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Terezinha 
da Paulina 
vai voltar?

O vereador Jeferson Mo-
desto (MDB) está cobrando do 
Poder Executivo que valorize 
mais os servidores munici-
pais, solicitando que o valor 

do vale refeição sofra um au-
mento significativo e que o 
vale transporte seja debitado 
direto em folha de pagamen-
to. Página 03.

Jé pede valorização 
ao servidor público

Na segunda-feira (04) os 
membros da CEI dos Trans-
portes apresentaram o re-
latório parcial dos fatos le-
vantados até o momento. A 

Comissão Especial de Inquéri-
tos foi criada com a finalidade 
de averiguar irregularidade 
no transporte de alunos e pa-
cientes. Página 07.

CEI dos Transportes: relatório 
parcial destaca crimes

Neste final de semana os 
amantes da Cultura não têm 
do que reclamar em Itapeva. 
Sexta, sábado e domingo ha-
verá apresentações culturais 

para todos os gostos. Estão 
programadas atrações musi-
cais, dança, artesanato, Stand’ 
Up, mágica, capoeira e teatro. 
Em Foco 08.

Itapeva terá fim de 
semana cultural 

diversificado

A franquia Damásio Educacio-
nal – Unidade Itapeva/SP, inaugu-
rada em janeiro de 2014, está de 
“casa nova”. Seguindo a tendên-
cia das novas franquias, mudou-

-se para um espaço mais enxuto, 
porém, muito mais moderno, 
inovador e acolhedor, localizado 
na Rua Teófilo David Müzel, nº 269, 
Vila Ophélia. Em Foco 01.

A cidade de Ribeirão Branco 
foi surpreendida por um crime 
bárbaro ocorrido em uma área 
rural do município. De acordo 

com informações da Polícia um 
homem deu entrada no hospital 
já em óbito com ferimentos no 
pescoço e no queixo. Página 06.

Comerciante é 
assassinado em 
Ribeirão Branco

As queimadas em áreas de ma-
tas são as que mais preocupam 
as autoridades, seja pelo dano ao 
meio ambiente, pelo dano à saú-
de como também pela fuga de 

animais peçonhentos para áreas 
residenciais. E é justamente esse 
tipo de queimada que vem sendo 
constantemente registrada em 
Itapeva. Página 05.

Fogo em mata gera 
perigo com animais 

peçonhentos

Populares pedem atenção das 
autoridades municipais e cons-
cientização da população quanto 
a estrada que liga o município de 
Itapeva ao Bairro Taquaral.

Quem passa pelo local nota 
ao longo da estrada a presença 
de diversos pontos com lixos e 
entulhos jogados na estrada. 
Página 05.

Estrada para o 
Bairro Taquaral 

acumula entulhos

Páginas 03 e 04

Escola Jeminiano 
está com vagas abertas 

para o EJA 2.020

Dr. Marcelo Moura e 
Capitão Renó recebem 
honraria na Câmara

Capotamento na SP-258 
tira a vida Lilian Loureiro
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Até que ponto são válidos 
os confrontos entre o Gover-
no Federal e a Rede Globo 
de televisão? Os conflitos 
crescem a passos largos e 
colocam a empresa televisi-
va entre a cruz e a espada 
no olhar de nosso povo que 
comprou literalmente o lado 
do presidente.

As declarações de Bolsona-
ro dão mostrar de que o cresci-
mento da emissora deu-se em 
função de gastos com publici-

dade pagos pelos governos an-
teriores de forma inconsequen-
te e desnecessária e que tais 
cortes provocaram a ira da rede 
e consequentemente ataques 
fulminantes contra o atual go-
verno.

O marco maior da discórdia 
foi a tentativa frustrada de co-
locar o presidente no caso Mar-
yelle o que demonstrou todo o 
despreparo de uma rede de no-
tícias até então a mais precisa 
e com muito crédito em nosso 

país, mas que agora passa por 
campanhas que pedem a popu-
lação desligar o canal, empresá-
rios tirando suas publicidades 
da emissora e o pior o corte 
total de verbas do governo fe-
deral.

A hora é de aguardar, mas a 
emissora dá sinais de que não 
conseguirá manter o padrão 
global de qualidade” por muito 
tempo já que a possível reno-
vação em 2.022 passará pelas 
mãos de Bolsonaro.

Ataques
Leitores do Jornal Ita News 

entraram em contato com nos-
sa redação informando que 
estão encontrando problemas 
com o novo programa online 
do governo de São Paulo, que 
promete a abertura, alteração e 
o fechamento de empresas em 
até 24h.

A informação é de pessoas 
que trabalham na área de con-
tabilidade e estão tendo dificul-
dades para acessar o sistema e 
dar andamento a processos de 
clientes diante da Junta Comer-
cial.

O que era para ser um facili-
tador de serviço na prática aca-
bou dificultando ainda mais o 
trabalho de quem acessa o pro-
grama. O chamado “Integrador 
Estadual Paulista” passou a va-
ler em agosto e o site anuncia o 
seguinte slogan “empreender é 
sua especialidade, facilitar esse 
caminho é a nossa”.

Procuramos o chefe do pos-
to de atendimento da Junta Co-
mercial em Itapeva, Cezar Hen-
rique Oliveira que informou 
que devido a modernização 

Contadores relatam 
problemas com plataforma 
do governo paulista

houve a necessidade de mudar 
o sistema, porém, devido aos 
problemas que ocorreram com 
durante o período de mudan-

ça já há uma equipe técnica 
de prontidão para solucionar 
eventuais problemas que forem 
relatados por seus usuários.

Vivemos numa sociedade 
hipócrita, onde os verdadeiros 
pensamentos e opiniões são 
expressos através de máscaras; 
imitamos a fala, fingimos ges-
tos e modos comportamentais. 
Isto ocorre quando, incapazes de 
sermos verdadeiros, simulamos 
condutas e exigimos do outro 
aquilo que nem mesmo possuí-
mos. Com o tempo, esta atitude 
mascarada se torna um padrão; 
a máscara vira rosto, ficando pra-
ticamente impossível separá-los.

O hipócrita consegue en-
ganar por muito tempo; são 
pessoas contraditórias que jul-
gam o outro pelo mesmo crime 
que comete; tem duplo padrão 
de valores: aplica penalidades 
não aplicáveis a si; e possui dis-

cursos de humildade no auge 
da sua prepotência. Culpa da 
própria sociedade, responsável 
pela existência de hipócritas, 
pois aceita tais comportamen-
tos díspares.

Fico extremamente impres-
sionado com o alcance da hipo-
crisia humana quando paro e 
observo o mundo ao meu redor. 
Ela está presente nos quatro 
cantos do dia a dia; apresenta-
-se de diferentes maneiras, mas 
se iguala nas ruídas da razão, 
destrói sonhos e inferioriza a 
humanidade. A hipocrisia de 
fingir sorrisos, aceitar condi-
ções irreais, fantasiar o sucesso 
diante do fracasso; ser hipócri-
ta é enganar a si mesmo e tão 
logo, decepcionar-se.

A hipocrisia ilustra a ob-
viedade da imensa falha de 
caráter, já que tem como única 
intenção a obtenção de vanta-
gem, seja financeira, emocional 
ou moral. Se almejamos uma 
sociedade melhor, devemos 
aprender a diminuir nossa hi-
pocrisia, começando a admitir 
que queremos levar vantagem 
em tudo. Este será o primeiro 
passo, reconhecer que somos 
doentiamente hipócritas. 

Hipocrisia

Os alunos dos 2º e 3º mó-
dulos do Curso de Técnico em 
Edificações, da Etec Dr. Demé-
trio Azevedo Jr. fizeram visitas 
ao prédio da Câmara Municipal 
de Itapeva em outubro. 

Os estudantes puderam 
constatar a implementação 
da Lei de Acessibilidade (Lei n° 
10.098, de dezembro de 2000), 
que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promo-
ção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida nas instala-
ções do prédio, além de vivencia-
rem experiências sensoriais.

Alunos do Curso de Técnico 
em Edificações visitam a 
Câmara Municipal de Itapeva

Na segunda-feira (04) o se-
nhor Benedito Gimenez, repre-
sentante da Comunidade Tera-
pêutica Mãe da Vida fez uso da 
Tribuna do Povo na 70ª Sessão 
Ordinária para agradecer as 
emendas parlamentares desti-
nadas à instituição.

Gimenez falou sobre a Co-
munidade Terapêutica Mãe 
da Vida, da sua importância 

na comunidade e dos serviços 
prestados para as pessoas que 
necessitam de tratamento con-
tra a dependência química e 
alcoólica.

Contou também um pouco 
da história da entidade, que foi 
fundada em março de 1.999, 
pelo senhor Ednelson Bueno da 
Luz, que após seu tratamento 
decidiu levar a mensagem de 

luta contra a dependência quí-
mica e alcoólica, onde iniciou 
seu propósito de desenvolver 
um projeto de políticas públi-
cas voltado a conscientização 
e prevenção ao uso de drogas.

Depois de falar da impor-
tância da entidade, Gimenez 
agradeceu a todos e ao final fez 
a entrega de uma homenagem 
aos vereadores.

Comunidade Terapêutica 
Mãe da Vida agradece 
emendas parlamentares

A atividade foi coordenada 
pelos professores Valdeir da 

Costa Lobo e Maria Beraldina 
Antonio.



E as luzes?
Quando será que a Associação Co-

mercial dará início a um Natal dife-
renciado em nossa cidade? Será que 
não veem que precisa investir nos em-
presários que sofrem com a situação 
atual?

Cadê os empregos?
O que a Marimar Guidorzi tem feito 

para gerar empregos? Mantém o seu e 
de seus cordeiros que obedecem todas as 
ordens, mas e o povo? Como ficam suas 
promessas? E o aeroporto? 

Abandono
O Distrito Industrial só serve para 

alguns políticos fazerem média com os 
empresários já que o investimento aqui 
pouco acontece e quando é iniciado de 
uma hora para outra para. Será que não 
enxergam o quanto é importante o local 
para a economia de Itapeva?

Retalhos
A malha viária de nossa cidade 

parece um queijo suíço e isso é um 
reflexo de mais de 20 anos só remen-
dando o asfalto e nada de recapea-
mento. Será que alguém assumirá 
esse problema que deixa as ruas in-
transitáveis? 

Sanbra
O que acontece com esse Bairro que 

fica na Zona Rural e é ignorado pela 
administração e pela Casa de Leis? Só 
serve para os 2 poderes em época de 
campanha? Onde estão os vereadores e 

passos largos com grandes intervenções 
da deputada o que com certeza ele deverá 
demonstrar em suas redes sociais e nas rá-
dios. Um nome que surpreende pelo tempo 
de afastamento, mas que com certeza fará 
muitos tremerem.

Será? III
Com a presença da presidente esta-

dual, Alessandra Algarin na oportunida-
de acompanhada de João Fadel aconte-
ceu a filiação de Terezinha da Paulina, 
na residência da Diretora da Rede Cris-
tal de Rádio, o que demonstra que esta 
vem com toda a força e em busca da 
prefeitura de Itapeva. Alguém duvida?

Passou da hora
Marinho – “Estou pedindo que 

seja realizado um festival de músi-
ca voltado aos jovens com cantores 
de toda a região, temos espaço para 
isso como o Pilão D’Água e a Praça de 
Eventos e precisamos prestigiar nos-
sos talentos e proporcionar cultura e 
lazer ao nosso jovens”. O último que 
aconteceu foi o Fest News realizado pelo 
nosso semanário. Tem gente que só sabe 
receber salário e a ação pretendida pelo 
nobre edil é muito fácil de ser realizada.

A lei
Débora Marcondes – “Queria fa-

lar de um projeto apresentado nesta 
Casa de Leis, temos a Lei Orgânica 
Municipal que no seu artigo 20 fala 
que perderá o mandato o vereador 
que deixar de comparecer em cada 
sessão legislativa a quinta parte das 
sessões ordinárias salvo licença ou 

um quinto, ou seja, nossa lei orgâni-
ca está errada. Estou com o parecer 
jurídico e ele deu favorável e agra-
deço aos vereadores que assinaram 
e apoiaram esse projeto”. Quem não 
assinar é porque não quer trabalhar. 
Encaminhe para este colunista o nome 
destes que mostraremos todos com o 
maior prazer já que 2.020 é ano eleito-
ral e não queremos omissos na Casa de 
Leis, cara vereadora Débora.

Muito bom
Rodrigo Tassinari – “Vamos votar 

daqui a pouco o projeto que institui a 
carteira de identificação do Autista, é 
um projeto do Executivo e de antemão 
eu peço que todos votem favorável por-
que eu fiz esse requerimento, e a verea-
dora Débora também fez esse requeri-
mento para colocar o símbolo em filas 
preferenciais, o Cofesa foi o primeiro 
colocar depois outros estabelecimentos 
também. Essa é uma vitória do conse-
lho municipal da pessoa com deficiên-
cia”. Parabéns ao Executivo pela autoria e 
a todos que abraçarem a causa. 

Profissionalismo 
e respeito!

Quero aproveitar o espaço para pa-
rabenizar o profissionalismo e o respeito 
com o qual fomos tratados pelo delegado 
de Ribeirão Branco, Dr. José Carlos Berto-
lucci que nos atendeu para falar sobre o 
caso de homicídio naquele município. O 
respeito demonstrado com a imprensa só 
prova que quando o profissional honra o 
cargo que ocupa não se preocupa em aten-
der quem a ele recorre.

prefeito que se elegeram como votos da 
localidade? O povo já não aguenta mais 
tanto desrespeito.

Omissão dos 
secretários

Parece que a maioria dos secretá-
rios (existem exceções) não se preocu-
pam com o que está acontecendo com 
Itapeva que caminha para trás a cada 
dia. Será que uma renovação não se faz 
necessária? Alguns são profissionais da 
política e vivem do dinheiro público há 
décadas.

Esporte
Cavani fez muitas promessa em 

campanha para fortalecer o esporte lo-
cal até agora nada acontece. Podemos 
acreditar que depois deste mandato pre-
cisaremos de uns 20 anos para recupe-
rar o que foi perdido. Mais um dado que 
entra para o currículo do atual prefeito 
que ainda quer se reeleger.

Será?
Depois de uma surpreendente filia-

ção ao partido PODEMOS, a ex-depu-
tada Terezinha da Paulina pode surgir 
como candidata a prefeita de Itapeva 
que é um antigo sonho. Dona de um 
currículo invejável Tere pode ser a mais 
nova opção para que a cidade volte a ser 
digna da Capital da 16ª Região Adminis-
trativa.

Será? II
Durante os mandatos de Terezinha da 

Paulina a região conseguiu sim crescer a 

missão autorizada pela câmara. Essa 
quinta parte proporcionalmente hoje 
seria 16 faltas injustificadas que o ve-
reador tem direito a ter, cada verea-
dor tem sua prerrogativa de trabalho, 
sabemos que tem uns que trabalham 
mais nos gabinetes e outros mais nas 
ruas, cada um tem sua forma de tra-
balhar, mas o único lugar que ele é 
obrigado a comparecer, assinar a lista 
de presença senão tem o salário des-
contado é na sessão, temos duas ses-
sões por semana, mais ou menos oito 
por mês”. A vereadora enxergou o que 
o povo critica há muito tempo, a falta 
de trabalho da maioria dos vereadores 
(nem todos).

A lei II
“Ai fui questionada por alguns 

servidores públicos dizendo que 
eles tem direito a 6 abonadas, 6 in-
justificadas e porque os vereadores 
tem direito a 16 faltas e analisando e 
vendo outros municípios e apresen-
tei que seja diminuído de 16 para 
6, para cortar esses privilégios”. 
Concordo com a nobre parlamentar. 
Quem não quer trabalhar 2 ou 3 ho-
ras por semana não pode representar 
o povo com dignidade.

Perfeito
“Então mudaria que agora o ve-

reador perderia o mandato se deixar 
de comparecer a mais de 6 sessões 
sem justificativa. Agora injustificável 
ter mais que 6, podem dizer que é 
inconstitucional, mas inconstitucio-
nal já estamos porque a constituição 
diz um terço, e nós estamos usando 

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP

www.facebook.com/jornalitanewsITA NEWS 308 de novembro de 2019

As mudanças no pacto fe-
derativo propostas em 
uma das três PECs en-

viadas na terça-feira (05) pelo 
governo ao Congresso preveem 
a incorporação a municípios vi-
zinhos das cidades com menos 
de 5 mil habitantes e arrecada-
ção própria menor que 10% da 
receita total.

De acordo com o Ministério 
da Economia, há, atualmente, 
1.254 municípios que seriam 
incorporados pelos vizinhos, 
de acordo com as mudanças 
propostas.

As três PECS enviadas ao 
Congresso

PEC do pacto federativo: 
dá mais recursos e autonomia 
financeira para estados e muni-
cípios.

PEC emergencial: cria me-
canismos emergenciais de con-
trole de despesas públicas para 
União, estados e municípios.

PEC dos fundos públicos: 
extingue a maior parte dos 281 

Pacto federativo: proposta prevê 
incorporar a municípios vizinhos 
cidades com até 5 mil habitantes

Seriam afetados municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor 
que 10% da receita total. Ministro Paulo Guedes afirmou que a decisão é política

fundos públicos e permite o 
uso de recursos para pagamen-
to da dívida pública.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que esse 
foi um tema levado ao gover-
no por lideranças políticas, em 
conversas neste primeiro ano 
de mandato do presidente Jair 
Bolsonaro.

“Seguramente não foi um 
economista do nosso grupo 
que lançou isso lá. Normal-
mente, é sempre uma liderança 
política que chega e fala: ‘Está 
acontecendo um negócio aqui’. 
E são lideranças políticas expe-
rientes, e eles têm lá os com-
bates deles. Nós vamos assistir 
isso aí”, declarou.

Questionado se esse tema 
não pode gerar confusão, já 
que em 2020 haverá eleições 
municipais, Guedes afirmou 
que a discussão é política.

Segundo ele, quem deve 
decidir se os municípios de-
vem ter 5 mil, 3 mil ou 10 mil 
habitantes não é o ministro da 

Economia.
“Não tem nada mais opor-

tuno do que deixar o Congresso 
decidir isso. A gente vai, esti-
mula, e eles têm total decisão 
de falar: tira isso ou deixa isso”, 
afirmou.

Falando de forma genérica 
sobre a proposta de pacto fede-
rativo, o ministro da Economia 
afirmou que o Estado brasileiro 
está sendo “redesenhado”.

“O presidente [Bolsona-
ro] foi eleito para mudar, e 
o Congresso também. Estou 
bastante confiante nesse 
trabalho”, disse.

O secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida, ava-
liou que essas propostas terão 
um “longo período de discus-
são” no Legislativo.

“O que será aprovado e o 
que será descartado será defi-
nido pelo Congresso Nacional. 
A forma correta de se ter um 
bom debate político é apresen-
tar para o Congresso Nacional”, 
declarou.

Segundo o assessor especial 
do ministro, Rafaelo Abritta, a 
proposta prevê que, em 2023, 
verifique-se quais municípios 
com menos de 5 mil habitantes 
arrecadam pelo menos 10% da 
sua receita total.

Nos casos dos municípios 
que não atingirem o “índice de 
sustentabilidade”, não haverá 
eleição municipal em 2024 e, 
já em 2025, serão incorporados 
por outros municípios.

Abritta destacou que os mu-
nicípios com melhor situação 
financeira terão prioridade na 
incorporação dos municípios e 
cada um poderá incorporar até 
três outros.

“No máximo, cada muni-
cípio poderá incorporar três 
municípios adjacentes. Des-
te modo, a proposta é de que, 
no máximo, ocorra a fusão de 
quatro municípios”, afirmou 
Abritta.

O processo, no entanto, 
ainda terá de ser detalhado 
em lei.

Algumas cidades do Estado 
de São Paulo que seriam 
incorporadas a municípios 
vizinhos:
Campos Novos Paulista (SP) 
4.965 habitantes
Lagoinha (SP) 
4.896 habitantes
Boracéia (SP) 
4.823 habitantes
Gastão Vidigal (SP)  
4.808 habitantes
Júlio Mesquita (SP) 
 4.776 habitantes
Coronel Macedo (SP) 
4.681 habitantes
Ribeirão do Sul (SP)  
4.541 habitantes
Tejupá (SP) - 4.532 habitantes
Indianópolis (SP) 
4.457 habitantes
Itapirapuã Paulista (SP) 
4.241 habitantes
Iporanga (SP) 

4.218 habitantes
Aparecida d’Oeste (SP) 4.196 
habitantes
Alto Alegre (SP) 
4.099 habitantes
Bom Sucesso de Itararé (SP) 
3.954 habitantes
Sarutaiá (SP)  
3.638 habitantes
Barão de Antonina (SP)  
3.469 habitantes
Águas de São Pedro (SP)  
3.451 habitantes
Ribeira (SP) - 3.340 habitantes
Itaóca (SP) 
3.328 habitantes
Cândido Rodrigues (SP) 
2.793 habitantes
Torre de Pedra (SP)  
2.412 habitantes
Santa Cruz da Esperança 
(SP) - 2.139 habitantes
Santa Clara d’Oeste (SP) 
2.115 habitantes

Texto: Portal G1
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/05/pacto-federa-
tivo-proposta-preve-incorporar-a-municipios-vizinhos-cidades-
-com-ate-5-mil-habitantes.ghtml

O vereador Jeferson Mo-
desto (MDB) está cobrando do 
Poder Executivo que valorize 
mais os servidores municipais, 
solicitando que o valor do vale 
refeição sofra um aumento sig-
nificativo e que o vale transpor-
te seja debitado direto em folha 
de pagamento.

De acordo com o vereador, o 
cartão-alimentação é uma con-
quista de uma luta dele junto 
ao Poder Executivo. “O cartão-
-alimentação foi resultado de 
um proposta de minha autoria 
que tornou-se realidade. Mas 
depois de várias cobranças, 
o senhor prefeito deu um pe-
queno reajuste de R$ 16,50 no 
Vale Alimentação. Fato que não 

Vereador Jé pede mais 
valorização ao servidor público

deixou contente os servidores, 
pois em outros municípios os 
valores do Vale Alimentação é 
bem maior”, disse.

Ao comparar o valor pago 
hoje aos servidores itapevense 
com os da região é possível no-
tar uma diferença grande entre 
os municípios, enquanto os ser-
vidores de Itapeva ganham de 
vale-alimentação R$126,50 os 
de Itararé recebem R$ 143,00 e 
os de Nova Campina R$ 200,00 
enquanto isso os de Avaré são 
o que mais são valorizados, ga-
nham cerca de R$ 243,00.

Vale ressaltar que os fun-
cionários públicos de Itapeva 
ganhavam menos ainda e que 
o valor só está nesse patamar 

de R$ 126,50 porque o prefeito 
deu um reajuste de 15%, mes-
mo assim Jé diz está aquém do 
que era esperado. “Apenas 15% 
é muito pouco para quem que-
ria emprestar R$ 1 milhão para 
reforma de prédio da Prefeitu-
ra. Os funcionários querem e 
merecem mais. Vou continuar 
na luta para o aumento real do 
vale alimentação afinal, juntos 
somos mais fortes”, finalizou.

Outro pedido feito pelo 
vereador é quanto ao vale 
transporte, Jé encaminhou um 
requerimento propondo ao pre-
feito municipal pagar o vale 
transporte em dinheiro. “Essa 
seria a melhor forma de racio-
nalizar o uso desse benefício 

concedendo ao funcionalismo 
o direito de optar se quer ir 
para o trabalho de táxi, ônibus, 
moto-táxi ou com seu próprio 
veículo” disse Jé explicando 
ainda que atualmente a lei não 
permite esse tipo de opções, 
no entanto basta apenas que o 
Poder Executivo apresente um 
projeto de Lei para que a vonta-
de do funcionalismo prevaleça.

Parte dos servidores públi-
cos também pedem essa ade-
quação alegando que muitas 
vezes os horários de ônibus 
não batem com o da escala dos 
funcionários e que a Prefeitura 
acaba pagando a empresa por 
vales que muitas vezes nem 
são usados.
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PODEMOS 
recebe novos 
filiados em Itapeva
Na segunda-feira (04), a 

coordenadora do parti-
do PODEMOS da região 

de Itapeva e Presidente Esta-
dual do PODEMOS Mulher no 
Estado de São Paulo, Alessan-
dra Algarin, esteve em Itapeva, 
na casa da Diretora do Grupo 
Cristal de Rádios Dra. Terezinha 
Da Paulina Silva, para abonar a 
filiação da ex-deputada ao PO-
DEMOS.

Participaram da reunião, 
Alessandra Algarin, o Sr. Fábio 
Brisotti, João Fadel, Terezinha 
Da Paulina Silva, Kleber Campos, 
Bruno Almeida e Daula Silva.

O encontro das lideranças 
do PODEMOS, junto com os no-
vos filiados Terezinha, Kleber e 
Bruno, marcam o início de uma 
nova fase política: a formação 
de um grupo que tem como 
ideal trabalhar pela região, 
unindo as boas práticas e expe-
riências de quem já tem histó-

ria, com a força de vontade dos 
novos.

PODEMOS tem como Presi-
dente Nacional a Deputada Fe-
deral Renata Abreu, Presidente 
Estadual Mário Covas Neto e 
Senador Álvaro Dias.

Com o lema: Juntos PODE-
MOS sempre mais, os novos fi-
liados veem essa nova fase com 
entusiasmo e oportunidade de 
trabalhar pelo bem-estar de Ita-
peva e região.

Reportagem: Barbara Akemi

A escola Jeminiano David 
Muzel está com as inscrições 
abertas do EJA - Educação de 
Jovens e Adultos, para o Ensino 
Médio em 2.020.

Em entrevista com o Geren-
te de Organização Escolar da 
unidade ensino, Daniel Oliveira 
Muniz, fomos informados de 
que são cerca de 40 vagas a se-
rem preenchidas e que as aulas 
serão ministradas no período 
da noite. Confira:

IN- Quem pode se inscrever 
no EJA?

Daniel- Qualquer pessoa 
que tenha 18 anos completos 
no primeiro dia de aula.

IN- Como que o EJA funciona?
Daniel- O EJA funciona 

como ama escola regular só 
que ao invés de ser o ano todo, 
cada série dura um semestre, 

Escola Jeminiano está 
com vagas abertas 
para o EJA 2.020

ou seja, o Ensino Médio é pos-
sível concluir em 18 meses, ou 
seja, um ano e meio.

IN- Em qual período aconte-
cerá as aulas?

Daniel- As aulas acontecem 
no período da noite.

IN- Qual o prazo para inscri-
ção?

Daniel- No começo de cada 
semestre ou enquanto houver 
vagas.

IN- Há limites de alunos?
Daniel- Limite de aluno é 

por volta de quarenta alunos 
por classe.

IN- Qual o tempo de estudo 
para se formar?

Daniel- Se frequentar di-
reitinho as aulas a cada se-
mestre são promovidas para 
a série seguinte. Informamos 
que nossa escola só oferece o 
Ensino Médio.
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As queimadas em áreas de 
matas são as que mais 
preocupam as autori-

dades, seja pelo dano ao meio 
ambiente, pelo dano a saúde 
como também pela fuga de ani-

mais peçonhentos para áreas 
residenciais.

E é justamente esse tipo 
de queimada que vem sendo 
constantemente registrada em 
Itapeva. Na segunda-feira (04) 

Fogo em mata gera perigo com 
animais peçonhentos

nossa equipe de reportagem 
flagrou um incêndio consumin-
do a mata junto a Avenida Ro-
berto Gemignani, próximo ao 
Largo do Tropeiro. O fogo só foi 
contido com a chegada do Cor-
po de Bombeiros.

Alguns moradores vizinhos 
ao local informaram que viram 
até mesmo algumas capivaras 
fugindo do fogo. O que não foi 
possível ver, mas que é comum 
ocorrer em situações como essa 
é a fuga de cobras e aranhas 
que procuram um lugar seguro 
para se abrigar e muitas vezes 
as residências ao redor da área 
atingida pelo fogo acabam sen-
do o local escolhido por esses 
animais.

As autoridades alertam que 
a população fique atenta com 
essa situação e também pedem 

que caso flagrem alguém atean-
do fogo em mata, denunciem o 

ato para que a pessoa responda 
pelo crime.

Estrada para o Bairro 
Taquaral acumula entulhos

Populares pedem atenção 
das autoridades municipais e 
conscientização da população 
quanto a estrada que liga o 
município de Itapeva ao Bairro 
Taquaral.

Quem passa pelo local nota 
ao longo da estrada a presença 
de diversos pontos com lixos e 
entulhos jogados na estrada. É 
possível ver a presença de ma-
teriais de construção, móveis 
e objetos que acumulam água 
como alguns pneus.

A preocupação de quem 
passa pela estrada é de que 
além do crime ambiental co-
metido por quem joga esse 
tipo de material pelo local, 
haja a proliferação de insetos 
com por exemplo o mosquito 
da dengue.

Moradores do Bairro Bela 
Vista pedem que haja uma 
serviço de retirada dos entu-
lhos e que a população esteja 

consciente dos problemas que 
podem surgir com o descarte 
irregular do material.

N.R- Entramos em contato 
com a Secretaria Municipal de 

Administrações Regionais para 
saber se há alguma previsão de 
serviços no local, porém, até o 
fechamento desta edição não ob-
tivemos resposta.

O Governo de Itapeva pro-
moveu na terça-feira (05) uma 
série de oficinas ligadas ao Pro-
jeto Município Verde Azul. As 
atividades visam à elaboração 
dos relatórios das atividades já 
executadas pelo município. 

No total são dez diretrizes 
com várias ações que já es-
tão implantadas em Itapeva, 
como por exemplo a avaliação 
da qualidade do ar, ações com 
agricultores, reflorestamento, 
floresta urbana, dentre ou-
tros.

As oficinas técnicas inicia-
ram às 8h e irão até às 17h, in-
terlocutores de 14 municípios 
do Estado de São Paulo estão 
presentes, além da participação 
da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema.

O programa “Município Ver-
deAzul” foi Lançado em 2007 

Governo de Itapeva promove 
oficinas voltadas a sustentabilidade 
ao Meio Ambiente

pelo Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente, 
o Programa “Município Ver-
deAzul” – PMVA tem o inova-

dor propósito de medir e apoiar 
a eficiência da gestão ambien-
tal com a descentralização e va-
lorização da agenda ambiental 
nos municípios



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

O Ensinamento Espírita Cristão

(Mateus cap., XII. V 43-47) -.
“Onde está o inimigo?”
1-Em você mesmo. Nas 

tentações dos maus pensa-
mentos, no mal que ainda 
mora em nós (no orgulho, na 
exaltação da personalidade, 
no egoísmo, na avareza e na 
falta de tolerância, etc).

2-Nos encarnados: que te 
perseguem com o ódio, na vin-

Amai os vossos 
inimigos 

gança.
3-Nos desencarnados: que 

levam para o além túmulo o 
ódio. A morte não elimina o 
ódio, que se manifestam com 
obsessões, subjugações.

Como amar o inimigo?
1-Fazer de um inimigo um 

amigo, antes e depois da morte 
(sua ou dele).

2-Tendo tolerância, bondade 
para com os inimigos.

3-Combater o ódio com a 
caridade.

4-Saber que amar o inimigo 
é a lei da solidariedade, frater-

nidade universal.
5-Trocar o “olho por olho” 

por” retribuir o mal com o 
bem”.

6-Jesus não proibiu a defe-
sa, mas condenou a vingança.

7-O amor nos aproxima de 
Deus, o ódio nos afasta dele.

8-A lei natural, o extinto de 
conservação, não permite se es-
tender o pescoço ao inimigo. Se 
afasta ou sai de perto.

9-A vingança é um estado 
de atraso espiritual do homem.

10-Saber que: ressenti-
mento é uma vingança não 

realizada.
DEVEMOS SABER QUE: 

1-Ódio, ressentimento, mágoa, 
pensamentos de vingança DES-
TROEM o equilíbrio mental, 
espiritual, físico que quem os 
alimenta.

2-Alguém que age mal co-
nosco, não são nossos inimigos, 
mas sim, são infelizes analfabe-
tos espirituais, que não sabem 
o que fazem. Por isso precisam 
de nossas orações.

3-“ PAI PERDOA-LHES, POR-
QUE NÃO SABEM, O QUE FA-
ZEM”.
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Na madrugada de domingo 
(03) a Polícia Militar Rodoviária 
foi acionada por socorristas do 
SAMU para atender um capota-
mento com vítima fatal na alça 
de acesso ao Bairro das Pedras.

De acordo com a Polícia, 
uma equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia -SAMU estava voltando de 
um atendimento na área rural 
quando visualizou o farol de 
um carro no final de uma ri-
banceira próximo ao trevo que 
liga a Rodovia Francisco Alves 
Negrão, SP-258 ao Bairro das 
Pedras e decidiu ver o que esta-
va acontecendo.

Ao verificar o que o carro 
fazia no local os socorrista des-

Capotamento na SP-258 
tira a vida Lilian Loureiro

cobriram então que se tratava 
de um acidente e acabaram lo-
calizando o corpo de uma mu-

lher no meio do barranco onde 
o carro tinha caído. No primeiro 
momento as equipes policiais 
que estiveram no local chega-
ram a cogitar que a vítima teria 
tentado subir o barranco após 
o capotamento, porém, com a 
Polícia Técnico Científica des-
cartou essa hipótese e perician-
do o local concluiu que a mu-
lher de 60 anos acabou sendo 
arremessada do carro no mo-
mento do capotamento e por 
isso ficou no meio do barranco.

A vítima foi identifica como 

Lilian dos Santos Loureiro de 
Almeida e segundo familiares 
ela passou o dia em Buri/SP re-
tornando a Itapeva no começo 
da noite. 

As causas do acidente ainda 
estão sob investigações, no en-
tanto, a equipe de peritos que 
esteve no local disse que pelas 
condições da vítima, da hora 
do capotamento até o encontro 
do corpo deveria ter se passado 
umas seis horas.

Aos familiares de Lilian, 
nossos sentimentos.

No domingo (03) a cidade de 
Ribeirão Branco foi surpreendi-
da por um crime bárbaro ocor-
rido em uma área rural do mu-
nicípio.

De acordo com informações 
da Polícia um homem deu en-
trada no hospital já em óbito 
com ferimentos no pescoço e 
no queixo. A vítima foi identifi-
cada como José Augusto Souza 
Fortes de 44 anos, um comer-
ciante conhecido na cidade.

A vítima mais conheci-
da como “Gusto do Mercado” 
foi encontrada próximo a seu 
veículo. De acordo com teste-
munhas junto a estrada havia 
galhos de árvore que prova-
velmente foi colocado no local 
com a intenção de fazer com 
que a vítima saísse do carro.

Acredita-se que alguém fi-
cou de tocaia esperando o mo-
mento em que o comerciante 
fosse remover os galhos do ca-
minho e aproveitou para come-
ter o homicídio.

Ainda de acordo com infor-
mações, dia antes a vítima aca-
bou envolvendo-se em uma dis-
cussão com um rapaz que até o 
momento a família suspeita ser 

o autor do homicídio.
Nossa equipe de reporta-

gem entrou em contato com a 
Polícia Civil de Ribeirão Bran-
co para saber como estão as 
investigações do caso, fomos 
atendidos pelo delegado José 
Carlos Bertolucci que nos in-
formou que as investigações 
ainda estão sendo realizadas 
e que diversas pessoas estão 
sendo ouvidas pela Polícia. De 
acordo com o delegado, ainda 
não se pode focar em apenas 
uma linha de investigação e 
que não descartam nenhuma 
hipótese de motivação para o 
crime.

Bertolucci contou ainda que 
a polícia já tem a informação 
de que horas antes do crime 
ter ocorrido, uma outra pessoa 
que passou pelo local também 
se deparou com um tronco de 
uma árvore na estrada e retirou 
ele do caminho, o que leva a 
polícia a concluir que o comer-
ciante era realmente o alvo de 
quem praticou o crime, uma 
vez que o tronco voltou a ser 
colocado na estrada e serviu de 
distração a vítima para que a 
tocaia desse certo.

Comerciante é 
assassinado em 
Ribeirão Branco
Família fala em tocaia e suspeita de rapaz que discutiu 
com a vítima dias atrás. Delegado não descarta 
nenhuma linha de investigação e aguarda final de 
oitivas para definir próxima ação da Polícia

Na terça-feira (05) poli-
ciais militares de Bom Suces-
so de Itararé, recuperaram 
uma motocicleta furtada em 
dezembro de 2.018.

A ocorrência foi registra-
da durante a Operação São 
Paulo mais Seguro. De acordo 
com os policiais uma equi-
pe realizava patrulhamento 
pelos bairros dos Campos e 
Pinhalzinho, área rural do 
município e avistaram uma 
motocicleta estacionada e 
sem placa, e ao ser verifica-
da, notaram que o número 
do chassi estava suprimido, 
de imediato solicitaram que 
o “suposto” proprietário 
acompanhasse a vistoria.

Através da numeração do 
motor foi constatado que a 
motocicleta era produto de 
furto pelo município de Ja-
guariaíva/PR, na data de 03 
de dezembro 2018. Questio-
nado sobre a moto, o indiví-
duo disse que não sabia que 
era furtada e que havia com-
prado de um conhecido seu.

Diante dos fatos o ho-
mem e a motocicleta foram 
conduzidos ao Distrito Poli-
cial onde foi elaborado bo-
letim de ocorrência e as me-
didas cabíveis tomadas pelo 
Delegado.

Polícia Militar recupera 
moto furtada há 11 meses

Adolescentes são 
surpreendidos com drogas 
no Ginásio da Vila Aparecida

Dois adolescentes foram de-
tidos após serem surpreendidos 
com entorpecentes na Praça do 
Ginásio de Esportes da Vila Apa-
recida, no domingo (03).

De acordo com a GCM, 
uma equipe da ROMU (Ronda 
Ostensiva Municipal) reali-
zava patrulhamento preven-
tivo pelo ginásio de esportes 
quando se deparou com os 
dois adolescentes em atitu-
de suspeita. 

Os guardas municipais deci-
diram abordar os jovens e du-
rante a revista pessoal foram 
localizados dois cigarros arte-
sanais contendo maconha. 

Os adolescentes foram apre-
sentados no Plantão Policial e 
registrado boletim de ocorrên-

cia de Ato Infracional pelo por-
te do entorpecente.



PROCLAMAS
VICENTE BICUDO JUNIOR, policial civil, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Itape-
va-SP, nascido na data de 10 de fevereiro de 1955 
e de SILVANA CAETANO DE SOUZA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 23 de agosto de 
1968, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à 
Rua Lucrecio de Almeida Leite nº 101- Bairro de 
Cima; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 31 anos de idade, nascida a 21/08/1988, 
empresária, residente Rua Rosalvo Matias dos 
Santos, nº 228, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, 
filha de JOSÉ ROQUE FERREIRA, serra-
lheiro, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de 
Guarizinho/Itapeva-SP, nascido na data de 05 de 
janeiro de 1957 e de MARIZETE DE ALMEI-
DA FERREIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 
59 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, nascida 
na data de 26 de julho de 1960, residentes e do-
miciliados em Itapeva-SP, à Rua Arlindo Antunes 
de Oliveira, nº 152 Itapeva -V. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 05 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ALISSON APARECIDO DE 
ALMEIDA RODRIGUES e PALOMA DOS 
SANTOS FRANÇOSO, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, divorciado de Kathellen Cristine 
da Cunha, cujo o casamento foi dissolvido aos 
16/04/2019, com 20 anos de idade, nascido a 21 
de abril de 1999, açougueiro, residente à Rua Mauri 
Mancebo Vanni, nº 31, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, 
filho de LUCIANO CARLOS RODRIGUES, 
açougueiro, nacionalidade brasileira, 45 anos e 
de SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA 
RODRIGUES, do lar, nacionalidade brasileira, 
41 anos, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 
anos de idade, nascida a 16/02/1993, do lar, residente 
à Rua Mauri Mancebo Vanni, nº 31, Jardim Virgínia, 
Itapeva - SP, filha de SERGIO FRANÇOSO, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 65 anos, natural de 
Itapeva - SP e de SILVANA CUSTODIA DOS 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 05 de 
novembro 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, IV e V ROGERIO RODRIGUES 
DA ROSA e FRANCIELE DE OLIVEIRA 
ROSA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 33 anos de idade, nascido a 25 de 
junho de 1986, serviços gerais, residente à Rua 
Norberto Trindade de Vasconcelos Veiga, nº 116, 
Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho de ANDRELI-
NO RODRIGUES DA ROSA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 69 anos, natural de Itape-
va-SP e de IRACEMA SOUZA DA ROSA, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 66 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Ribeirão 
Branco-SP, viúva de Roberto Juliano de Almeida, 
falecido aos 15/11/2018, com 26 anos de idade, 
nascida a 24/05/1993, do lar, residente Bairro 
Caçador de Baixo, Ribeirão Branco - SP, filha 
de FRANCISCO ROBERTO DA ROSA, 
natural de Sengés-PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em Ribeirão Branco-SP e de SONIA 
MOTTA DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Castro-PR, residente 
e domiciliada em Ribeirão Branco-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 30 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDSON CANDIDO DE JE-
SUS e ELIANA SOUSA DA SILVA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado, com 40 
anos de idade, nascido a 05 de abril de 1979, mo-
torista, residente à Rua Iperó, nº 484, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filho de TARCISIO CANDIDO 
DE JESUS, 74 anos, nascido na data de 14 
de maio de 1945 e de MERCEDES RODRI-
GUES DE JESUS, falecida; sendo ELA:- 
natural de Jacobina-BA, divorciada, com 39 anos 
de idade, nascida a 01/10/1980, cuidadora de lar, 
residente à Rua J, nº 105, Bairro Monjolinho, Ita-
peva - MG, filha de EDELMIR ALMEIDA DA 
SILVA, 58 anos, nascido na data de 10 de agosto 
de 1961, residente e domiciliado em Jacobina-BA 
e de NOEMIA MARIA DE SOUSA, 58 anos, 
nascida na data de 30 de julho de 1961, residen-
te e domiciliada em Itapeva - MG. Itapeva . 30 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V PEDRO BATISTA MOREI-
RA e LEONICE APARECIDA BACETE 
TRIZOTE DOS SANTOS, sendo ELE:- na-
tural de Itaí-SP, divorciado de Jandira Maria Vaz, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 28/04/2011, 
com 69 anos de idade, nascido a 20 de junho 
de 1950, motorista/aposentado, residente à Rua 
Pedro Cadena, nº 725, Vila Dom Bosco, Itapeva 
- SP, filho de DEOLINDO MOREIRA LEITE, 
nacionalidade brasileira, falecido em Taquaritu-
ba-SP e de MARIA NUNES DO PRADO, 
nacionalidade brasileira, falecida em Taquarituba-
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 

com 51 anos de idade, nascida a 25/08/1968, do lar, 
residente à Rua Pedro Cadena, nº 725, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filha de JOÃO PEDROSO 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, faleci-
do em Itapeva-SP e de ANA ROSA BACETE 
TRIZOTE, natural de Paranaí-PR, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP. Itapeva. O re-
gime adotado será o de Comunhão Par-
cial de Bens. 30 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ALAN JONES HERNANDES 
LESSA e PATRICIA ALMEIDA DOS AN-
JOS, sendo ELE:- natural de Piraju-SP, solteiro, 
com 38 anos de idade, nascido a 03 de julho de 
1981, professor musical, residente à Rua Con-
chas, nº 784, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de MANOEL LESSA BARBOSA, natural 
de Sarutaiá-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Piraju-SP e de CLARICE HERNANDES 
FERREIRA, natural de Piraju-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Piraju-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 36 anos de 
idade, nascida a 23/07/1983, auxiliar odontólogico, 
residente à Rua Conchas, nº 784, Vila Aparecida, 
Itapeva - SP, filha de LUIZ RODRIGUES DOS 
ANJOS, padeiro, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Ribeirão Branco-SP, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP e de SIRLEI DE AL-
MEIDA DOS ANJOS, natural de Itaberá - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP. Ita-
peva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 31 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV TIERRY GOMES CORRÊA DA 
SILVA e EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEI-
RA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, solteiro, 
com 24 anos de idade, nascido a 12 de janeiro de 
1995, repositor de mercadorias, residente à Rua 
Marilia, nº 48, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho de 
JOÃO CORRÊA DA SILVA JUNIOR, pintor, 
nacionalidade Brasileira, 48 anos, natural de Itararé- 
SP, nascido na data de 13 de janeiro de 1971 e de 
VALDICLEIA GOMES, do lar, nacionalidade 
Brasileira, 43 anos, natural de Itararé- SP, nascida 
na data de 31 de agosto de 1976, residentes e do-
miciliados em Itararé- SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nascida 
a 01/12/1998, operadora de caixa, residente à Rua 
Marilia, nº 48, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha 
de MARCELO ALFREDO DE OLIVEIRA, 
serviços gerais, nacionalidade Brasileira, 45 anos, 
natural de Itapeva- SP, nascido na data de 17 de 
julho de 1974 e de EDIMARA CONCEIÇÃO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, do lar, nacionalida-
de Brasileira, 42 anos, natural de Itararé- SP, nas-
cida na data de 12 de janeiro de 1977, residentes 
e domiciliados em Nova Campina- SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 31 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV RODRIGO MENDES DA COS-
TA e LUCIANA APARECIDA SILVA DOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 

solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 24 de 
fevereiro de 1996, cuidador de idosos, residente 
Rua Sarapui, nº 216, Vila Nova, Itapeva - SP, filho 
de NILSON RODRIGUES DA COSTA, en-
tregador, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 13 de maio de 
1965, residente e domiciliado em Itapeva-SP, Rua 
Aroldo Hanickel  24-A- CDHU e de ELISEIA 
DOS SANTOS MENDES, do lar, nacionalida-
de brasileira, 43 anos, natural de Itapeva-SP, nasci-
da na data de 04 de setembro de 1976, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, nas-
cida a 28/02/1996, do lar, residente Rua Lindóia, nº 
296, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de EDVAL 
DOS SANTOS, natural de Itapeva-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em Avaré-SP na data de 26 
de fevereiro de 2004 e de MARIA APARECIDA 
DA SILVA PORTO, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 60 anos, natural de Espinoza-MG, nascida 
na data de 05 de maio de 1959, residente e domi-
ciliada em Itapeva-SP, à Rua Lindoia nº 296- Vila 
Aparecida. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 31 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ELISEU VANDERLEI DIAS 
BATISTA e JAQUELINE SIQUEIRA COS-
TA, sendo ELE:- natural de Araçaiba-SP, solteiro, 
com 53 anos de idade, nascido a 28 de fevereiro de 
1966, pedreiro, residente Rua Celso Magalhães de 
Araújo, nº 568, Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, 
filho de AGENOR DIAS BATISTA, natural de 
Araçaiba-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itaboa-SP na data de 01 de setembro de 2013 e 
de MARIA APARECIDA WERNECK BA-
TISTA, natural de Araçaiba-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 01 
de outubro de 2013; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 18 anos de idade, nascida a 
29/11/2000, do lar, residente Rua Celso Magalhães 
de Araújo, nº 568, Parque Cimentolândia, Itapeva - 
SP, filha de LEONIL DE MORAIS COSTA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 21 de agosto 
de 1969 e de FABIANA FABRI SIQUEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 15 de abril de 1977, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua 
Luiz Camargo Filho, 105- Vila Camargo I. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 31 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V CLAUDIOMIRO RODRI-
GUES CAMARGO e FRANCIELE RI-
BEIRO DA ROCHA, sendo ELE:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, divorciado de Rozimara 
Rocha Aguiar, cujo o casamento foi dissolvido aos 
29/11/2018, com 48 anos de idade, nascido a 31 de 
março de 1971, operador de motosserra, residente 
Rua Frei Cláudio Argote, nº 424, Vila Aparecida, 
Itapeva - SP, filho de EDVALDO PEREIRA 
DE CAMARGO, natural de Ribeirão Branco-SP, 

nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 31 de agosto de 2013 e de MARIA HE-
LENA RODRIGUES CAMARGO, do lar, na-
cionalidade brasileira, 67 anos, natural de Ribeirão 
Branco-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP, 
à Rua Santo Antonio do Catigeró, nº 878- Vila São 
Benedito; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 30 anos de idade, nascida a 11/06/1989, 
do lar, residente Rua Frei Cláudio Argote, nº 424, 
Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de CALVINO 
RIBEIRO DA ROCHA, natural de Ribeirão 
Branco-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP na data de 08 de setembro de 2016 e de 
JORGINA DE FÁTIMA FERREIRA MAR-
TINS DA ROCHA, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 09 de janeiro de 1969, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP, à Rua Santo Antonio do Catigeró, 
nº 838- Vila São Benedito. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 01 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV DIEGO MATHEUS SILVA DE 
ALMEIDA e ARIELE GOES SOARES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
20 anos de idade, nascido a 29 de novembro de 
1998, instalador de equipamentos de comunicação, 
residente à Rua 2, nº 116, Quadra B Lote 9, Vila 
São Benedito, Itapeva - SP, filho de CLAUDINEI 
MARTINS DE ALMEIDA, pedreiro, nacionali-
dade brasileira, 45 anos, natural de Itaporanga-SP 
e de ILDERLI APARECIDA SANTOS DA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 35 anos, 
natural de Adrianópolis- PR, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nasci-
da a 13/10/1999, do lar, residente à Rua 2, nº 116, 
Quadra B Lote 9, Vila São Benedito, Itapeva - SP, 
filha de ISAAC SOARES, auxiliar de serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de 
Tibagí-PR e de SARITA DE GOES, funcionária 
pública, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de 
Itararé-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 01 de novembro 
de 2019 

Nºs I, III, IV e V ENICÉLIO PEREIRA DOS 
SANTOS e ADRIANA PEDROSO, sendo 
ELE:- natural de Itararé-SP, divorciado de Edvani 
Aparecida Lourenço Gonçalves, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 13/05/2019, com 35 anos de ida-
de, nascido a 09 de abril de 1984, lavrador, residen-
te no Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filho de OTA-
VIANO PEREIRA DOS SANTOS, lavrador/
aposentado, nacionalidade brasileira, 69 anos, resi-
dente e domiciliado em Itapeva - SP e de JOVITA 
PEREIRA MOTTA, natural de Guaratinga - BA, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP na 
data de 29 de dezembro de 2004; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 30 anos de idade, 
nascida a 04/06/1989, do lar, residente no Bairro 
Agrovila I, Itapeva - SP, filha de PAULO PE-

DROSO, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 
70 anos, natural de Itaberá - SP e de VANILDA 
DE LIMA PEDROSO, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 68 anos, natural de Andirá - PR, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 04 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V TELANGE DOS SANTOS 
RODRIGUES e SUELI DE LIMA PEREI-
RA, sendo ELE:- natural de Apiaí-SP, viúvo de 
Maria Cecilia de Oliveira Rodrigues, falecida no 
dia 15/04/2019, com 54 anos de idade, nascido a 
28 de janeiro de 1965, serviços gerais, residente à 
Rua Água Viva, nº 172, Jardim Bonfiglioli, Itapeva 
- SP, filho de JOSÉ SABINO RODRIGUES, 
natural de Itaporanga - SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva - SP e de MARIA PAULA RO-
DRIGUES, natural de Registro - SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 47 anos de 
idade, nascida a 02/08/1972, do lar, residente à Rua 
Antonio Luiz Rosa, nº 85, Vila Santa Maria, Itapeva - 
SP, filha de VANILDO PEREIRA, natural de Barra 
do Chapéu - SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Capão Bonito - SP e de MADALENA DIAS DE 
LIMA PEREIRA, natural de Itaóca - SP, naciona-
lidade brasileira, falecida em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 04 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV DIEGO RODRIGUES BALDI-
BIA e AMANDA DE OLIVEIRA COSTA 
GONÇALVES DIAS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 31 anos de idade, nascido 
a 26 de novembro de 1987, torneiro mecânico, resi-
dente à Rua Osorio Ferreira Gomes, nº 101, Parque 
Vista Alegre, Itapeva - SP, filho de AIRTON CE-
SAR BALDIBIA, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de São Paulo, residente e domiciliado 
em São Paulo-SP e de ROSELI DE FATIMA 
SOARES RODRIGUES, nacionalidade bra-
sileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada na Espanha; sendo ELA:- natural de 
Piraju-SP, solteira, com 24 anos de idade, nascida 
a 22/06/1995, vendedora, residente à Rua Osorio 
Ferreira Gomes, nº 101, Parque Vista Alegre, Ita-
peva - SP, filha de ROGÉRIO GONÇALVES 
DIAS, natural de Indaiatuba-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Indaiatuba-SP na data de 30 
de outubro de 2000 e de ELIANE DE OLIVEI-
RA COSTA, funcionária pública, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Tejupá-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 05 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV JAMES CAETANO BICUDO e 
PAMELA DE ALMEIDA FERREIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos 
de idade, nascido a 08 de janeiro de 1990, empre-
sário, residente Rua Rosalvo Matias dos Santos, 
nº 228, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filho de 
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Na segunda-feira (04) os 
membros da CEI dos 
Transportes apresenta-

ram o relatório parcial dos fatos 
levantados até o momento.

A Comissão Especial de In-
quéritos foi criada com a finalida-
de de averiguar irregularidade no 
transporte de alunos e pacientes. 
Composta pelos vereadores Wil-
son Margadarido (Presidente), 
Mario Nishiyama (Relator), Ed-
valdo Negão (Membro) e Rodrigo 
Tassinari (Suplente) a CEI teve 
acesso a documentos das secre-
tarias municipais da Educação e 
Saúde.

A primeira fiscalização in 
loco da CEI foi realizada no Dis-
trito do Alto da Brancal, onde 
os vereadores ao verificar a 
situação dos veículos e algu-
mas atividades distintas que 

CEI dos Transportes: relatório 
parcial destaca crimes de 
vazamento de informações e 
falsificação de documento

ocorreram no dia, decidiram 
pedir apoio a Polícia Militar nas 
demais fiscalizações na zona 
rural. A partir do momento em 
que a PM começou a participar 
das fiscalizações diversas au-
tuações foram realizadas de-
vido as infrações de trânsitos 
constatadas.

Já no dia 23 de setembro os 
vereadores que compõem a CEI 
dos Transportes registraram 
um boletim de ocorrência por 
vazamento de informações, 
uma vez que transportadores 
de alunos estavam sendo avisa-
dos dos dias, locais e horários 
em que a fiscalização iria ocor-

Diante do quadro que o se-
tor da saúde veio apresentando 
nos últimos meses diversos ve-
readores de Itapeva entraram 
em contato com deputados 
estaduais e federais pedindo o 
envio de emenda parlamentar 
para o município.

O vereador Dr. Pedro Cor-
rea (PSD) foi um dos vereadores 
que foi atrás dessas emendas e 
anunciou que conseguiu junto 
ao Deputado Federal Guilherm 

Muraro Derrite (PP) uma emenda 
no valor de R$ 150 mil que será 
destinada a custeio da saúde.

A anunciou ocorreu no es-
critório político do deputado 
em Sorocaba e além da verba 
o vereador contou ainda que 
protocolou diversos pedidos de 
recursos para destinar a Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros, Ve-
lório Municipal, Luz da Visão, 
Cooperativa de Coleta Seletiva 
Santa Maria e Coopersel.

Dr. Pedro Correa 
consegue emenda de 
R$ 150 mil para a Saúde

rer. O caso está sob investiga-
ção da Polícia Civil.

Já durante fiscalização no 
setor de transporte da Secre-
taria Municipal de Educação 
os vereadores descobriram que 
havia autorizações do DETRAN 
sendo falsificadas. As informa-
ções foram confirmadas pelo 
órgão estadual ao confrontar 
as assinaturas nos documentos 
entregues a Secretaria Munici-
pal de Educação.

Este fato também acabou 
sendo registrado no Plantão Po-
licial e agora segue sob investi-
gação para apurar os possíveis 
responsáveis pelo crime.

Agora a CEI dos Transportes 
tem até o dia 03 de dezembro 
para realizar seus trabalhos e 
apresentar o relatório final das 
investigações.
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ITAPEVA VIAGENS

Acollini e Andrei curtiram 
as férias em família no 

Nauticomar all inclusive

Moradores da Rua Carlos 
de Campos estão pedindo mais 
atenção dos motorista que tra-
fegam pelo local quanto a mu-
dança de mão da via.

A rua que antes era usa-
da nos dois sentidos, hoje só 
deve ser utilizada no sentido 
Centro-Bairro. A alteração fei-
ta há poucos dias não foi di-
vulgada a população que se 

acostumou a usar a via nos 
dois sentidos e mesmo com 
placas de sinalização indican-
do a proibição em descer pela 
rua os motorista permanecem 
utilizando o local no sentido 
Bairro-Centro.

Nossa equipe de reporta-
gem esteve no local e em pou-
cos minutos presenciou diver-
sos motoristas trafegando na 

contramão da nova direção.
Um morador informou que 

já presenciou até mesmo al-
guns motorista que viram a 
placa e insistiram em descer na 
contramão. O morador pediu 
que haja nesse primeiro mo-
mento a presença de uma equi-
pe do DEMUTRAN ou da Guarda 
Municipal no local orientando 
sobre a mudança.

Rua Carlos de Campos 
passa a ter trânsito permitido 
só no sentido Centro-Bairro

Um patrimônio ambiental 
que há anos vem sofrendo com 
o abandono e descaso das auto-
ridades itapevense.

Essa é a área conhecida 
como “Pedrão” no município, 
com uma extensa diversidade 
de vegetação e animais o local 
que deveria ser protegido para 
manter suas riquezas ambien-
tais, acaba sofrendo ano após 
ano com a ação do homem, 
como ocupações irregulares e 
queimadas constantes.

Uma dessas queimadas foi 
registrada no último final de 
semana e de acordo com um 
dos moradores de um bairro 
próximo ao local, parte da 
mata passou a noite inteira 

Morador pede atenção 
especial a área do “Pedrão”

de sábado para domingo quei-
mando. Ainda segundo o mo-
rador, vizinhos a área foram 
verdadeiros heróis combaten-
do as chamas e impedindo um 
dano maior a vegetação até a 
chegada do Corpo de Bombei-

ros que conseguiu conter às 
chamas.

No incêndio além das árvo-
res que pegaram fogo, foram 
registrados ainda a morte de 
alguns animais que não conse-
guiram fugir do fogo.
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A franquia Damásio Edu-
cacional – Unidade Ita-
peva/SP, inaugurada em 

janeiro de 2014, está de “casa 
nova”. Seguindo a tendência 
das novas franquias, mudou-se 
para um espaço mais enxuto, 
porém muito mais moderno, 
inovador e acolhedor, localiza-
do na Rua Teófilo David Müzel, 
n. 269, Vila  Ophélia. 

“Há cerca de um ano inicia-
mos o processo de mudança 
de ponto, visitamos inúmeros 
locais em Itapeva, mas poucos 
preenchiam nossa exigência 
principal: acessibilidade PNE 
– Portadores de Necessidades 
Especiais. Então, após muita 
procura e negociações, conse-
guimos encontrar um ponto 
que se aproximava do nosso 
ideal. Na nossa nova Unidade a 
palavra de ordem é: acolhimen-
to. Procuramos criar uma at-
mosfera onde o aluno se sinta 
bem, motivado a estudar”, dis-

Polo Itapeva inaugura 
sua nova sede

se a franqueada profa. Renata 
Domingues.  

A marca “Damásio Educa-
cional” tem quase 50 anos de 
tradição e qualidade de ensino, 
oferecendo atualmente cursos 
preparatórios para Concursos 
Públicos em geral, Exame de 
Ordem e Residência Médica SJ-
T-Med, Cursos de Atualização, 
Pós-Graduação (em Direito e 
outras áreas), MBA Ibmec e 
Graduação Wyden, todos na 
modalidade on-line. No curso a 
distância é possível ter acesso à 
mesma qualidade das aulas mi-
nistradas em sua sede, situada 
na região central de São Paulo. 
As aulas são transmitidas a par-
tir de estúdios preparados es-
pecialmente para oferecer alta 
qualidade de som e imagem, 
por meio de equipamentos de 
última geração, inclusive com 
a possibilidade de assistir às 
aulas on-line ao vivo. Os pro-
fessores são profissionais re-

nomados, com muitos anos de 
experiência e que transmitem 
dicas e orientações de estudo 
valiosas.

A Unidade Damásio de Ita-
peva vem colhendo bons frutos 
do seu trabalho: altos índices 
de aprovação no Exame de 
Ordem, diversos alunos apro-
vados em concursos públicos 
(TJ/SP - Escrevente, Ministério 
do Trabalho e Emprego, Polícia 
Civil – investigador e escrivão, 
Analista do MP, dentre outros...) 
e mais de setenta alunos já re-
ceberam o título de especialista 
em Direito nas diversas áreas 
de Pós-graduação.

Atestando a qualidade e 
responsabilidade do trabalho 
desenvolvido na Unidade de 
Itapeva, por quatros anos con-
secutivos (2016, 2017, 2018 e 
2019), recebeu o Ita News de 
Ouro, como melhor Curso Pre-
paratório e Pós-Graduação de 
Itapeva. 

Damásio 
Educacional 
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A Campanha “Dando Asas 
à Solidariedade” do Moto Clu-
be Águias de Cristo de Itapeva 
realizada pelo terceiro ano se-
guido, mais uma vez vem con-
tando com o apoio maciço da 
população.

Em 2.019 a campanha visa 
doar o montante de leite arre-
cadado a três entidades bene-
ficente de Itapeva, sendo elas; 
AVACCI - Associação do Volun-
tariado no Combate ao Câncer 
de Itapeva, Lar Vicentino e As-
sociação dos Deficientes Renais 
Crônicos de Itapeva e Região.

Na sexta-feira (01) o grupo 

Campanha Dando Asas à Solidariedade 
segue durante o mês de novembro

esteve no Cofesa Max onde rea-
lizou a segunda arrecadação da 
campanha, durante todo o dia 
componentes do moto clube se 
revezaram na coleta dos leites e 
no final comemoraram o mon-
tante arrecadado. No total foram 
1.472 litros de leites que vieram 
a somar com os 529 que já havia 
sido arrecadado anteriormente.

Ainda nesse mês de novem-
bro haverá mais uma arreca-
dação, pois as entidades bene-
ficiadas utilizam uma grande 
quantidade de leite por semana 
para suprir as necessidades de 
seus assistidos.
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A dentista Raquel Hussne 
comemorou seus 40 anos em 
grande estilo ao lado de seus 

familiares e amigos, de seu es-
poso Alysson Corrêa e sua filha 
Maya. Felicidades, Dra.!

Parabéns, Raquel Hussne FER FER VENDO

Pais Eliane e Fernando

Daniel Montanari
5 anos

Nos dias 02 e 03 de novem-
bro ocorreu o “7º Ciclotu-
rismo Itapeva Rumo ao 

PETAR” organizado pelo profes-
sor e guia turístico Heverton de 
Abreu Moreira, popularmente 
conhecido como Tom.

No total 173 pessoas parti-
ciparam do evento que reuniu 
ciclistas de diversas cidades da 
região, desse total 103 foram ci-
clistas que movidos pela paixão 
pelo pedal e a natureza saíram 
de Itapeva logo na madrugada 
de sábado (02).

O evento foi marcante e se-
gundo Tom foi um dos melho-

7º Cicloturismo Itapeva Rumo ao PETAR 
contou com a participação de 173 pessoas

res de que já participou. “Nos-
so pedal foi tranquilo e muito 
bem organizado, o que mais 
me surpreendeu foi o amor ao 
próximo, atos de companhei-
rismo e amizade durante todo 
o trajeto. Pai apoiando filhos, 
filhos acompanhando os pais, 
casais pedalando juntos e cur-
tindo a natureza. Nas fortes su-
bidas, aquela mãozinha amiga 
sempre estava por ali, todos na 
mesma harmonia”, contou.

Já no PETAR - Parque Esta-
dual Turístico do Alto Ribeira, 
os participantes do 7º Ciclo-
turismo participaram de uma 

confraternização, participaram 
de visitas a cavernas, cachoei-
ras e curtiram o famoso Boia 
Cross. 

Tom agradeceu a todos que 
participaram e tornaram possí-
vel o evento. “Eu Heverton de 
Abreu Moreira, em nome dos 
ciclistas gostaria de agradecer 
primeiramente a Deus e segun-
do a todos os envolvidos nesse 
passeio, em especial, a Pousada 
da Serra, Gtec Informática ao 
Vini Bike e família, a Secretaria 
de Municipal de Turismo e a 
Câmara Municipal de Itapeva”, 
concluiu.
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A Câmara Municipal de Ita-
peva realizou a solenida-
de de entrega da Comen-

da Antônio Furquim Pedroso da 
Ordem e do Mérito de Itapeva 
ao senhor Márcio de Lima Renó 
e Título de Cidadão Itapeven-
se ao senhor Marcelo Penteado 
de Moura, no Plenário Ricardo 
Campolim de Almeida Neto. As 
honrarias foram propostas pela 
vereadora Débora Marcondes.

A cerimônia foi conduzida 
pelo presidente da Casa de Leis, 
o vereador Oziel Pires de Moraes 
e a mesa dos trabalhos compos-
ta pelo Secretário Municipal de 
Ação Social, Defesa e Esportes, Sr. 
Luciano de Oliveira, na oportuni-
dade representando o Prefeito 
Municipal, pelo 2º vice-presiden-
te Dr. Pedro Correa e do Capitão 
da Polícia Militar, o Sr. Vilmar 
Duarte Maciel.

Contou também com a pre-
sença dos vereadores, Rodrigo 
Tassinari, Toni do Cofesa, Edival-
do Negão e Marinho Nishiyama.

Dr. Marcelo Moura e Capitão Renó 
recebem honraria na Câmara

A solenidade teve uma apre-
sentação artística da Sra. Maria 
Campos, escritora e atriz, que 
declamou uma poesia de Cecilia 
Meirelles e contou com apre-
sentações musicais dos alunos e 
professores da Escola de Música 
Hugo Belézia, que executaram 
também o Hino Nacional Brasi-
leiro.

O homenageado Sr.Márcio 
de Lima Renó, natural de Itape-
va, filho de Antonio Santos Renó 
(In Memorian) e Rosalia Maria de 
Lima Renó, é casado com Angela 

Maria Lírio Santos Renó, tendo 
como Filhas: Maria Eduarda San-
tos Renó e Maria Fernanda San-
tos Renó, onde reside no municí-
pio de Capão Bonito.

Ingressou na Policia Militar 
do Estado de São Paulo em 04 de 
fevereiro de 1998, como aluno 
oficial na Academia de Policia Mi-
litar do Barro Branco. Foi decla-
rado Aspirante a Oficial PM em 
15 de dezembro de 2001, promo-
vido a 2º Tenente PM em 15 de 
dezembro de 2002 e posterior-
mente promovido a Capitão PM 

em 24 de maio de 2013.
Atualmente é o Comandante 

do 3º Subgrupamento de Bom-
beiros de Itapeva, juntamente 
com a função de Coordenador 
Regional de Defesa Civil.

Pelo honroso serviço presta-
do há 13 anos no Corpo de Bom-
beiro de Itapeva, pela dedicação 
e coragem recebeu a Comenda 
Antônio Furquim Pedroso da Or-
dem e do Mérito de Itapeva.

O Sr. Marcelo Penteado de 
Moura, 51 anos, natural da cida-
de de São Paulo, filho de Mouracy 

do Prado Moura e Leonor Nunes 
Penteado de Moura.

Tem quatro irmãos: Márcio, 
Fernando, Flávio e Thaís Helena 
e dois filhos itapevenses: Marce-
lo Penteado de Moura Filho jor-
nalista, residente em São Paulo 
(SP) e Isabela Andretta Penteado 
de Moura, estudante de Direito, 
residente em Campinas (SP).

Advogado autônomo, com 
escritório em Itapeva, participa 
efetivamente em órgãos de classe, 
entidades assistenciais e sociais, 
exercendo diversas funções.

Atualmente é Presidente 
da 76ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Itape-
va e pelos relevantes trabalhos 
prestados em nosso município 
recebeu o Título de Cidadão Ita-
pevense.

O Presidente Oziel Pires agra-
deceu a presença de todos que 
prestigiaram a cerimônia, aos 
que colaboraram para que a sole-
nidade pudesse ser tão especial e 
aos músicos e professores da Es-
cola de Música Hugo Belézia que 
abrilhantaram o evento.

“Entregamos hoje a Comen-
da Antônio Furquim Pedroso da 
Ordem e do Mérito de Itapeva ao 
Capitão PM Marcio de Lima Renó 
e o Título de Cidadão Itapevense 
ao senhor Marcelo Penteado de 
Moura, ilustres personalidades 
de nossa cidade e que muito nos 
deixam felizes por poder propor-
cionar essa linda homenagem 
em reconhecimento pelos atos 
prestados por eles em nossa ci-
dade”, finalizou.

De uma brincadeira entre 
amigos e uma confraternização 
antes da FEAPI acabou surgindo 
um grupo que vem se destacan-
do em Itapeva pela amizade e 
suas ações sociais.

A Comitiva Os Camisolão sur-
giu após uma festa de aniversá-
rio há poucos dias de começar a 
FEAPI. De acordo com os amigos 
Luciano do Gás e Kleber Campos 
existia uma brincadeira entre 
eles de um chamar o outro de 
camisolão, brincadeira essa que 
se iniciou quando Kleber notou 
uma semelhança entre Luciano e 

um homem de Avaré conhecido 
por camisolão.

A brincadeira virou marca re-
gistrada dos amigos que ao partici-
parem de uma festa de aniversário 

há poucos dias do início da FEAPI 
tiveram a ideia de montar junto 
com os participantes da festa uma 
comitiva para participar do evento 
que comemora o aniversário de 

Itapeva. O nome escolhido não po-
deria ter sido outro do que Comiti-
va Os Camisolão.

Kleber conta que o nome foi 
justamente por se tratar de uma 
festa sertaneja e por isso surgiu 
a ideia de comitiva, porém dife-
rentemente do que muita gente 
pensa, não se trata de um grupo 
de cavalgada como as demais co-
mitivas e sim de amigos abraça-
ram a ideia e mesmo sem cavalo 
acabaram montando uma comi-
tiva diferente do habitual.

Já Luciano diz que o grupo é 
aberto a todas as pessoas que de-

sejem participar, porém há suas 
regras para que não haja abusos 
de nenhum dos componentes da 
comitiva.

A Comitiva Os Camisolão é 
constantemente vista em seus 
momentos de lazer, em festas e 
confraternizações entre amigos, 
no entanto, há outras ações que 
o grupo pratica que não são di-
vulgadas por questão de ideais. 
Luciano conta que a Comitiva 
também realiza algumas ações 
sociais que não aparecem por se 
tratar de um movimento interno 
do grupo e que a ideia da comiti-

va é exatamente unir os amigos 
através de confraternizações e 
aproveitar essa união para fazer 
o bem a quem necessita.

Com cerca de dois meses 
de existência a Comitiva Os Ca-
misolões vem sendo destaque 
justamente por essa junção en-
tretenimento e ação social de 
seus componentes. Os amigos 
Luciano e Kleber ainda disseram 
que a comitiva está à disposição 
de quem precisar, seja de enti-
dades ou de outros grupos para 
parcerias em ações sociais pelo 
município.

Comitiva Os Camisolões: 
amizades, festas e consciência social
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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

constipação. 
Sem atividade física, au-

menta a chance de sentir do-
res e gerar artrite reumatoide. 
Também predispõe a osteo-
porose, osteoartrite e risco de 
quedas. 

Sem atividade física, há de-
suso da musculatura. Isso só te 
aproxima da atrofia muscular, 
sarcopenia e consequentemen-
te, dinapenia. 

Quer mudar de vida? Si-
lêncio mental para responder 
a si próprio! As informações 
estão ai!

Por que não é recomendado
viver sem Atividade Física?

É incrível constatar que a 
atividade física, protege contra 
os distúrbios e doenças causa-
das pela inatividade física. Em 
2013 nos EUA, contabilizou-se 
~2 milhões de mortes atribuí-
das a falta de cumprir pelo me-
nos 150 min por sem de exer-
cício moderado ou 75 min por 
sem de exercício intenso. Além 
disso, deixar de gastar ~1.000 
kcal por sem advindo da ati-
vidade física, está associado a 
~20% de aumento no risco de 
mortalidade. 

Sem atividade física, o siste-
ma cardiorrespiratório é afeta-
do e o risco de doença cardio-
vascular (Hipertensão, AVC e 
Infarto) sobe para ~45%. Além 
disso, aumenta a chance de dis-
função endotelial, aterosclero-
se, doença arterial periférica e 
trombose venosa. 

Sem atividade física, o sis-
tema endócrino é afetado e o 
risco de doenças metabólicas 
(Diabetes, Obesidade e Sín-

drome Metabólica) sobe para 
~35%. 

Sem atividade física, o risco 
de câncer de mama sobe para 
~25% e o risco de câncer de in-
testino proximal ou distal sobre 
para ~27%. Também afeta sis-
tema reprodutor, com risco de 
disfunção erétil, câncer do en-
dométrio, síndrome do ovário 
policístico, etc. 

Reduzir atividade física, 
afeta o sistema nervoso em 
vários níveis e aumenta o ris-
co de demência (doenças de 
Alzheimer) em ~32%. Tam-
bém aumenta ansiedade e 
disfunção cognitiva. 

Realizar exercício, promove 
um tamanho de efeito de 0,56 
(moderado) contra a depressão. 
A melhora dos sintomas de-
pressivos compara-se a fárma-
cos e psicoterapia. 

Sem atividade física afeta o 
sistema digestivo. Aumentando 
risco de fígado gorduroso, cân-
cer de colorretal, diverticulite e 

O Estádio municipal Pedro 
Felício de Nova Campi-
na, tem sido palco de 

grandes jogos realizados aos 
domingos pelo Campeonato 
Regional de Futebol.

Ao todo estão participando 
16 equipes, que divididas em 4 
grupos estão não fase classifi-
catória, onde sairão os melho-
res classificados que realizarão 
as quartas de final, semifinal e 
final.

As equipes participantes 
do campeonato são: Valdemar, 
Kantian FC, Juven GMF, V.L.A.,

Nenzão, Itaboa, Itacoro, Vila 
Ribas, Arizona, Grêmio Capi-
tuva, Brasil F.C., Esportivo F.C, 
Spartacks, Atlético STM, Itaóca 
e Juventude onde através de 
partidas equilibradas e bem 
disputadas tem levado um bom 
público aos domingos no está-
dio para torcer por suas equi-
pes e prestigiarem o evento. 

As quartas de final ocor-
rerão aos 30 de novembro e 
01 de dezembro, a semifinal 
do campeonato está marcada 
para o dia 08 e a final para o 

Departamento de Esportes de Nova Campina 
realiza Campeonato Regional de Futebol

dia 15 de dezembro. Os fina-
listas além dos troféus e me-
dalhas receberão premiação 
em dinheiro sendo o primeiro 
colocado R$ 1.000, segundo 
colocado R$ 500, terceiro co-
locado R$ 300, artilheiro e go-
leiro R$ 150 cada.

A Prefeita Josi do Eliel ex-
pressa, “quero agradecer a 
todos os envolvidos e, prin-
cipalmente o coordenador de 
esporte Fabrício que tem rea-
lizado um ótimo trabalho. É 
com entusiasmo e determina-

ção que as coisas acontecem 
e o pessoal do esporte mesmo 
com todas as dificuldades tem 
demonstrado isso. Parabéns a 
todos os times que tem anima-
do nossas tardes de domingo”.

Anderson Fabrício, coor-
denador de esportes afirma a 
importância de eventos espor-
tivos para trazer a população 
momentos de descontração, la-
zer e interação entre os muníci-
pes. Também ressalta o interes-
se em despertar nos cidadãos 
nova campinense o prazer nas 

práticas esportivas e melhor 
qualidade de vida.

A Coordenadoria de Espor-
tes de Nova Campina agradece 
apoio da Prefeita Josi do Eliel, 
do Coordenador de turismo 
Ubirajara S. Frederico, da chefe 
de sessão de esportes Jaqueline 
Torres, do Secretário de Saúde 
Júnior, o Coordenador de Obras 
Levi, do Grupo GMF e Moreira 
Nettus Tomates na realização 
desse evento.

Segue foto das rodadas até 
o presente momento.

Dupla Deny & Darcio recebeu 
uma homenagem da Câmara 
Municipal de Itapeva pela par-
ticipação na Abertura da maior 
Festa do Peão da América Latina, 

realizada em Barretos/SP.
A dupla foi selecionada en-

tre 25 mil inscritos e se apre-
sentou acompanhada por oito 
músicos, professores da Escola 

de Música Hugo Belezia. 
A homenagem foi indica-

ção do vereador Tião do Táxi e 
aprovada pelos demais colegas 
da Casa de Leis.

Deny & Darcio são 
homenageados por vereadores
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Neste final de semana os 
amantes da Cultura não 
têm do que reclamar em 

Itapeva.
Sexta, sábado e domingo 

haverá apresentações culturais 
para todos os gostos. Estão pro-
gramadas atrações musicais, 
dança, artesanato, Stand’ Up, 
mágica, Capoeira e teatro.

A abertura do final de sema-
na cultural começa com a expo-
sição “A Magia Vive do Lado 
de Dentro” de Gabriel Mendes 
Luiz, às 14h na Casa da Cultura 
Cícero Marques, a exposição vai 
até o dia 22 de novembro, logo 
em seguida é a vez do teatro, 
apresentará a peça “Persona-
gens em Busca de um Autor” 
sob a direção de Léo Camargo. A 
apresentação começa às 19h no 

Itapeva terá fim de 
semana cultural diversificado

Teatro de Bolso Prof. Terezinha 
Silva, localizado no Calçadão 
Dr. Pinheiro, a entrada é gratui-
ta, porém os ingressos devem 
ser retirados no local com uma 

hora de antecedência.
Já no sábado (09) a Rua da 

Cultura, localizada na Praça Frei 
Ponciano será palco de uma di-
versificação de apresentações, 

a partir das 14h30 artesões irão 
expor seus trabalhos e logo após, 
às 16h haverá apresentações de 
mágica, dança, música, Capoeira 
e Stand’ Up. Já às 19h é a vez do 
Grupo de Danças Gaúchas “Que-
rência N’Ativa” se apresentar no 
Teatro de Bolso Prof. Terezinha 
Silva, mais uma vez os ingres-
sos devem ser retirados com 
uma hora de antecedência.

No domingo (10) a Praça 
Anchieta será o palco da já 
tradicional “Lira na Praça”, o 
evento está marcado para ter 
início às 10h30. Um pouco mais 
a tarde é a vez do Clube da Vio-
la que contando com violeiros 
de Itapeva e região apresenta-
rá o “Tarde da Viola” no rincão 
da Paróquia da Piedade, evento 
marcado para ter início às 13h. 
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