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DEFENSORES DE ANIMAIS
PROTESTAM NA CÂMARA

PÁGINA 5

Dezenas de
voluntários e
defensores
dos animais
apareceram

repentinamente
na Câmara
Municipal
de Tatuí.

No final de abril, uma provi-
dência tomada pela promotora
Paula Augusta Mariano Mar-
ques, da 5ª Vara da Comarca
de Tatuí, resultou no atendi-
mento do pintor Ralf Eland, 59
anos, que estava necessitan-
do de atendimento médico, em
razão de uma bactéria que
atrofiava sua perna, colocando
em risco sua vida,

A indicação médica era
amputação. Dia 24 de abril,
um amigo de Eland procurou o
Jornal Integração e pediu a
intervenção do semanário no
episódio. O responsável pela
edição do jornal orientou o ci-
dadão para registrar um bole-
tim de ocorrências na Delega-
cia de Polícia de Tatuí e, em
seguida, procurar o Ministério
Público para relatar o caso à
Promotoria. Ralf Eland foi aten-
dido pela dra. Paula Augusta
Mariano Marques, da 5ª Pro-
motoria Pública. A represen-
tante do MP reuniu os docu-
mentos apresentados por Ralf
e ingressou com ação no Po-
der Judiciário, com pedido de
liminar. O juiz Marcelo Nalesso
Salmaso expediu a medida
liminar e intimou a Prefeitura

AÇÃO DA PROMOTORIA RESULTA
EM ATENDIMENTO MÉDICO

Municipal de Tatuí, determi-
nando que o Departamento
Municipal de Saúde teria dez
dias para solucionar o caso,
sob pena de multa de R$ 50
mil, valor revertido para entida-
des assistenciais.

Caso
solucionado

A ação do Promotoria Pú-
blica e do Poder Judiciário sur-
tiu efeito imediato no caso de
Ralf Eland. Ele informa ao Jor-
nal Integração que dentro de
quatro dias recebeu ligação do
Departamento de Saúde, envi-

aram uma ambulância para sua
residência e ele foi transferido
para o Hospital Regional de
Sorocaba. Neste hospital, foi
atendido por equipe médica
especializada e internado no
dia seguinte. Por motivos buro-
cráticos e falta de vagas na
sala de cirurgia,  dia 1º de
junho sua perna foi amputada.
No pós-operatório, o paciente
teve alguns problemas de in-
fecção, mas esta foi debelada
e ele passa bem. No dia 4 de
novembro, Ralf informa que tem
um retorno e a consulta  para a

colocação de uma prótese.
Na quarta-feira (26), em um

depoimento emocionado ao
Jornal Integração, Ralf agrade-
ceu ao seu amigo Batista, que
procurou o jornal, e afirmou
que “achei o máximo a atua-
ção da dra. Paula”. Ele disse
que foi notificado para fazer um
relatório ao juiz para informar
se as providências, no seu
caso, haviam sido cumpridas
pelo Poder Público. E comple-
ta: “de qualquer jeito eu iria
agradecer à promotora e ao
juiz”.

BISPO ABENÇOA NOVA IMAGEM
DA SAGRADA FAMÍLIA

Neste domingo (30), às 19
horas, o bispo diocesano dom
Gorgônio Alves da Encarnação
Neto visita a Paróquia da Sa-
grada Família, em Tatuí, onde
irá abençoar a nova imagem da
Padroeira, que se tornará ofici-
al em todos os eventos paro-
quiais. A benção de Dom
Gorgônio ocorrerá durante a
celebração da Santa Missa,
juntamente com o padre
Edvílson de Godoy, pároco da
Igreja da Sagrada Família.

Desde o dia 22 de agosto, a
Paróquia da Sagrada Família,
localizada na Avenida Cônego
João Clímaco (Mangueiras), nº
115, promove a Festa da Padro-
eira, com a “Novena da Sagrada
Família”, que utiliza o lema: “O
amor é a nossa missão, a famí-
lia plenamente viva”. A novena,
que lembra também a “Semana
Nacional da Família”, termina
neste domingo. Todos os dias,
depois da oração, ocorre missa
na Igreja da Sagrada Família.
Nesta sexta-feira (28), haverá
missa às 19h30, e no sábado
(29), às 18 horas.

Além das missas, no salão
paroquial ocorre uma quermes-
se, com a venda de doces,
salgados, pratos à base de
milho verde e mandioca e ou-
tras atrações. A renda é rever-
tida para trabalhos e projetos
sociais e religiosos da Paró-
quia. Todos estão convidados
para participar. Imagem da Sagrada Família receberá benção de Dom Gorgônio.

Na sexta-feira (14), O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)
lançou oficialmente o Centro Judiciário de Soluções de Conflito e
Cidadania (CEJUSC)  no Fórum da Comarca de Tatuí. Conhecida
como Justiça Restaurativa e há dez anos em funcionamento em
diversos estados brasileiros, a medida é uma forma rápida, barata
e eficaz para a resolução dos conflitos que nascem no âmbito do
convívio social e comunitário. Em Tatuí, o CEJUSC deverá entrar em
atividade dentro de trinta dias. O atendimento será feito no Fórum, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Avenida Virgílio Montezzo
Filho, nº 2.009, Bairro Nova Tatuí. A solenidade foi prestigiada por
diversas autoridades, advogados, promotores e magistrados e pelo
desembargador Álvaro Passos. Veja na pagina 6 , entrevista
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o juiz
Asiel de Souza (foto), pioneiro nesta atividade no Brasil.

TJ-SP LANÇA  JUSTIÇA
RESTAURATIVA NO FÓRUM


