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Um acidente fatal foi regis-
trado na rotatória do Jardim 
Maringá. Pelo local um homem 

faleceu após ser atropelado por 
um caminhão. Viaturas do Cor-
po de Bombeiros chegaram a ir 

até o local, mas a vítima, Alceu 
Roberto de Oliveira, de 55 anos, 
morreu na hora. Página 05.

Acidente fatal 
é registrado no 
Jardim MaringáNa Sessão Ordinária reali-

zada na quinta-feira (24) foi 
aprovado Projeto de Lei que 
dispõe sobre o fornecimento 
do Vale-Remédio para usuá-

rios de medicamentos que 
estejam temporariamente em 
falta na Rede Municipal de 
Saúde do Município Itapeva. 
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Cavani decidirá se 
veta ou não projeto 

do Vale-Remédio
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Enquete confirma: 
população anseia por 

candidato honesto

Anunciado investimento 
em câmeras de 

segurança e GCMs 
questionam efetividade

Dia de 
Finados será 

celebrado 
com missas 

no cemitério

Ita News 
de Ouro foi 
um grande 

sucesso

Em apenas uma semana, 
pinturas de ruas 

começam a desaparece

Prefeitura dá início 
aos programas de 

parcelamentos de débitos 
por meio do Refis

‘Bombeiros de Apiaí e Ita-
peva participaram de um sal-
vamento em mata de quatro 

pessoas que procuravam um 
cavalo e acabaram se perdendo. 
Página 07.

Equipe de resgate salva 
grupo perdido em mata
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A realização do Ita News de 
Ouro de 2019, além de enalte-
cer as conquistas de empre-
sários, profissionais liberais e 
políticos, traz uma nova mar-
ca que com certeza agradou a 
muitos, a venda de produtos 
para o evento.

Foram vendidas roupas di-
versas masculinas e femininas 

para que os vencedores pudes-
sem brilhar ainda mais durante 
a cerimônia, assim como, o Buf-
fet Maitê Festas fez suas com-
pras no comércio local para ser-
vir com a qualidade de sempre.

A proposta dos organiza-
dores está indo muito além do 
sonhado já que a cada ano são 
novos momentos que aconte-

cem que nos fazem acreditar 
ainda mais em nossa cidade e 
principalmente em nossos co-
merciantes.

Independentemente a quem 
ganhou ou irá ganhar em 
2.020 é bom já irem se prepa-
rando, pois o Jornal Ita News 
deverá trazer grandes e novas 
surpresas.

Empresários em festa

A Prefeitura de Itapeva está 
oferecendo aos contribuintes, 
desde o dia 23, a oportunidade 
de regularizarem os débitos tri-
butários e não-tributários, que 
estão inscritos em dívida ativa, 
por meio do Refis- Programa de 
Recuperação de Créditos Fiscais 
do Município.

Os parcelamentos para pes-
soas físicas e jurídicas devem 
ser feitos em até 36 vezes, com 
descontos de juros e multas. 
Lembrando que no caso do pa-
gamento à vista, o desconto 
pode chegar até 70%.

Para aderir ao Refis, são 
necessários os seguintes do-
cumentos para pessoa física: 
cópia do RG, CPF e comprovan-
te de endereço atualizado. No 
caso de pessoa jurídica, haverá 
também a necessidade dos res-
pectivos documentos, além da 
procuração.

Cumprindo este objetivo, a 
municipalidade visa principal-
mente a regularização de débi-

Prefeitura dá início aos 
programas de parcelamentos 
de débitos por meio do Refis

Pessoas físicas e jurídicas podem parcelar dívidas em até 36 vezes

tos e a consequente entrada de 
receita nos cofres públicos.

Mais informações podem 
ser obtidas no Setor de Dívida 

Ativa, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h às 
17h30. O telefone de contato é: 
3526–8140.

Neste sábado (02) será cele-
brado mais um Dia de Finados, 
porém a tradição de visitar o 
cemitério nesta data ao que 
parece está se acabando aos 
poucos.

A sensação é dos próprios 
funcionários do Cemitério Ecu-
mênico de Itapeva que notam 
que ano a ano o número de pre-
sentes no local no Dia de Finados 
diminui. Acredita-se que a tradi-
ção está acabando a medida que 
o pessoal mais velho vai morren-
do e os mais novos já não se im-
portam tanto com a data.

Mesmo assim, o cemitério 
de Itapeva deve receber um pú-
blico grande neste sábado. As 
limpezas e pinturas de túmulos 
puderam ser realizadas até on-
tem, quinta-feira (31), hoje são 
os funcionários do cemitério 
que realizaram obras no local 
para receber o público que visi-
tará o túmulo do ente querido.

Dia de Finados será 
celebrado com missas 
no cemitério de Itapeva

Durante a manhã estão 
marcadas várias missas para 
celebrar o dia, a primeira dela 
está agendada para às 06h 
da manhã e a última para às 
10h30.

A direção do cemitério ain-

da pede a conscientização da 
população para que ao colo-
car flores nos túmulos, retire 
o plástico que envolve o vaso 
para evitar o acúmulo de água 
e assim prevenir focos do mos-
quito da dengue.

Na segunda-feira (28) a Po-
lícia Militar de Buri realizava 
patrulhamento de rotina pela 
cidade quando deparou-se com 
uma grande quantidade de fu-
maça saindo de uma residência.

Os policiais tentaram conta-
to com algum morador, porém 
como não houve resposta en-
traram pelo portão e batendo 
nas portas e janelas não houve 
êxito no contato, mas ao abrir 
uma fresta da janela do quarto 
verificaram um morador deita-
do aparentemente inconscien-
te, já envolto em grande quan-
tidade de fumaça no teto. 

Ao verificar as portas cons-
tataram que a porta da sala es-
tava destrancada, sendo que de 
imediato os policiais adentra-
ram e se dirigiram até o quarto 
agachados, pois a visão e res-
piração já estava prejudicada 
devido à quantidade de fumaça 
e fuligem. Chegando ao quarto 
conseguiram arrastar a vítima 
para fora da residência aonde o 
homem foi recobrando a cons-
ciência, porém imediatamente 
entrou em mal súbito, tossindo 
constantemente e sem conse-
guir respirar, de imediato foi 
chamada a ambulância munici-
pal que compareceu para socor-
re-lo ao pronto socorro local.

Os PMs ainda realizaram 
uma varredura na cozinha para 
verificar a origem da fumaça, 
aonde o princípio de incêndio 
estava no forno do fogão, pois 
havia uma panela já em cha-
mas. Foi desligado o fogo do 
forno e o botijão de gás, e a pa-

Policiais militares 
salvam homem de 
morrer inalando fumaça

nela que estava em chamas foi 
colocada para fora da residên-
cia, já cessando o princípio de 
incêndio. 

Foi feito o contato então 
com a filha da vítima, senhora 
Carla Carolina, que compare-

ceu ao local e ficou responsável 
pela residência, que já estava 
arejada com as portas e janelas 
abertas. 

O morador ficou internado 
no Pronto Socorro em obser-
vação.



Estou chegando
Depois de avaliar com muita calma 

o que o eleitor sonha para 2020 resol-
vi me posicionar como pré-candidato 
a prefeito para as próximas eleições. É 
claro que de imediato todos que não lar-
gam o poder e são denunciados por este 
colunista farão uma ampla campanha 
para que o fato não se consolide, mas 
existem exceções no meio que acreditam 
que podemos dar certo.

Estou chegando II
Honestidade, austeridade e compro-

misso com toda a nossa cidade não é 
proposta de campanha e sim uma obri-
gação de quem chegar ao cargo maior. 
Ser honesto como sou e minha história 
mostra, é de berço e não se adquire no 
período eleitoral.

Estou chegando III
Ser pré-candidato é ainda depender 

de um partido político que aceite um 
cidadão que não terá compromisso, con-
chavos e nem “negócios” com empresas 
que dilaceram a cada dia os cofres pú-
blicos com total anuência de péssimos 
políticos que não amam Itapeva e admi-
nistram o próprio umbigo. 

É isso
Eu espero que a população que está 

cansada dos mesmo no poder há déca-
das acorde e aceite essa nova ideia já 
que se querem um novo nome estou co-
locando meu nome à disposição depois 
de 33 anos lutando por melhorias em 
nossa cidade. A cada edição mostrarei 
um pouco de minhas ações ao longo 
deste tempo.

Burrice
Votar em condenado e em pessoas 

que desviam dinheiro público é o sinal 
de falência da sociedade.

Faixa 
Um absurdo o que aconteceu com 

aprovados pelos vereadores no atual 
mandato? Estaremos encaminhando 
uma solicitação a Casa de Leis para in-
formar os eleitores.

Nota 10
Débora Marcondes – “Estive 

acompanhando a patrulha Maria da 
Penha da Guarda Municipal e vemos 
que temos hoje 50 casos de mulheres 
que sofreram violência doméstica, di-
ziam que eram pouco e hoje vemos 
quantos casos temos com medidas 
protetivas e a Guarda vem acompa-
nhando de perto esses casos. Temos 
os GCMs Raquel e Batista que vem 
fazendo um belo trabalho”. Um traba-
lho que só merece elogios de todos. Re-
conhecer as virtudes do atual governo 
também é importante, mas como bem, 
lembrou a vereadora ainda falta a Casa 
de Apoio.

Não fechem
Marinho – “Estivemos na Sanbra 

na escola Zita Ferrari e digo que o 
bairro pode contar comigo. O que me 
chamou a atenção foi que os pais se 
mobilizaram e foram ao bairro Betâ-
nia e conseguiram localizar 21 pais 
que tem interesse em matricular seus 
filhos na escola da Sanbra, além de 
outros bairros, se for por aluno essa 
escola não fecha, só se for por outro 
motivo e precisamos de um posicio-
namento do secretário, precisamos 
conversar para que não se feche ne-
nhuma escola”. Acompanhamos passo 
a passo este movimento e concordamos 
com o nobre edil. A escola não pode fe-
char. Falta tudo no local e o maior orgu-
lho de seus moradores é a escola, porque 
fechar?

Boas novas
Dr. Pedro – “Estou indicando aqui 

para a implantação de atendimento 
de plantão odontológico, para que 
atender a população que acaba sofren-
do com problemas odontológicos fora 
do horário de atendimento normal, 

recebe atendimento sem agendamen-
to e que isso é mais uma ação de fruto 
de contenção de gastos e reorganiza-
ção financeira da gestão que realizam 
nos primeiros anos de mandato e que 
agora é hora de colher os frutos de 
ação”. O Cavani faz a propaganda, mas 
não cumpre o que promete e vem enga-
nando muito neste mandato. O pedido 
de troca feito pelo Marinho deveria se 
estender ao prefeito.

Ele é responsável
“Se ele coloca dessa forma eu digo 

que a secretaria da Saúde está sofren-
do as consequência da má gestão do 
Executivo, porque precisa ela ter de 
fato poder de mando, afinal de onde 
estão vindo as ordens, pois a secreta-
ria está sendo constantemente criti-
cada e está se sujeitando a isso por es-
tar subordinada ao governo, ela está 
permitindo esse desgaste, é preciso 
a secretaria ter uma conversa com o 
prefeito falando que a área ela conhe-
ce, domina que é da área e deixar ela 
trabalhar. Foram lá no bairro do Paco-
va fizeram um discurso, e cadê o mé-
dico? E agora, isso vai recair sobre a 
secretária da Saúde ou o prefeito que 
nomeia, afinal ela é subordinada a al-
guém’, disse Toni. O grande responsável 
é o prefeito que a nomeou. A secretária 
é subordinada e fez o que seu limite de 
conhecimento permitiu e o gestor maior 
é que falha dia a dia sob o olhar passivo 
de alguns vereadores. Basta.

Parabéns prefeito
O que promete e não faz mais uma 

vez decepcionou os funcionários pú-
blicos ao dar um aumento de R$ 16,50 
na Cesta Básica mensal. Já imagina-
ram quantos almoços em família este 
valor paga?

Nota 10
Para o serviço de poda executado no 

Itapeva II. Muito bem realizado e embe-
lezou o local.

a pintura das faixas no cruzamento da 
Rua São Paulo com a Avenida Brasil, 
simplesmente sumiram. O que aconte-
ceu? Pintaram com guache?

Está perto
A Operação Lava Jato chegou em 

Itapetininga. Cada dia está mais perto. 
Será que alguém ficou sem dormir?

Necessário
O DEMUTRAN precisa com urgência 

rever as condições de tráfego do trevo 
do Jardim Maringá onde um ciclista foi 
morto esta semana. É claro que não se-
ria apenas por este motivo grave, mas 
também pela dificuldade de se dirigir 
nas imediações. Não seria a hora de re-
ver a contramão da Rua Alexandrino de 
Moraes? 

Necessário II
A mudança para mão única nesta 

Rua levou todo o trânsito para a rotató-
ria, o que vem dificultando em demasia 
o trânsito. Será que permitindo que os 
veículos que vão rumo aos novos lotea-
mentos e Nova Campina sigam em linha 
reta não facilitaria o transito no local?

Descanso
Dia 28 não tivemos sessão na Câma-

ra Municipal de Itapeva, o que foi um 
descanso para nós que somos obrigados 
a acompanhar seguidamente alguns ab-
surdos pronunciados na Tribuna. 

Pergunta
Você vereador que acompanhou a 

CEI das Notas Frias e teve a oportuni-
dade de ver todos os crimes cometidos e 
mesmo assim votou contra uma possível 
punição do prefeito Luiz Cavani, como 
irá pedir votos em 2.020? Nós faremos 
questão de lembrar o povo a cada nova 
edição. 

Pergunta II
Quantos projetos foram criados e 

creio que vai ser atendido esse pedido 
e será instalado junto a UPA ou CEO - 
Centro de Especialidades Odontológi-
cos. Estou verificando aqui duas em-
presas que já está encaminhado para 
vir para Itapeva, uma concessionária 
grande de veículos que já está alugan-
do um prédio e outro um frigorifico 
da região de Avaré”. Duas excelentes 
notícias e que devem dar um novo alen-
to a quem sonha com um bom emprego. 
A instalação do plantão odontológico é 
imprescindível.

Que vergonha
Margarido – “A saúde de nos-

so município é precária, não é só a 
falta de remédio, começa no posto 
de saúde, além da falta de médico 
parece que as coisas não andam, 
recebo bastante gente que já foi 
constatado através de biopsia que 
está com câncer e as coisas não 
são encaminhadas, parece que nin-
guém tem vontade, parece que os 
responsáveis não fazem nada e aí 
a pessoa vem aqui pedir para aju-
dar que o processo dela ande para 
fazer o tratamento, os responsá-
veis parece que não sentem a dor 
dessas pessoas”. Isso é falta de ges-
tão e compromisso com a popula-
ção. Quem não respeita uma pessoa 
que busca auxílio médico não pode 
de forma alguma trabalhar como 
funcionário público, assim como 
aqueles que os orientam e poderiam 
mudar isso. Uma vergonha. 

Complete
Toni do Cofesa – “Quanto a saúde 

eu vou dar meu parecer, até porque 
vi agora uma postagem do prefei-
to dizendo do compromisso dele de 
campanha que ‘Cavani fez, Cavani 
faz’, que cumprindo com promessa 
de campanha implantaram no mu-
nicípio atendimento estendido até 
21h nas unidades de saúde da Vila 
Aparecida, Jardim Maringá, Parque 
São Jorge e Postão, que a população 
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Nos próximos dias serão 
instaladas em Itapeva câ-
meras de monitoramento 

adquiridas por meio de emenda 
parlamentar do Deputado Fe-
deral Vitor Lippi, solicitada pelo 
Vereador Márcio Supervisor, no 
valor de R$ 300 mil. 

O monitoramento tem em 
vista inibir a ação de meliantes 
e também auxiliar no trabalho 
das forças de segurança como 
a Guarda Civil Municipal, a Polí-
cia Civil e a Policia Militar.

De acordo com a Secretaria 
de Defesa Social serão implan-
tadas 92 câmeras de monitora-
mento de excelente qualidade, 
em diversos pontos da cidade, 
dentre eles no distrito industrial, 
na região central do comércio e 
demais pontos estratégicos.

Prefeitura anuncia investimento em câmeras 
de segurança e GCMs questionam efetividade

Guardas Municipais alertam 
para sobrecarga de funções

Após a divulgação do inves-
timento, nossa equipe de jorna-
lismo foi procurada por alguns 
guardas municipais que não 
quiseram se idenfiticar e aler-
taram sobre a situação que as 
equipes que hoje trabalham no 
monitoramento enfrentam no 
seu dia a dia de serviço.

De acordo com as informa-
ções repassadas pelos agentes, 
hoje dois guardas trabalham 
na Central de Monitoramento, 
porém além das câmeras os 
guardas desenvolvem funções 
como falar no rádio, atender 
o telefone de emergência 153, 
despachar documentos e aten-
der disparos de alarmes. Diante 
das tarefas os guardas dizem 

ser preciso mais pessoal para 
que de fato se tenha uma aten-
ção maior às câmeras que já 
existem.

Já sobre as novas câmeras 
os guardas dizem que diante 
do número anunciado, o ideal 
seria ter 25 monitores trans-
mitindo a imagem de quatro 
câmeras, porém mesmo não 
sendo o ideal poderiam ter 
também 15 monitores com 
imagens de 8 câmeras, além de 
um efetivo maior da GCM para 
acompanhar as imagens.

N.R- Nossa equipe entrou em 
contato com o comandante da 
GCM, Alessandro Fonseca pedin-
do uma posição diante dos fatos 
levantados pelos seus subordina-
dos, porém, até o término dessa 
edição não tivemos resposta.

Na Sessão Ordinária rea-
lizada na quinta-feira (24) foi 
aprovado Projeto de Lei que 
dispõe sobre o fornecimento 
do Vale-Remédio para usuários 
de medicamentos que estejam 
temporariamente em falta na 
Rede Municipal de Saúde do 
Município Itapeva.

O Projeto de Lei cria uma 
alternativa para amenizar os 
transtornos dos pacientes que 
utilizam remédios fornecidos 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, mas que estejam com o 
fornecimento temporariamen-
te suspenso.

De autoria da vereadora 
Débora Marcondes, a nobre jus-
tificou que muitas vezes pelo 
atraso dos laboratórios forne-
cedores, pela demora para a 
conclusão das licitações ou até 
mesmo pelas demandas sa-
zonais, tornam a distribuição 
desses medicamentos irregular, 

prejudicando os pacientes, pois 
a interrupção do tratamento 
pode agravar o quadro de saú-
de, como também em casos 
mais extremos, levar a óbito.

Outro fator citado pela ve-
readora é que, as disponibili-
zações irregulares, os atrasos 
na entrega de todos os medi-
camentos têm causado uma 
verdadeira judicialização das 
solicitações desses medica-
mentos pelos pacientes, o que 
certamente gera gastos e im-
pactos ainda mais onerosos ao 
orçamento público.

Ainda de acordo com a ve-
readora, o Vale-Remédio visa 
preencher essa lacuna existen-
te no serviço público e garan-
tir o direito constitucional do 
acesso à saúde, sem onerar os 
cofres municipais, afinal não há 
inclusão de novos medicamen-
tos. Fica criado um dispositivo 
legal que garante o uso regular 

dos medicamentos, mesmo que 
estejam em falta temporaria-
mente no serviço público.

De acordo com o Projeto de 
Lei, que dispõe sobre o forne-
cimento do Vale-Remédio para 
usuários de medicamentos que 
estejam temporariamente em 
falta na Rede Municipal da Saú-
de do Município de Itapeva, fica 
com seguinte redação:

Art. 1º Fica assegurado aos 
usuários do sistema público de 
saúde o fornecimento do Vale-
-Remédio para medicamentos 
que estejam temporariamente 
em falta na rede municipal a 
serem adquiridos na rede pri-
vada.

Art. 2º. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde definirá os 
critérios para concessão do Va-
le-Remédio apenas durante o 
período de interrupção do for-
necimento na rede pública.

Art. 3º. O Vale-Remédio será 

Cavani decidirá se veta ou não projeto do Vale-Remédio

válido apenas para remédios 
que já são fornecidos pela As-
sistência Farmacêutica do Mu-
nicípio de Itapeva e estejam 
com a entrega temporariamen-
te suspensa ou atrasada.

Art. 4º. A Prefeitura de Ita-
peva realizará licitação para o 
credenciamento das farmácias/
laboratórios onde os usuários 
poderão utilizar o Vale-Remédio.

Art. 5º Esta lei entrará em 

vigor 90 dias a partir da data 
de sua publicação.

O Projeto agora será en-
caminhado ao Executivo para 
ser sancionado pelo Prefeito 
Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O CLUBE RECREATIVO 1º DE MAIO, (PRIMEIRÃO) convoca 
todos os sócios e a quem possa interessar, para ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, nos termos dos artigos n.º 26, 27 e 28 do Estatuto 
Social, que será realizada no dia 21/11/2019, as 19:30 horas, no seguinte 
endereço: rua Itaporanga, 610, Vila Osório, Itararé-SP, CEP. 18460-000, 
para tratarem da seguinte pauta:
Ata de Assembleia Geral Extraordinária para reformulação estatutária;
Ata de Assembleia Geral Extraordinária para eleição e posse da Diretoria 
Executiva.

- Os sócios que pretenderem concorrer a cargos da Diretoria Executiva, 
deverão protocolar suas chapas no endereço acima mencionado, imprete-
rivelmente, no dia 11/11/2019 das 17:00 as 19:00 horas.

José Carlos Pereira,  portador do RG. n. 3.541.113-SSP/SP e do CPF. 
n. 338.497.579-00, Administrador Provisório, nos termos do Compromis-
so de Administrador Provisório, processo n. 1001104-22.2018.8.26.0279, 
da Ação de Procedimento Comum Cível – Nomeação de Administrador 
Provisório, expedido pela 2ª Vara Cível desta comarca de Itararé-SP, aos 
12 de agosto de 2019.

Itararé-SP, 21 de outubro de 2019.

Na quarta-feira (30) hou-
ve um alarde nas redes sociais 
WhatsApp e Facebook de que 
uma pessoa havia falecido na 
UNidade de Pronto Atendimen-
to - UPA, devido a falta de ener-
gia elétrica.

De acordo com as informa-
ções, após uma queda de ener-
gia uma pessoa que respirava 
por aparelhos acabou falecen-
do. O caso ganhou destaque 

Secretaria da Saúde 
esclarece que não houve morte 
por falta de energia na UPA 

nas redes sociais e as população 
questionava sobre o uso de ge-
readores na unidade de saúde.

Nossa equipe de reportagem 
entrou em contato com a As-
sessoria de Imprensa de Itapeva 
para saber o que de fato ocorreu 
no local e fomos informados que 
a morte da paciente não estava 
ligado a queda de energia. Segue 
a nota encaminhada pela Asses-
soria de Imprensa:

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que o estado 
clínico da paciente e a evo-
lução para óbito não têm re-
lação com falta de energia. 
Na UPA, todos os equipamentos 
da sala de emergência possuem 
bateria e funcionam mesmo 
que não estejam ligados em 
fonte de energia elétrica.

Hoje, as lâmpadas se apa-
garam por um período em tor-

no de 4 minutos, fato este que 
ocorreu antes da paciente ser 
atendida em situação de emer-
gência.

No momento do atendimen-
to da paciente,  as lâmpadas 
estavam todas acesas, frisando 
que mesmo que houvesse queda 
de energia os equipamentos to-
dos têm bateria e não desligam.   
A UPA também dispõe de um 
gerador industrial.
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A Câmara Municipal de Ta-
quarivaí recebeu no dia 3 de ou-
tubro de 2019, Ofício CG.C.DER 
nº 1977/2019 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
relativo ao TC 016165/989/16-
1, contendo cópia da decisão 
proferida pela Egrégia Segunda 
Câmara, que julgou irregular o 
Contrato de Gestão nº 1/2016, 
firmado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Taquarivaí e a As-
sociação Beneficente Cisne. A 
contratação foi julgada irregu-
lar pelo TCESP tanto pela dis-
pensa de licitação quanto pelo 
contrato de gestão, aplicando 
ao Ex-Prefeito Edson Valdir 
Sima multa de 160 UFESP, e as-
sinado prazo de 30 dias para 
que o Legislativo informasse 
quais as providências adotadas 
em relação às impropriedades 
apuradas. O Legislativo expe-
diu Ofício ao Promotor Hamil-
ton Antonio Gianfratti Junior 
solicitando que fosse apurado 

Câmara manifesta-se acerca da reprovação da 
contratação da empresa Cisne pelo ex-prefeito 
de Taquarivaí Edson Valdir Sima

eventual cometimento de Im-
probidade Administrativa, e se 
fosse o caso, ressarcimento ao 
erário.

Em contato com o ex-pre-
feito Edson Sima, o mesmo en-
viou a seguinte nota:

“No exercício de 2016, no iní-
cio de abril, a Prefeitura Munici-
pal de Taquarivaí foi surpreendi-
da pela decisão da Santa Casa de 
Misericórdia de Itapeva, no qual 
anunciou, que a partir de 09 de 
maio daquele ano, mudaria o seu 
sistema de atendimento e que o 
Pronto-Socorro atenderia apenas 
pacientes de urgência e emergên-
cia com encaminhamento médi-
co.

Até então, os municípios que 
não contavam com unidade de 
saúde 24 horas ininterruptas, 
ficariam prejudicados, inclusive 
Taquarivaí, visto que à época só 
contávamos com postos de saú-
de, funcionando de segunda a 

sexta-feira, das 08 às 17 horas.
Sendo assim, após diversas 

tratativas com a própria Santa 

Casa, que devido a negativa de 
continuar prestando esses ser-
viços de baixa complexidade a 

todos os munícipes, bem como 
não deixar sua população desas-
sistida a um serviço essencial e 
necessário, houve a necessidade 
de implantação de Pronto Aten-
dimento Municipal, funcionando 
24 horas por dia no município.  

Neste contexto, o município 
de Taquarivaí realizou a contra-
tação emergencial, através de 
Contrato de Gestão, com a enti-
dade Associação Beneficente Cis-
ne, no qual ficou responsável pela 
gestão do Pronto Atendimento 
Municipal por 90 (noventa) dias, 
que durante esse período houve a 
experiência necessária para esse 
tipo de serviço inovador no mu-
nicípio e tempo hábil para elabo-
ração do Edital de Chamamento 
Público, que esse novo serviço se 
iniciou em outubro daquele ano 
e está em vigor até os dias atuais 
(2019).

Entretanto, veio a conheci-
mento de todos, que em setembro 
do ano corrente, o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, 
julgou irregular a forma de con-
tratação realizada pela Admi-
nistração à época, apontando 
apenas falhas procedimentais, 
não ficando demonstrado em 
quaisquer documentos apresen-
tados pelos órgãos competentes 
de fiscalização que houve dano 
ou prejuízo ao erário público, po-
rém reconhecendo a inegável irre-
levância do objeto e da atividade 
prestada à época.

Por fim, esclareço que o meu 
mandato, 2013-2016, no qual 
fui eleito juntamente com o Vi-
ce-Prefeito, Maurício Fernandes 
Dias, que sempre prezamos pelo 
cumprimento dos princípios 
constitucionais da Administra-
ção Pública, trabalhando exclu-
sivamente em prol da popula-
ção do nosso município, no qual 
saímos de cabeça erguida, com 
honestidade, dignidade, eficiên-
cia, transparência e sentimento 
do dever cumprido”.

Na manhã de terça-feira 
(29) um acidente fatal 
foi registrado na rotató-

ria do Jardim Maringá. Pelo lo-

cal um homem faleceu após ser 
atropelado por um caminhão.

Viaturas do Corpo de Bom-
beiros chegaram a ir até o local, 

Acidente fatal é registrado no Jardim Maringá
mas a vítima, Alceu Roberto de 
Oliveira, de 55 anos, morreu na 
hora. O motorista do caminhão 
acabou fugindo, porém, algu-
mas testemunhas conseguiram 
identificar a placa do veículo e 
ir atrás do caminhão.

Os policiais receberam as 
informações do caminhão en-
volvido no acidente e foram até 
a Vila Aparecida onde o moto-
rista assumiu ser a pessoa en-
volvida e assim foi conduzido 
ao Plantão Policial.

Na delegacia o motorista 
recebeu voz de prisão por Ho-
micídio Culposo (sem intensão 
de matar), com o agravante de 
ter atropelado a vítima na faixa 
de pedestre, estar com a habili-
tação vencida, o licenciamento 
do veículo também estava ven-

cido entre outras qualificações 
feitas pelo delegado de Plantão. 

O caminhoneiro passou por Au-
diência de Custódia, pagou a 

fiança de R$ 1.000 (mil reais) e 
responderá em liberdade.

O jornalista Kiko Carli pu-
blicou em sua rede social Face-
book uma enquete para saber o 
que a população espera de um 
candidato a prefeito nas elei-
ções 2020.

Entre tantos comentários, o 
pedido mais evidente dos mu-
nícipes foi, sem dúvidas, a ho-
nestidade.

Alguns internautas também 
citaram sensatez, competência, 
respeito, compromisso e cora-
gem para administrar a cidade.

Confira alguns comentá-
rios:

Luiz Henrique Motta - Com-
petência, clareza e sensatez 
para tomar decisões.

João Vanderlei Matos -  Pre-

Enquete confirma: população 
anseia por candidato honesto para 2020

cisamos de um candidato ho-
nesto e trabalhador, porque 
com 250 anos nossa cidade só 
retrocedeu no tempo graças 
aos Prefeitos que por aqui pas-
saram só se aproveitaram da 
cidade e quando fizeram algo 
não foi mais que obrigação pois 
foram MUITO bem pagos por 
isso, as Cidades vizinhas estão 
crescendo e nós parado no tem-
po precisamos de política nova, 
pois a política velha só afundou 
a cidade.

Nathaly Ghnó - Um prefeito 
sensato, corajoso, porque acre-
dito que a política em si é uma 
máfia, e certos momentos você 
tem que acatar ordens, então 
precisamos de alguém muito 

corajoso para enfrentar essa 
máfia e trabalhar realmente a 
serviço do povo.

Ana Isabel - Compromisso, 
atitude e acima de tudo ho-
nesto.

Maria Do Carmo Rosa Ma-
zetto - Respeito, competência, 
honestidade, saber ouvir os ou-
tros, e transparência.

Kauê Rocha - Precisamos de 
alguém inteligente e prepara-
do, que conheça o mínimo da 
sua própria cidade e do povo 
que nela habita.

Paulo Baré Camargo - Pre-
feito Novo, gente nova, esse 
disco já furou na vitrola de tan-
to repetir.

Zulmira Costa – Compro-

misso, lealdade, uma visão vol-
tada para o crescimento do Mu-
nicípio, com mais empregos, e 
que não permita que nenhum 
ser humano seja humilhado 
dentro de nenhuma secretaria.

Luis Carlos Videira - Se 
tiver vontade de trabalhar 
já é meio caminho andado, 
precisa entender que traba-
lha por uma cidade além do 
dinheiro, além da ignorância 
da população, alguém prá-
tico que saiba direcionar o 
dinheiro público para que 
coisas significativas surjam 
mensalmente e que use o 
exemplo do presidente e in-
vista na rede social como ja-
nela de transparência.



Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

PAULO - Ef 5, v.14 “Você que 
está dormindo, acorde. Levanta-
-te da morte, e Cristo te ilumina-
rá.”.

Muitas vezes estamos vivos 
fisicamente, mas mortos espi-
ritualmente. A nossa morada 
no mundo espiritual será feita 
com os bens espirituais adqui-
ridos na vida corporal.O mo-
mento e a morte, são imutáveis 
.Porém a nossa vida, a jornada 
espiritual numa experiência 
terrena tem como finalidade 
nossa transformação moral e 
eliminar nossas imperfeições . 
O roteiro da nossa vida está nos 
ensinamentos de JESUS, depois 
o Pai dará tudo por acréscimo. 
A vida é muito curta para ser 

Dia de Finados: eu 
estou viou ou morto?

pequena.
Visitar o túmulo é a exte-

riorização da lembrança que se 
tem do espírito querido, é uma 
forma de manifestar a saudade, 
o respeito e o carinho, pois se-
gundo consta n’ O LIVRO DOS 
ESPIRITOS, questão 320, a lem-
brança dedicada aos desencar-
nados os sensibiliza, conforme 
sua situação. Entretanto, nada 
há de solene comparando-se 
aos demais dias. Desde que rea-
lizada com boa intenção, sem 
ser apenas um compromisso 
social ou protocolar, desde que 
não se prenda a manifestações 
de desespero, de cobranças, 
de acusações, como ocorre em 
muitas situações, a visitação 
ao túmulo não é condenável, 
como nada o é no Espiritismo, 
apenas é conduzida à com-
preensão de forma lógica e 
racional. O espírito, ou alma, 

agora desencarnada, não se en-
contra no cemitério, e pode ser 
lembrada e homenageada atra-
vés da prece em qualquer lugar. 
A prece proferida pelo coração, 
pelo sentimento, santifica a 
lembrança, e é sempre recebida 
com prazer e alegria pelo espí-
rito desencarnado.

A MORTE NÃO É NADA ( atri-
buído á SANTO AGOSTINHO)
“A morte não é nada,
Eu somente passei
Para o outro lado do Caminho.//
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo.//
Me dêem o nome
que vocês sempre me deram,
falem comigo
como vocês sempre fizeram.//
Vocês continuam vivendo
no mundo de criaturas.
eu estou vivendo
no mundo do criador.//

Não utilizem um tom solene
Ou triste, continuem a rir.
Daquilo que nos fazia rir jun-
tos.
Rezem, sorriam,pense em mim.
Rezem por mim.//
Que meu nome seja pronuncia-
do
como sempre foi,
sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra
ou tristeza.//
A vida significa tudo
o que ela sempre significou,
o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora
de seus pensamentos,
agora que estou apenas fora
de suas vistas?//
Eu não estou longe,
apenas estou
do outro lado do Caminho...//
Você que aí ficou, siga em frente,
a vida continua, linda e bela
como sempre foi. “
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Um capotamento foi regis-
trado a alça de acesso a Itapeva 
na manhã de domingo (27). De 
acordo com relatos de testemu-
nhas o veículo perdeu o contro-
le ao sair da Rodovia Francisco 
Alves Negrão (SP-258) para en-
trar na rotatória próximo ao 
Grêmio da Polícia Militar.

O veículo acabou batendo 
em um barranco e capotando 
em seguida. De acordo com a 
Polícia Militar Rodoviária no 
carro havia três pessoas que 
não se feriram gravemente. 
Ainda no local nossa equi-
pe foi informada de que o 
condutor do veículo estava 

Motorista perde controle de 
veículo em alça de acesso a Itapeva

embriagado no momento do 
acidente.

O trânsito no local foi inter-
ditado para a remoção do veícu-

lo e a Polícia Rodoviária tomou 
as medidas cabíveis ao caso.

Na sexta-feira (25) um 
capotamento foi registrado 
na Estrada Vicinal Luiz José 
Sguario, que liga Itapeva a 
Nova Campina.

De acordo com a Polícia uma 
motorista perdeu o controle do 
veículo em que estava e acabou 
capotando no meio da estrada. 
Motoristas que passavam pelo 
local acionaram as equipes de 
resgate.

O Corpo de Bombeiros com-
pareceu ao local do acidente e 
conseguiu livrar a motorista 

das ferragens. A vítima foi en-
caminhada para a Santa Casa 
de Misericórdia de Itapeva em 
situação considerada estável.

Com a liberação da via que 
ficou interditada por cerca de 
uma hora os motoristas tive-
ram que redobrar a atenção 
por conta do óleo que ficou na 
pista, os bombeiros jogaram pó 
de serra amenizar os efeitos do 
líquido na via pública, porém, 
orientaram os motoristas a 
passar pelo local em velocidade 
reduzida.

Capotamento é 
registrado em 
estrada vicinal

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para combater um 
incêndio em uma residência no 
Jardim Bonfiglioli no último fi-
nal de semana.

Chegando ao local, os bom-
beiros se depararam com a casa 
completamente em chamas e 
apesar dos esforços para conter 
o incêndio, a casa ficou comple-
tamente destruída.

De acordo com um dos 
moradores não houve feridos, 
porém, a família acabou per-
dendo tudo o que tinha além 
do casal que morava na casa, 
há ainda mais cinco crianças 
que compõe a família. Logo 
após o fato, a população de 
Itapeva se mobilizou para aju-
dar a família.

Não foi possível determinar 
no momento a causa do incên-
dio e caberá a polícia investigar 
e apontar como que a casa pe-
gou fogo.

Fotos: Juliano Cidro/Giro 
Itapeva

Incêndio a residência é 
registrado no Jardim Bonfiglioli

Na segunda-feira (28) o Corpo 
de Bombeiros de Itapeva atendeu 
uma ocorrência de fogo em mata 
que acabou de forma inusitada e 
emocionante.

Ao ser acionado para com-
bater um incêndio em uma 
área de mata junto a Avenida 
Kazumi Yoshimura os bom-
beiros nem imaginavam o que 
estava para acontecer. Enquan-
to combatiam as chamas se 
depararam com uma ninhada 
de gatos que acabaram sendo 
atingidos pelo fogo.

Percebendo a situação os 
bombeiros providenciaram os 
primeiros atendimentos aos 
animais, pois alguns dos gatos 
ainda estavam vivos.

De acordo com os homens 
do Corpo de Bombeiros cin-
co gatos foram salvos, porém, 
apresentando algumas queima-
duras. Após retirar os gatos do 

Bombeiros salvam 
gatos de morrerem 
queimados em 
incêndio

local, os bombeiros encaminha-
ram os sobreviventes para um 
veterinário.



PROCLAMAS
LHÃES, advogada, nacionalidade brasileira, 
66 anos, natural de Maracai- SP, nascida na 
data de 26 de julho de 1953, residente e domici-
liada em Porto Velho- RO; sendo ELA:- natural 
de Itararé-SP, solteira, com 23 anos de idade, 
nascida a 22/07/1996, estudante, residente à Rua 
Alameda das Rosas, nº 167, Mont Blanc, Itapeva - SP, 
filha de MÁRIO TADEU SANTOS, advogado, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itararé-
-SP, nascido na data de 02 de junho de 1967, resi-
dente e domiciliado em Itapeva-SP e de ELAINE 
FERREIRA SANTOS, corretora, nacionalidade 
brasileira, 46 anos, natural de Itararé-SP, nascida na 
data de 16 de março de 1973, residente e do-
miciliada em Curitiba-PR. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 28 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VINICIUS PINHEIRO 
DE CAMPOS e JOSELI CORRÊA 
MACHADO BORGES, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, divorciado de Joseli Correa 
Machado Borges, cujo o casamento foi dissol-
vido aos 24/11/2015, com 32 anos de idade, 
nascido a 17 de junho de 1987, operador de 
máquinas, residente Avenida Brasil, nº 78, Vila 
Nova, Itapeva - SP, filho de JOÃO BATISTA 
SANTOS DE CAMPOS, natural de Itape-
va-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Ita-
peva-SP na data de 07 de fevereiro de 2010 e 
de CLEIDE PINHEIRO RODRIGUES, do 
lar, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada à Rua Anto-
nio de Souza Lima nº 120- Bairro de Cima, nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de Vinicius Pinheiro 
de Campos, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 24/11/2015, com 30 anos de idade, nasci-
da a 23/07/1989, balconista, residente Avenida 
Brasil, nº 78, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de 
SANTINO PEREIRA BORGES, armador, 
nacionalidade brasileira, 61 anos, natural de Ca-
pão Bonito-SP, nascido na data de 18 de dezem-
bro de 1957 e de TEREZINHA DE FÁTIMA 
CORRÊA MACHADO BORGES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Ita-
peva-SP, nascida na data de 28 de setembro de 
1961, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, 
à Avenida Brasil nº 78- Vila Nova. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 29 de outubro de 2019 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. 
Lavro o presente que será afixado em Cartório, em 
lugar de costume e publicado pela imprensa local 
no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede da Comarca de Itapeva 
– SP, não possui convenio com nenhum filmador 
ou fotógrafo (profissional / amador). 

\AFAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III e IV SAMUEL DE ALMEIDA SA-
LES e LILIAN APARECIDA DE ALMEI-
DA CRUZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 21 de 
janeiro de 1996, trabalhador rural, residente no 
Bairro Ribeirão Claro, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
BATISTA RIBEIRO SALES, lavrador, nacio-
nalidade brasileira, 58 anos, natural de Itapeva-SP  
e de LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA 
SALES, lavradora, nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, nas-
cida a 05/12/1995, lavradora, residente no Bairro 
Ribeirão Claro, Itapeva - SP, filha de JOSÉ LUIZ 
LIRIO DA CRUZ, lavrador, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural de Itapeva-SP e de 
LUIZA MARIA DE ALMEIDA CRUZ, la-
vradora , nacionalidade brasileira, 40 anos, natural 
de Capão Bonito-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 23 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ANDERSON FERREIRA DE 
SOUZA e ANDRESSA DE SOUZA AL-
MEIDA, sendo ELE:- natural de Rio Branco-AC, 
solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 06 de 
maio de 1989, médico, residente à Rua Aldo 
Russo, nº 466, Jardim Santa Rosa, Itapeva - SP, 
filho de ADALRY MOREIRA DE SOUZA, 
comerciante, nacionalidade Brasileiro, 57 anos, 
natural de Rio Branco- AC, nascido na data de 13 
de outubro de 1962 e de ROSA FERREIRA 
DE SOUZA, do lar, nacionalidade Brasileira, 55 
anos, natural de Rio Branco- AC, nascida na data 
de 02 de dezembro de 1963, residentes e domici-
liados em Acrelândia- AC; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, nas-
cida a 27/09/1996, atendente de lojas, residente 
no Bairro Pacova, Itapeva - SP, filha de NILTON 
CEZAR DE ALMEIDA, lavrador, nacionali-
dade Brasileira, 44 anos, natural de Itapeva- SP, 
nascido na data de 20 de setembro de 1975, resi-
dente e domiciliado nesta cidade de Itapeva - SP 
e de ELIETE DE SOUZA ALMEIDA, do 
lar, nacionalidade Brasileira, 38 anos, natural de 
Itapeva- SP, nascida na data de 06 de maio de 
1981, residente e domiciliada nesta cidade de Ita-
peva- SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 24 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV LUIZ FELIPE VASCO SIQUEI-
RA e HUENÃ LIMA DE ALMEIDA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos 
de idade, nascido a 18 de dezembro de 1999, ven-
dedor, residente à Rua Severino Alves Rodrigues 
Oliveira, nº 116, Bairro de Cima, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ MARCOS DA SIQUEIRA, 
vigilante, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural 
de Fartura-SP e de SANDRA RODRIGUES 

VASCO SIQUEIRA, diarista, nacionalidade bra-
sileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP, à Rua Severino Alves 
Rodrigues Oliveira, nº 116- Bairro de Cima; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos 
de idade, nascida a 28/03/2000, do lar, residente 
Rua Benjamin Constant, nº 309, Jardim Ferrari, 
Itapeva - SP, filha de VALMIR APARECIDO 
PRESTES DE ALMEIDA, encarregado de ma-
nutenção, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 17 de julho de 
1960 e de MARIA MADALENA ANTUNES 
DE LIMA ALMEIDA, diarista, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 21 de abril de 1977, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP, à Rua Benjamin Constant, 
309- Jardim Ferrari. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 24 
de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDUARDO JACINTO DOS 
SANTOS JUNIOR e SUZANE SOUZA 
FERREIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 31 anos de idade, nascido a 15 de ou-
tubro de 1988, bombeiro civil, residente à Rua Barão 
do Rio Branco, nº 526, Vila Nova, Itapeva - SP, filho 
de EDUARDO JACINTO DOS SANTOS, 
natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de ANA MARIA MA-
CHADO DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Itapeva-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Jaguariaíva-PR, divorciada de Jorge Henrique 
Rodrigues de Jesus, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 15/09/2017, com 30 anos de idade, nascida a 
31/03/1989, estudante, residente à Rua Theodoro 
Romanoff, nº 74, Vila Santana, Itapeva - SP, filha 
de SILVIO CESAR FERREIRA, nacionalida-
de brasileira, 50 anos, natural de Jaguariaíva-PR, 
residente e domiciliado em Itú-SP e de JANDI-
RA SOUZA FERREIRA, auxiliar de escritório, 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Piraí 
do Sul-PR, residente e domiciliada em Itapeva-
SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 25 de outubro 
de 2019 

Nºs I, III, IV e V ARGEU ANTONIO DA LUZ 
e ODETE PEDRO, sendo ELE:- natural de 
Pirapora do Bom Jesus-SP, solteiro, com 49 anos 
de idade, nascido a 20 de dezembro de 1969, ca-
beleireiro, residente à Rua Oscar Silveira Gomes, 
nº 28, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho de LUIZ 
ANTONIO DA LUZ, natural de Pirapora do Bom 
Jesus - SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
São Manuel - SP e de MARIA CLARA DOS 
SANTOS, natural de Buquira Grande-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em São Manuel - SP; 
sendo ELA:- natural de Barra Bonita-SP, viúva de 
Benedito Floro, falecido aos 04/08/1989, com 75 
anos de idade, nascida a 15/07/1944, doméstica, 
residente à Rua José Martins Margarido, nº 187, 
Vila Sônia, Itapeva - SP, filha de DURVALINO 
PEDRO, falecido em São Manuel-SP e de AN-
GELINA PELISEU PEDRO, falecida em 
São Manuel - SP. Itapeva. O regime adotado será 

o de Separação Obrigatória de Bens 
Conforme o Art. 1641, Inciso II do C.C.B. 25 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV MARCELO GALILEU DA 
SILVA FOGAÇA e SARA DAIANE DOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 04 de 
março de 1997, serviços gerais, residente à Rua 
Ariovaldo Queiroz Marques, nº 82, Centro, Itapeva 
- SP, filho de BENEDITO ANDRÉ FOGAÇA, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Itapeva-SP e de MARIA BENEDI-
TA DA SILVA ROMÃO FOGAÇA, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 18 anos de idade, nascida a 19/10/2001, do 
lar, residente à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 
nº 82, Centro, Itapeva - SP, filha de CRISTIANE 
APARECIDA DOS SANTOS, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de São 
Manuel-SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 25 de outubro 
de 2019 

Nºs I, III e IV JEFERSON WILLIAN DA LUZ 
MARTINS e JHOYCE TAYLLA VIEIRA 
MACHADO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 15 de fe-
vereiro de 1996, vigilante, residente à Rua Armando 
Fadini, nº 86, Quadra 20, Lote 37, Morada do Bos-
que, Itapeva - SP, filho de IVAIR DE SOUZA 
MARTINS, nacionalidade brasileira, natural de 
Itapeva-SP e de REGINA APARECIDA DA 
LUZ, feirante, nacionalidade brasileira, 39 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 20 de 
abril de 1980, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 21 anos de idade, nascida a 04/01/1998, do 
lar, residente à Rua Armando Fadini, nº 86, Quadra 
20, Lote 37, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha 
de WILSON LUIZ MACHADO JUNIOR, 
eletricista, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 03 de março de 
1979, residente e domiciliado em Sorocaba-SP e de 
ELIZANDRA LIMA VIEIRA MACHADO, 
gerente de vendas, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 30 
de setembro de 1979, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 25 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV HAMILTON URCIOLI TA-
VARES e MADALENA DAS NEVES 
RODRIGUES, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 28 anos de idade, nas-
cido a 29 de janeiro de 1991, ajudante geral, 
residente Rua Tobias Roque de Carvalho, nº 18, 
Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
APARECIDO TAVARES, operador de mo-
tossera, nacionalidade brasileira, 65 anos, natu-
ral de Itapeva - SP e de PRISCILA DO CARMO 
URCIOLI, do lar, nacionalidade brasileira, 70 

anos, natural de Itapeva - SP, residentes e do-
miciliados nesta cidade de Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itaberá-SP, solteira, com 33 
anos de idade, nascida a 24/07/1986, do lar, 
residente Rua Tobias Roque de Carvalho, nº 18, 
Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
DAS NEVES RODRIGUES, aposenta-
do, nacionalidade brasileira, 65 anos, natural 
de Laranjeiras do Sul - PR e de CLAUDETE 
APARECIDA FERREIRA DE MATOS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 61 anos, natural de 
Taquarituba - SP, residentes e domiciliados nes-
ta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 26 de outubro de 2019 

Nºs I, II, III e IV DEIVIDI DE JESUS MAR-
QUES DE OLIVEIRA e MARIA EDUARDA 
FALCE NOGUEIRA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 17 anos de idade, nas-
cido a 05 de julho de 2002, estudante, residente 
Bairro das Pedras, Itapeva - SP, filho de ACACIO 
MARQUES DE OLIVEIRA, maquinista, nacio-
nalidade brasileira, 35 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 30 de maio de 1984, residente 
e domiciliado no Bairro das Pedras, em Itapeva-SP 
e de REGIANE FORTES DE OLIVEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 39 anos, natural de Ita-
peva-SP, nascida na data de 30 de abril de 1980, re-
sidente e domiciliada no Bairro das Pedra,em Itape-
va-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 16 anos de idade, nascida a 25/10/2003, estu-
dante, residente Bairro Pacova, Itapeva - SP, filha 
de NILTON CEZAR NOGUEIRA, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 43 anos, natural de Gua-
rizinho,Itapeva-SP, nascido na data de 08 de abril 
de 1976 e de SILMARA DE JESUS FALCE 
NOGUEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 41 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 03 
de fevereiro de 1978, residentes e domiciliados no 
Bairro Pacova,em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 26 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ELTON RODRIGUES DA SILVA 
e TANIA MARY GOMES FONSECA, sendo 
ELE:- natural de São Roque-SP, solteiro, com 41 
anos de idade, nascido a 02 de fevereiro de 1978, 
assistente social, residente à Rua Santo Antonio do 
Catigeró, nº 395, Vila São Benedito, Itapeva - SP, 
filho de NELSON MARIA DA SILVA, natural 
de Nova Campina-SP, nacionalidade brasileira, fale-
cido em Sorocaba-SP na data de 03 de agosto de 
2019 e de MARINA RODRIGUES DA SIL-
VA, pensionista, nacionalidade brasileira, 73 anos, 
natural de Ribeirão Branco-SP, nascida na data de 
16 de maio de 1946, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 32 anos de idade, nascida a 06/04/1987, 
professora, residente à Rua José do Amaral, nº 52, 
Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filha de PAULO 
DE TARSO FONSECA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 24 de julho de 2013 e de EUNICE DA 
FONSECA, aposentada, nacionalidade brasileira, 
72 anos, natural de Itaberá-SP, nascida na data de 

17 de agosto de 1947, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 26 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ALESSANDRO APARECI-
DO DA ROSA e LUCIANA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA SANTOS, sendo ELE:- natural 
de Itaí-SP, solteiro, com 37 anos de idade, nascido 
a 25 de abril de 1982, motorista, residente à Rua 
Romanina Curia Campolim Canto, nº 101, Vila 
São Camilo, Itapeva - SP, filho de ANTÔNIO 
PEREIRA DA ROSA, natural de Tomazina-PR, 
nacionalidade brasileira, falecido em Fartura-SP e 
de CLEUSA DE JESUS DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Toma-
zina-PR, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Emanuel dos Santos, cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 27/07/2010, com 37 anos de idade, nascida 
a 22/10/1982, vendedora, residente à Rua Romani-
na Curia Campolim Canto, nº 101, Vila São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de BENEDITO MELO SAN-
TOS FILHO, agricultor, nacionalidade brasileira, 
68 anos, natural de Itapeva-SP e de BENEDITA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 66 anos, na-
tural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 26 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV EDSON JOSÉ DE ALMEIDA e 
FABIANE TALITA MENDES SILVA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 37 anos 
de idade, nascido a 12 de setembro de 1982, moto-
rista, residente Rua Joaquim Fabiano Filho, nº 152, 
Bairro Guarizinho, Itapeva - SP, filho de MARIA 
APARECIDA ALMEIDA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Itapeva - SP, resi-
dente e domiciliada nesta cidade de Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
35 anos de idade, nascida a 27/09/1984, do lar, re-
sidente Rua Joaquim Fabiano Filho, nº 152, Bairro 
Guarizinho, Itapeva - SP, filha de SEBASTIÃO 
CARLOS DA SILVA, pedreiro, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Riversul - SP e de 
VERA DE JESUS MENDES SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itape-
va - SP, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 26 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV AILTON PEREIRA MAGA-
LHÃES JUNIOR e GABRIELLA FER-
REIRA SANTOS, sendo ELE:- natural de 
Ji-Paraná-RO, solteiro, com 33 anos de idade, 
nascido a 26 de abril de 1986, médico, residente 
à Rua Alameda das Rosas, nº 167, Mont Blanc, 
Itapeva - SP, filho de AILTON PEREIRA 
MAGALHÃES, pecuarista, nacionalidade bra-
sileira, 66 anos, natural de Jandaia do Sul-PR, 
nascido na data de 04 de setembro de 1953, 
residente e domiciliado em Nova Mamoré-RO e 
de MARIA CREUSA MACHADO MAGA-
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CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

Prezado(a) Quotista, 

Vimos pela presente convocá-lo(a) para participar da Assem-
bleia de Sócios da Villa Emma Empreendimento e Imobiliário 
SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 18.379.973/0001-49, a ser 
realizada no salão de eventos do Hotel Marinho, localizado na 
Avenida Paulina de Moraes nº 1182, Bairro Jardim Maringá, 
Município de Itapeva/SP, no dia 8 (oito) de novembro de 2019, 
às 10:30h, a fim de:

1. Apreciar e deliberar sobre as contas da administração e 
deliberar sobre o balanço patrimonial e resultado econômico 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, em 
anexo;
 
2. Homologar a distribuição da Reserva de Lucros; 

3. Deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exer-
cício social encerrado em 31/12/2018 e a distribuição de di-
videndos; 

4. Substituição do administrador Décio Zuliani Maluf (represen-
tante da EEITCL BOITUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIA-
RIO SPE LTDA); 

5. Consolidação do Contrato Social;

A população de Itapeva se 
mobilizou nos últimos dias em 
busca do jovem Adriano Santos 
de Oliveira de 17 anos que de-
sapareceu na manhã de segun-
da-feira (28).

De acordo com familiares, 
Adriano foi visto saindo de casa 
às 06h da manhã de segunda 
e depois disso não houve mais 
contato com o jovem. Diante 
do sumiço a família acionou as 
autoridades de segurança que 
realizaram buscas pelo Distri-
to do Alto da Brancal onde o 
jovem foi visto pela última vez.

Corpo de Bombeiros, fami-
liares e amigos do jovem se 
esforçaram para achar Adriano, 
porém não conseguiram locali-
zá-lo.

Um familiar do rapaz infor-
mou que o caso já havia aconte-

Família encontra jovem 
que estava desaparecido

cido anteriormente e que após 
alguns dias o jovem apareceu.

Na terça-feira (29) a família 
ainda procurava pelo adoles-
cente e somente no final da 

noite houve o comunicado que 
o jovem tinha sido encontrado. 
A família não divulgou onde o 
jovem esteve durante o tempo 
que ficou desaparecido.

No sábado (26) Bombeiros 
de Apiaí e Itapeva participaram 
de um salvamento em mata de 
quatro pessoas que procura-
vam um cavalo e acabaram se 
perdendo.

A ocorrência foi registra-
da em Apiaí, onde quatro pes-
soas acabaram entrando em 
uma área de mata para procu-
rar um cavalo, porém quando 
anoiteceu o grupo acabou se 

Equipe de resgate salva
grupo perdido em mata

As pinturas no cruzamento 
da Rua São Paulo com Avenida 
Brasil feitas por funcionários 
da DEMUTRAN (Departamento 
Municipal de Transito) há uma 
semana já começaram a desa-
parecer do solo.

Na quinta-feira (24) nossa 
equipe acompanhou o trabalho 
dos funcionários públicos na 
pintura de solo visando uma 
maior segurança no cruzamen-
to onde são registrados aciden-
tes constantemente.

Uma semana após os traba-
lhos serem executados, quem 
passa pelo local já nota que 
parte da pintura feita já está se 
apagando.

Nossa equipe de reporta-
gem entrou em contato com 
a Assessoria de Imprensa da 
prefeitura de Itapeva para sa-
ber a posição dos responsáveis 
quanto a situação e o valor do 
serviço executado, porém até o 
fim desta edição não obtivemos 
respostas. 

Como a Prefeitura vê essa 
situação?

O Departamento de Trânsi-
to vem sendo exigente quanto 

a qualidade da tinta e para isso 
exige a apresentação de todos 
os laudos e documentações ne-
cessárias; tudo dentro do que 
exige a Lei  para que  a empre-
sa possa participar das licita-
ções e entregar o produto de 
acordo com as especificações. 
Qual o valor do serviço?

O serviço foi executado pe-
los próprios servidores deste 
departamento.

Por que não foi utilizado 
um produto de qualidade para 
maior permanência dessa pin-
tura?

A tinta utilizada  para a rea-
lização de todos os serviços de 
sinalização horizontal é a base 
resina acrílica com diluição em 
solvente atendendo  às normas 
ABNT NBR 11862,, devidamen-
te comprovado por  laudos de 
análise dos produtos, realiza-
dos em laboratórios creden-
ciados pela ABIPTI (Associação 
Brasileira das Instituições de 
Pesquisas Tecnológicas). Os lo-
tes entregues possuem o cer-
tificado de análise do produto 
que satisfaça às exigências des-
ta especificação.

Em apenas uma 
semana, pinturas de ruas 
começam a desaparecer

perdendo. Para a sorte do gru-
po em um determinado ponto 
da mata conseguiram sinal de 
celular e acionaram o Corpo de 
Bombeiros.

Ao se inteirar dos fatos os 
bombeiros conseguiram levan-
tar as coordenadas do grupo 
pelo Google Maps. 

Diante das informações le-
vantadas os homens do Corpo 
de Bombeiros decidiram en-

trar na mata durante a noite 
mesmo visando a segurança 
do grupo. Ainda segundo os 
bombeiros foram cerca de 
duas horas de caminhada até 
encontrar o grupo que esta-
vam todos em perfeitas con-
dições de saúde.

Após o susto os quatro ho-
mens foram entregues as suas 
famílias e os bombeiros come-
moraram a ação bem-sucedida.
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Serviço
Consultório Dra. Cintia 
Fadini
Rua Santos Dumont, 
nº 3511.
Contato:
(15) 99720-2555 ou 
3524-2555
Facebook 
@fonoaudiologacintia
Instagram 
@cintia_fadini
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Não somente pelo fato do 
incomodo, mas também 
pelos fatores sociais e 

psicológicos que envolvem o 
tal zumbido no ouvido.

De acordo com a fonoau-
dióloga Dra. Cintia Fadini, o 
zumbido é um sintoma de que 
algo não está funcionando bem 
na via auditiva. “Geralmente o 
zumbido aparece 10, 20 anos 
antes do paciente perceber que 
ele tem uma perda auditiva. Em 
90% dos casos nós temos perda 
auditiva que causa o zumbido. 
Tem pacientes jovens, mais ido-
sos, alguns que relatam ouvir o 
barulho de uma cigarra, outros 
de uma cachoeira. Então sem-
pre que tiver o zumbido, de-
ve-se procurar um profissional 
para avaliação e já tentar tratar 
precocemente”, disse.

Geralmente, o zumbido 

Novembro Laranja: mês de 
conscientização ao ‘zumbido’

Dra. Cintia Fadini explica as causas, descobertas e possíveis tratamentos para o “chiado” que incomoda tanta gente

aparece em pacientes com 
perdas auditivas leves. Segun-
do a Dra. Cintia, os primeiros 
passos são avaliar a audição 
do paciente e corrigir a perda 
auditiva. “É indicado que o 
paciente utilize então o apa-
relho auditivo e dentro deste 
aparelho terá o tratamento 
para o zumbido. Eu trabalho 
de três formas: primeiro vou 
oferecer a audição de volta 
ao paciente, o cérebro perce-
bendo que tem esse som, ele 
já fica mais calmo. A partir 
disso, eu preciso colocar de 
repente um outro som para 
disfarçar para o cérebro, por 
exemplo, uma onda do mar, 
um som relaxante, para que o 
paciente esqueça que ele tem 
o zumbido”, acrescentou.

Por mais assustador que 
pareça, Dra. Cintia nos contou 

que existem pacientes que 
estão há 20 anos convivendo 
com o zumbido. “Nós preci-
samos oferecer amplificação, 
tem que usar o aparelho audi-
tivo, o paciente fica em acom-
panhamento comigo durante 
três anos, é um tratamento. 
Mas tenho pacientes que logo 
no primeiro mês conseguem 
viver tranquilamente sem o 
zumbido”.

Na avaliação clínica, a fo-
noaudióloga irá olhar a orelha 
para confirmar se não tem 
nada impedindo o som de 
passar, depois fará o exame da 
audição para saber se todas as 
frequências estão chegando 
no cérebro, aí deverá pesqui-
sar a parte de musculatura. 
“Às vezes um desvio de ATM 
ou uma lesão cervical também 
podem causar o zumbido. En-

tão precisamos investigar 
tudo antes de dar um diag-
nóstico, mas na avaliação já 
é possível saber de onde vem 
esse zumbido”.

Novembro Laranja é o mês 
de conscientização ao zumbi-
do, que é importantíssimo, de 
acordo com a Dra. Cintia, pois 
além do desconforto, o zum-
bido também pode levar a 
depressão e, inclusive, alguns 
chegam até a pensar em sui-
cídio. “22% da população do 
Estado de São Paulo tem zum-
bido, alguns se incomodam 
mais e outros menos. Neste 
mês de novembro eu lançarei 
meu curso de como tratar o 
zumbido e farei vídeo, publi-
cações, enfim, tudo que pos-
sa chamar atenção para essa 
causa, que é tão importante”, 
concluiu.
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FER FER VENDO

Pais Cristiane e Anderson Pais Elaine e Valdinei e o irmão Rodrigo Pais Gláucia e Junior e a irmã Maria Júlia

João Vitor 7 anos
e José Miguel 9 anos Paulo 9 anos Maria Rita 1 ano

A Câmara Municipal de 
Itapeva realizou uma 
Sessão Solene de Entre-

ga de Títulos de Cidadão Ita-
pevense para homenagear três 
novos cidadãos agraciados com 
o título.

Os homenageados são: Ané-

sio de Araújo Campos Neto, mé-
dico pediatra, natural de Monte 
Carmelo-MG, Gessé Osférido 
Alves, controlador de acesso 
na portaria do UPA, natural de 
Itaberá-SP e Marioli Archilenger 
Leite, advogada, natural de Ita-
raré-SP.

Câmara entrega Título de Cidadão Itapevense 
a Dr. Anésio, Dra. Marioli e a Gessé Alves
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No próximo dia 10 de no-
vembro o Clube da Viola rea-
lizará mais um evento em 
Itapeva.

O “Tarde da Viola”, que 
conta com o apoio da Se-
cretaria Municipal da Cul-
tura, Binho Assitec, Sindi-
cato Rural de Itapeva, FM 
Cristal e Jornal Ita News, 
será realizado no Rincão da 
Paróquia da Piedade a par-
tir das 13h.

O evento terá participa-
ção de violeiros de Itapeva 
e região e ainda promoverá 
um bingo no intervalo das 
apresentações.

Clube da 
Viola fará 
evento em 
novembro

A Praça da Bandeira locali-
zada recebeu na sexta-feira (25) 
obras de revitalização.

Dentre as benfeitorias fei-
tas no local, houve a troca das 
bandeiras do município de Ita-
peva, do estado de São Paulo e 
do Brasil.

Quem passou pelo local ve-
rificou equipes da DEMUTRAN 
(Departamento Municipal de 
Transito) realizando a troca das 
bandeiras.

Trocas de bandeiras são 
realizadas pela Prefeitura

Um grupo especial de amigas esteve reunido em Ilhéus, no resort Cana Brava, onde conheceram a 
cidade do famoso escritor Jorge Amado, e ainda celebraram o aniversário da querida Maria do Carmo 
Scavassin no dia 22 de outubro. As amigas viajaram através da agência Itapeva Viagens.

Férias em Ilhéus

Atlética Unesp realizou II Festa a Fantasia no Manacá. Confira as fotos:
Fotos: Ayrton Latapiat
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09/11
VESTIBULAR
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Exercício Físico e Saúde

Anderson Gregorio Joaquim 
Fanpage: facebook.com/ - Prof.

AndersonGregorio
Formado em Educação 

Física e Esportes pela EEFERP 
- USP

Possui Licenciatura Plena em Edu-
cação Física pela UNAERP

a capacidade contrátil cardíaca 
e dos músculos consumirem oxi-
gênio, ou seja, reduz a aptidão 
cardiorrespiratória e a capacida-
de de gerar trabalho motor. 

O envelhecimento é inevi-
tável a todos nós, assim como 
a morte. É inexorável a dete-
rioração das nossas funções 
fisiológicas. Ficar sedentário, 
só acelera esta deterioração. 
Melhorar seu condicionamen-
to físico permite maior longe-
vidade. Muitos já sabem deste 
potencial do exercício, porém, é 
livre arbítrio de cada um esco-
lher como viverá a sua vida. Só 
você pode decidir o que fazer e 
estamos aqui para ajudar!

Inatividade Física te 
Afasta da Saúde! 

No geral, inatividade física 
é definida como qualquer de-
créscimo do movimento cor-
poral que consequentemente 
reduz o gasto energético para 
níveis basais. Esse é um proble-
ma “de” e para a saúde pública, 
pois, bilhões de dólares e reais 
são dispendidos para manejo 
de doenças, morbidade e mor-
talidade. 

Hoje é possível se exercitar 
com baixíssimo custo. É dis-
cutido que pais sedentários, 
podem gerar filhos com genes 
específicos para a inatividade 
física. Ou seja, essas crianças 
terão uma predisposição para o 
sedentarismo. 

Especula-se que alguns ge-
nes da inatividade física, po-
dem sobreviver a seleção natu-
ral, devido ao rápido turnover 
proteico. Parte desta especula-
ção é explicada pela teoria evo-
lucionista da medicina Darwi-
niana. 

O comportamento dos pais, 
é o que modula o ambiente 
para a nova geração reduzir os 
fatores de risco no futuro. Ser 
inativo, te aproxima de doen-
ças cardiometabólicas (dia-
betes, obesidade, doença da 
artéria coronária, hipertensão, 
disfunção muscular e etc.). 

Ser inativo fisicamente, re-
duz expectativa de vida. Reduz 

Representantes da Secre-
taria Municipal da Educação 
e Cultura e Entidades da So-
ciedade Civil participaram 
do “Encontro Paulista de Mu-
seus, Memória Ferroviária e 
Paisagens Culturais, realiza-
do no dia 25 de outubro em 
Guararema/SP.

O evento teve como obje-
tivo promover a preservação 
e difusão da memória ferro-
viária paulista. Ele foi reali-
zado pelo SISEM-SP, instância 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Guararema.

Também contou com uma 
programação diversificada 
e instrutiva, tendo a cidade 
como um case de sucesso em 
termos de preservação da 
memória e do patrimônio fer-
roviário no Estado.

Representantes da Secretaria 
da Educação e Cultura 
participam de encontro de 
museus em Guararema
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DESTAQUES 

DE 2019
Obrigado!

O sentimento é somente gratidão.

Gratidão a todos que confiaram em  

nosso trabalho pelo 5º ano consecutivo.

Gratidão aos clientes e amigos e  

prestigiaram este dia memorável.

Gratidão a todos nossos parceiros e fornecedores  

que fizeram com que este dia fosse inesquecível.

Gratidão a cada homenageado da noite, empresários,  

profissionais liberais, políticos, enfim, todos que se destaca-

ram em suas respectivas categorias neste ano de 2019.

Muito sucesso e conquistas em seus empreendimentos.

Até 2020!

Miss Itapeva 2019 
Ágata Santos entregou 

os troféus aos 
homenageados da noite
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JL Distribuidora de Bebidas

MD Toldos - Toldos, Coberturas e Fachadas

Giulia Ceritello - Veterinária

Aquatic - Academia de Natação

Tayla Variedades - Loja de Variedades

Edimas Tech  - Segurança Eletrônica
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G’Madre - Joias e Semijoias

Flávio Carvalho - Funcionário Público Destaque

A Legítima - Loja de Preço Único

Fer Fer Vendo - Buffet Infantil

Need Cursos - Formação Profissional

Casa de Carnes Fogaça - Açougue
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Inovar Segurança - Segurança

Elegância Boutique - Boutique Feminina

Escritório Mercúrio - Escritório de Contabilidade

Junior Alve’z - Cerimonialista

Pronto Vet - Banho e Tosa

Andrea Ascacibas - Personal Trainer
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Rafthi - Funilaria

Black Films - Insulfilm

Vini Bike - Bicicletaria

Mult Car - Revenda de Veículos

Colégio Leme - Escola Particular

Restaurante Vó Lenita - Restaurante Popular
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Banda 3 Canto - Banda Show

Irmãos Zambianco - Empresa de Cachaça

Chris Store - Loja Feminina

Junior Itaoca - Liderança Regional na Saúde

Ricardo Riza - Corretor Imobiliário

Maitê Festas - Buffet
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3D Real - Projetos em 3D

Pizza 7 - Pizzaria

Studio Fit - Pilates Funcional

Ronaldo Pinheiro - Assessor Parlamentar

Andrei Müzel e Paixão de Cristo
Secretário Municipal e Musical

Mais Sabor a Granel - Produtos Naturais
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Polo Turismo - Agência de Viagens

King Mek - Hamburgueria

Loja Estrela Calçados

Hiro Baterias - Baterias Automotivas

Disk Água Silva - Distribuidora de Água

Loja Estrela Confecções



www.jornalitanews.com.br ITA NEWS DE OURO10 01 de novembro de 2019

Tiago Bastos Vieira - Fisioterapeuta Osteopata

Servimaq Ar Condicionado

Santa Saúde - Plano de Saúde

Five Fitness - Academia Revelação

Serralheria Pauliski - Serralheria

Vanessa Guari - Liderança Rural
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Casa das Tintas - Tintas

Los Parças - Barbearia

Tamara Lara - Maquiadora

Chevrocar - Oficina Mecânica

Águia Hortifruti - Quitanda e Hortifruti

Chaveiro Alemão - Chaveiro
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Igui Piscinas

Estrelinha Kids - Loja Infantil

Débora Marcondes - Vereadora

Lotérica Zebra de Ouro - Lotérica

Itagran - Marmoraria

Sol Nascente - Restaurante
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Colégio Leme - Curso Pré Vestibular

Relojoaria Bueno - Relojoaria

Oficina de Dança Denize Claro - Academia de Dança

Nadia Carvalho -  Digital Influencer

Adilson Soares - Advogado Revelação

Dra. Alessandra Garcia - Microfisioterapia

Superbase Concresul - Concreto Usinado

Studio Ana Paula Almeida - Academia Feminia

O Menor Casal do Mundo - Casal Influencer

Cake Shop Paladar - Confeitaria

Chopp Germania - Distribuidora de Chopp

Itacab - Retífica de Motores
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Dra. Priscila Lopes - Dentista Popular Feminino

Jean Quevedo - Especialista em Loiros

Vídeo Lopes - Vídeo

Gygabon - Sorveteria

Laboratório São Lucas 
Laboratório de Análises Clínicas

Yázigi - Escola de Idiomas

Wilson Roberto Margarido - Vereador

Pet Shop Beija Flor - Pet Shop

Dra. Marcia Cleide Ribeiro - Advogada

Calhas União - Calhas

Dr. Júlio César Andrade
Dentista Popular Masculino

Uni Drogas - Farmácia Revelação



www.jornalitanews.com.br 1501 de novembro de 2019 ITA NEWS DE OURO

Damásio Educacional
Cursos Preparatórios e Pós Graduação

Mottanet - Internet

Idália Cris - Especialista em Colorimetria

Vidraçaria Brasil - Vidraçaria

Disk Gás Silva - Distribuidora de Gás

Ótica Diniz - Ótica

Servmaq Refrigeração

Ricardo Lara - Eletricista

Nanini Embalagens

JL Locações - Locação de Móveis para Festas

Kiôdai Karatê - Academia de Karatê

Estrela Esportes - Artigos Esportivos
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Gtec - Informática 
Dr. José Pereira de Araújo Neto 

Escritório de Advocacia Josi do Eliel - Liderança Regional
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