
Casa no Jardim Planalto – C/ 3 quartos, sala, copa, cozinha, wc,
garagem. R$ 180.000,00.
Casa Riviera Santa Cristina XIII – C/ 3 quartos, sala ampla, cozi-
nha, wc, garagem Excelente.
Terreno – Área Central – 420 Mts2  – R$ 220.000,00.
Casa em Avaré – C/ 3 quartos, 2wcs, sala, garagens para 3
carros (Aceita veículo no negócio) Jardim Paraíso. R$210.000,00.
Casa Rua José Floriano, 915 – Centro – C/ 3 quartos, garagem.
Valor sob consulta.
Prédio Comercial Rua Amantino Rolim de Moura, 1619, no Jd.
Florentino Dognani – C/ Várias salas. 4wcs, terreno 630 Mts2 ,
ótimo preço.
Casa Nova Jd. Planalto – C/ 3 quartos, sala, cozinha, wc , gara-
gem, documentação ok.
Casa Rua José Silveira de Melo, 1275, Centro – C/ 3 quartos,
sala, cozinha, wc e garagem. Oportunidade!

Casa Rua Nove de Julho, 1412, Centro – C/ (2 casas) R$ 300.000,00.
Casa Rua Nove de Julho, 1422 – Centro – C/ 3 quartos e edícula
– R$ 350.000,00.
Casa na Represa em Itaí – Condomínio Fechado – C/ 3quartos,
2 wcs, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem e piscina
R$ 380.000,00.
Casa no Marajoara – C/ 2 quartos, 1 suíte, wc social, sala, sala
de TV, copa, cozinha interna e externa, área de serviço, churras-
queira, piscina, garagem para 2 carros, documentação ok, pode
ser financiada e aceita-se casa de menor valor.
Casa no Bairro Monte Alto – C/ 3 quartos, wc social, sala, cozi-
nha, área de serviço, garagem. Ótima!
Chácara com 25.000 Mts2 – C/ 3 casas antigas, poço artesiano,
energia elétrica trifásica (10kwa), fundo com o rio carrapato. Opor-
tunidade!
Terreno no Marajoara – 250 mts2. Ótimo preço.
Terreno no Novo Horizonte – plano, documentação ok. Oportuni-
dade!
Terreno no Mira Lago – 1000 Mts2, (20x50).
Terreno Capitão Cesário – 785 mts2. Oportunidade!
Terreno Bairro Florentino Dognani – Documentação ok.
Sitio Bairro Leandros – 4 alqueires. Oportunidade!
Casa em Sorocaba – Documentação ok. Oportunidade!
Terreno em Sorocaba – 425 Mts2  excelente Bairro.

ALUGA-SE
Ótima Casa no Jardim Novo Horizonte – C/ 2 quartos, 1 suíte,
sala, cozinha, copa, Lavabo, área de serviços, garagens cober-
tas para 3 carros e espaços descobertos para mais veículos,
varanda e um cômodo nos fundos. Casa mobiliada. Aluguel sob
consulta.

O Partido Social Demo-
crático (PSD) entrou na
Justiça contra o candidato
do PTB, o atual prefeito Jô
Silvestre, que estaria o
início do período eleitoral,
ainda atuando como prefeito
da cidade, estaria suposta-
mente fazendo uso da
máquina pública em tese, a
favor de sua candidatura.

De acordo com o bojo da
ação, assinada por Patrícia
Gaiotto Pilar, advogada do
Partido, consta que depois
dos fatos apurados, mereceu
destaque a manutenção de
diversas placas de obras

Jô Silvestre é denunciado por suposto
uso da máquina pública em campanha

públicas espalhadas pela
cidade, as quais se proli-
feraram de forma maciça nos
últimos meses, basta uma
breve circulação nas vias
periféricas e centrais da
cidade, e até mesmo na zona
rural, para se deparar com
alguma placa pública da atual
gestão- diz o documento.
Foto das refe- ridas placas
estão anexas à ação e demais
documentos necessários.

A inicial foi ajuizada pelo
vice-presidente da legenda,
advogado Luiz Carlos
Dalcim, e cita que o material
publicitário em discussão transcende, em tese, o

caráter informativo, a partir
do momento em suposta-
mente buscaria beneficiar o
atual prefeito e candidato à
reeleição, Jô Silvestre, me-

diante a utilização de
slogans que remetem à sua
administração, como
“Estância Turística de
Avaré: Terra do Verde, da
Água e do Sol”.
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Novas mortes por coronavírus foram confirmadas nta
terça-feira em municípios da região de Itapetininga. Confira
as atualizações divulgadas por prefeituras.

Barão de Antonina
A 1ª morte por coronavírus foi confirmada em Barão

de Antonina (SP), nesta terça-feira (20).
Segundo a prefeitura, trata-se de um homem, de 63

anos, que tinha outras doenças e estava internado na Santa
Casa de Avaré.

Barão de Antonina contabiliza, portanto, 24 casos
positivos da doença, sendo uma morte.

Angatuba
A prefeitura de Angatuba confirmou a 9ª morte pela

Covid-19. O paciente é um homem de 55 anos.
Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo

município, são 309 confirmações da doença

Barão de Antonina confirma
1ª morte por coronavírus

Após reunião virtual com governadores na tarde de hoje
(20), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou um
protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses
da vacina CoronaVac, que está sendo desenvolvida pela
farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto
Butantan.

Segundo o Ministério da Saúde, esta ação é mais um
passo na estratégia de ampliar a oferta de vacinação para
os brasileiros. O ministério já tinha acordo com a
AstraZeneca/Oxford, que previa 100 milhões de doses da
vacina, e outro acordo com a iniciativa Covax, da
Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões de
doses.

Somadas, as três vacinas – AstraZeneca, Covax e
Butantan-Sinovac - representam 186 milhões de doses, a
serem disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021.

Segundo o ministro, as doses serão distribuídas em todo
o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações
(PNI).

 “Temos a expertise de todos os processos que envolvem
esta logística, conquistada ao longo de 47 anos de PNI.
As vacinas vão chegar aos brasileiros de todos os estados”,
disse Pazuello.

O acordo
Para o protocolo de intenções de compra de doses da

CoronaVac, uma nova medida provisória será editada para
disponibilizar crédito orçamentário de R$ 1,9 bilhão. O
Ministério da Saúde já havia anunciado, também, o
investimento de R$ 80 milhões para ampliação da estrutura
do Butantan – o que auxiliará na produção da vacina.

Segundo o Ministério, o processo de aquisição ocorrerá
após o imunizante ser aprovado e obter o registro junto à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Produção local
Além destas doses iniciais, a partir de abril, a Fiocruz

deve começar a produção própria da AstraZeneca e
disponibilizar ao país até 165 milhões de doses durante o
segundo semestre de 2021. O acordo do Instituto Butantan
com a Sinovac também prevê a transferência de tecnologia
e, com isso, o Butantan deve passar a produzir 100 milhões
de doses por ano com sua nova fábrica.

A expectativa do Ministério da Saúde é que a vacinação
possa ser iniciada em janeiro do próximo ano. Mas alerta
que isso vai depender dos resultados da Fase 3 das vacinas,
que testa eficácia, e de liberação da Anvisa.

Segundo o ministério, o primeiro grupo a ser imunizado
serão os profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco
para a covid-19 (a doença provocada pelo novo
coronavírus). A vacinação, segundo o órgão, não será
obrigatória.

Testes
A CoronaVac já está na Fase 3 de testes em humanos.

Ao todo, os testes com a CoronaVac – que tiveram início
no Brasil em julho – serão realizados em 13 mil voluntários.

Caso a última etapa de testes comprove a eficácia da
vacina, ou seja, comprove que ela realmente protege contra
o novo coronavírus, o acordo entre a Sinovac e o Butantan
prevê a transferência de tecnologia para produção do
imunizante no Brasil. A CoronaVac prevê a administração
de duas doses por pessoa.

Ontem (19), o diretor do Instituto Butantan, Dimas
Covas, anunciou que a CoronaVac é uma vacina segura,
ou seja, ela não apresenta efeitos colaterais graves. Ele
também disse que os resultados de eficácia ainda não foram
finalizados, mas que ele espera que isso seja possível de
acontecer até dezembro deste ano. (da Agência Brasil)

Brasil anuncia que vai comprar
46 milhões de doses da Coronavac
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O plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF)
confirmou, por unanimida-
de, que o eleitor não pode
ser impedido de votar caso
não tenha em mãos o título
de eleitor, sendo obrigatória
somente a apresentação de
documento oficial com foto.

Com a decisão, os mi-
nistros do Supremo torna-
ram definitiva uma decisão
liminar concedida pelo ple-
nário às vésperas da eleição
geral de 2010, a pedido do
PT. O julgamento de mérito
foi encerrado ontem (19) à
noite no plenário virtual,
ambiente digital em que os
ministros têm um prazo, em
geral, de uma semana, para
votar por escrito. Em uma

STF confirma não ser obrigatório portar
Título de Eleitor para votar

ação direta de inconstitucio-
nalidade (ADI), o PT havia
questionado a validade de
dispositivos da minirre-
forma eleitoral de 2009 (Lei
12.034), que introduziu na
Lei das Eleições (Lei 9.504/
1997) a exigência de apre-
sentação do título de eleitor
como condição para votar.

Os ministros entende-
ram, agora de modo defi-
nitivo, que exigir que o
eleitor carregue o título de
eleitor como condição para
votar não tem efeito prático
para evitar fraudes, uma vez
que o documento não tem
foto, e constitui “óbice
desnecessário ao exercício
do voto pelo eleitor, direito
fundamental estruturante

da democracia”, conforme
escreveu em seu voto a
relatora ministra Rosa
Weber.

A ministra acrescentou
que a utilização da identi-
ficação por biometria, que
vem sendo implementada
nos últimos anos pela Justiça
Eleitoral, reduziu o risco de
fraudes, embora a identifi-
cação por documento com
foto ainda seja necessária
como segundo recurso.

Ela destacou também
que, desde 2018, o eleitor
tem também a opção de
atrelar uma foto a seu
registro eleitoral no aplica-
tivo e-Título, e utilizar a
ferramenta para identificar-
se na hora de votar, o que

esvaziou ainda mais a
utilidade de se exigir o título
de eleitor em papel.

 “O enfoque deve ser
direcionado, portanto, ao
eleitor como protagonista do

processo eleitoral e
verdadeiro detentor do
poder democrático, de modo
que a ele não devem, em
princípio, ser impostas
limitações senão aquelas

estritamente necessárias a
assegurar a autenticidade do
voto”, escreveu Rosa Weber,
acompanhada integralmente
pelos demais ministros.( Da
Agência Brasil)

Na manhã do dia 20 de
outubro, policiais militares
realizavam patrulhamento
pela Rua das Azaleias em
Cerqueira César, quando
avistaram um jovem de 17
anos, o qual se portou de
maneira estranha e suspeita,
fazendo com que os PMs
desconfiassem de sua
atitude e abordá-lo.

Segundo a PM, durante
busca pessoal foram encon-
tradas 3 porções de ma-
conha e R$ 20,00 em
espécie. O ‘menor de idade’
disse  que em sua residência
possuía mais drogas que
seriam utilizadas para o
tráfico.

Jovem de 17 anos é flagrado
traficando em Cerqueira Cesar

Diante do flagrante foi
realizada uma busca na
residência, sendo localizada
uma porção de crack, 22
porções de maconha, além
de uma porção ainda maior

que seria fracionada e mais
R$ 20,00 em espécie. Ele foi
apreendido por ato infra-
cional de tráfico de drogas
e encaminhado ao Plantão
Policial, onde foi autuado.

Um caminhão que trans-
portava bois tombou após
uma batida com um carro na
altura do quilômetro 267 da
Rodovia João Mellão (SP-
255), em Avaré, nesta
quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia
Militar Rodoviária, uma
motorista de 26 anos passou
mal e perdeu o controle do
carro. Ela invadiu a pista
contrária e bateu na lateral
do caminhão, que tombou
na pista.

A mulher e o cami-
nhoneiro t iveram fer i-
mentos  l eves  e  foram

Caminhão com bois tomba após batida
com carro em rodovia de Avaré

encaminhado ao hospital
de Avaré.

Após o acidente, os bois
ficaram soltos na rodovia,
mas foram retirados do local
por um funcionário da

empresa onde o caminho-
neiro trabalha.

O local não precisou ser
interditado e o trânsito fluiu
normalmente pelo acosta-
mento.

Um adolescente de 15
anos foi apreendido após ser
flagrado pilotando uma
motocicleta em Barão de
Antonina (SP), na noite de
terça-feira (20).

Segundo a Polícia Mili-

Pai é preso por posse irregular de arma após adolescente
ser flagrado pilotando moto em Barão de Antonina

tar, o menor foi abordado e
a equipe foi informada de
que na casa dele havia uma
arma de fogo irregular.

Os policiais foram até a
residência e o pai do menino, de
52 anos, confessou que tinha

uma espingarda e munições.
A arma foi apreendida e

pai e filho foram detidos e
levados ao plantão policial
da cidade, onde permane-
ceram à disposição da
Justiça.


