
RESPOSTA AO EDITORIAL DE 28/05/2018 – JORNAL 

ELETRÔNICO “PÉ DE FIGO”. 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA 

RENOVADA, CNPJ sob nº 14.990.497/0001-47, com endereço na 

Rua Bandeirantes, nº 71, Vila Embaré, Valinhos/SP, CEP: 13.271-

160, através de seu representante, o Sr. Guilherme Ricardo de Souza, 

tomou conhecimento que, em 28/05/2018, segunda-feira, o Sr. 

HERIBERTO POZZUTO, veiculou matéria denominada de 

“OMISSÃO DA PREFEITURA PREJUDICA ACOLHIMENTO DE 

MORADORES DE RUA EM VALINHOS”, no Jornal eletrônico de 

Valinhos intitulado “Pé de Figo”, bem como na rede social 

“Facebook”. 

Segundo a reportagem realizada pelo Sr. HERIBERTO POZZUTO, a 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA 

RENOVADA, também denominado de “Instituto Vida Renovada”, 

teria realizado, em 27/11/2017, segunda-feira, “representação” ao 

Ministério Público, através de um ofício. 

Nesta reportagem, o Editor chefe afirma, com total veemência que, 

“Com base na representação do Instituto Vida Renovada e na 

resposta da Secretária Dulce Maria, o promotor Denis Henrique Silva 

instaurou inquérito civil”, que culminou em uma ação civil pública 

impetrada pelo Ministério Público de Valinhos em face da “Casa de 

Acolhida Vila Solidária”, mantida pela Paróquia São Sebastião, há 

aproximadamente um ano, no Bairro Joapiranga, em Valinhos/SP. 

A ação civil pública culminou, no dia 25/05/2018, sexta-feira, em 

concessão de pedido liminar, que acarretou na suspensão das 

atividades da “Casa de Acolhida Vila Solidária”, bem como em 



aplicação de multa no valor de um mil reais para cada pessoa em 

situação de rua recebida na instituição e a retirada dos 15 (quinze) 

homens que eram atendidos pela Vila Solidária, sob pena de multa 

diária de um mil reais. 

Entretanto, tais argumentações levantadas pelo Editor e pelo 

Jornal eletrônico “Pé de Figo”, não condizem com a realidade, e 

devem ser explicados de forma correta a fim de não causar 

prejuízos ao Instituto Vida Renovada. 

A reportagem afirma, de forma equivocada, que no dia 25/05/2018 

(sexta-feira), houve uma decisão da Juíza Daniella Aparecida Soriano 

Uccelli, nos Autos da Ação Civil Pública, Processo digital de nº 

1001394-88.2018.8.26.0650, da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Valinhos, Estado de São Paulo, que determinou a suspensão das 

atividades da “Casa de Acolhida Vila Solidária”. 

Entretanto, o que realmente aconteceu foi a concessão da liminar 

pleiteada pelo Ministério Público para que as atividades da 

entidade ficassem suspensas até que fosse dada a sentença 

definitiva. 

Dessa forma, importante esclarecer que ainda não teve uma decisão 

definitiva, como a reportagem pareceu crer, na medida em que a Ação 

Civil Pública ainda está em sua fase inicial, sendo que até a presente 

data, nem sequer a Prefeitura do Município de Valinhos, que também 

responde pelo processo juntamente com a “Casa de Acolhida Vila 

Solidária”, realizou sua defesa nos autos da Ação Civil Pública. 

Importante alegar que a “Casa de Acolhida Vila Solidária” é 

organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que tem como 



principal objetivo a proteção e defesa de direitos da população em 

qualquer situação de risco social, vulnerabilidade e hipossuficiência 

em geral, assim como em situação de rua e/ou inseridas em cadastro 

único, tarefa que a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO 

VIDA RENOVADA também vinha realizando de forma exemplar. 

Outro ponto fundamental que a reportagem faz menção e que não 

condiz com a realidade dos fatos, diz respeito à origem da Ação 

Civil Pública que determinou a suspensão momentânea das 

atividades da “Casa de Acolhida Vila Solidária”. 

Segundo a reportagem, a Ação Civil Pública originou através de uma 

representação do Instituto Vida Renovada, perante o Ministério 

Público, através de ofício, o que não é verdade, na medida em que o 

Instituto Vida Renovada nunca tomou qualquer atitude, seja através de 

ofício ou de representação, para realização de denúncia, de qualquer 

natureza, contra a “Casa de Acolhida Vila Solidária”. 

Para dar credibilidade nas afirmações do Instituto Vida Renovada, de 

que nunca realizou denúncia ou representação contra a “Casa de 

Acolhida Vila Solidária”, basta fazer uma breve leitura da inicial da 

Ação Civil Pública e nos argumentos que levaram o Promotor de 

Justiça, Dr. Denis Henrique Silva, a entrar com a já citada Ação Civil 

Pública1. 

Neste sentido, o Promotor de justiça coloca em sua inicial que, “por 

meio de inspeção sanitária realizada pelo Departamento de Saúde 

                                                           

1 Qualquer cidadão pode realizar a consulta desta Ação Civil Pública, 

através do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



Coletiva da Secretaria e Saúde da Prefeitura Municipal de Valinhos, 

apurou-se que, no endereço supramencionado, está em funcionamento 

uma entidade que abriga moradores de rua, projeto coordenado pelo 

Padre Dalmirio Djalma do Amaral, pároco na Igreja Matriz São 

Sebastião, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, 

se as devidas licenças e em condições que apresentam restrições ao 

funcionamento (...)”. 

O Nobre Promotor continua que “além disso a entidade não possui 

registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de 

Valinhos para o atendimento ao público que hoje atende, sequer é 

constituída como entidade pertencente à sociedade civil, tanto que, no 

dia em que foi realizada a inspeção sanitária, não houve 

apresentação de qualquer documento referente a regularização junto 

aos órgãos públicos, especialmente os referentes a autorização para 

execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 

Adultas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem 

Social, como estabelecem o Decreto Federal nº. 7.053/2009 (política 

nacional para a população de rua) e Lei nº 13.019/2014 (regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as 

organizações civis). 

Assim, por esses motivos que a Ação Civil Pública que culminou com 

a suspensão, momentaneamente, das atividades da “Casa de Acolhida 

Vila Solidária” foi realizada, sem qualquer relação com qualquer ato 

do Instituto Vida Renovada. 

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA 

RENOVADA, também denominado de Instituto Vida Renovada, é 

uma Entidade Socioassistencial que atua desde 2007, quando fruto de 



voluntários que trabalhavam com pessoas em situação de rua e que 

uniu pessoas que compartilhavam e sustentavam o desejo de fazer a 

diferença em uma sociedade marcada pela indiferença e animados 

pelo questionamento de como atingir de modo amplo e duradouro as 

pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. 

Nos últimos 6 (seis) anos de atuação (dados do ano de 2017), o 

Instituto Vida Renovada atendeu mais de 520 (quinhentoas e vinte) 

pessoas, entre adultos (homens e mulheres), crianças e adolescentes. 

Desse total, 60% (sessenta por cento) dos atendidos conseguiram, 

após um período no acolhimento, o restabelecimento familiar ou 

social. 

Além de oferecer um espaço de proteção social às pessoas que 

utilizam os serviços oferecidos, em ambas as modalidades de 

acolhimento, a entidade realiza a promoção de espaços de escuta aos 

familiares das pessoas atendidas no serviço, promovendo a 

reestruturação possível dos vínculos familiares e não tem o direito, 

tampouco o dever, ou mesmo a intenção, de realizar denúncia de 

outras instituições, organizações ou associações, mas tão somente o de 

prestar serviços junto à população adulta e famílias em situação de 

rua, prezando em colaborar com a população carente em propiciar 

uma melhor qualidade de vida. 

Valinhos, 29 de maio de 2018. 
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