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Apesar de estar sendo mais 
conhecido, o autismo ainda é 
motivo de muito preconceito, 
vindo principalmente da pró-
pria família. Há relatos de casos 

onde crianças são julgadas sem 
que as pessoas conheçam a rea-
lidade vivida pelo portador do 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Em Foco 04 e 07.

Autismo: conhecer 
o espectro para não 

promover o preconceito

Polícia Federal emite 
8 mandados após 

denúncia do Ita News

Carlinhos Saponga 
será homenageado

Estamos 
de Olho

Jardim Bela 
Vista sofre 

com invasão 
de bichos

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
Adolescente (CMDCA) conta 
com uma nova diretoria e 
teve como primeiro grande 

ato da nova composição a 
impugnação de três candida-
tas eleitas ao Conselho Tute-
lar nas eleições do dia 06 de 
outubro. Página 02.

Em decorrência de investi-
gações iniciadas em 2018 pela 
Polícia Federal de Sorocaba fo-

ram emitidos 8 mandados para 
apurar sobre o falso médico 
que atuou na região como Liszt 

Jonney por anos e teria recebi-
do cerca de R$ 8 milhões neste 
período. Página 03.

CMDCA acata 
pedido do MP e 

impugna 3 eleitas 
ao Conselho Tutelar

De acordo com Jé, o depu-
tado federal Guilherme Mussi 
conquistou junto ao Ministé-
rio do Esporte uma verba de 
R$ 1 milhão para reforma e 
ampliação do campo, que a 
emenda foi encaminhada em 

2.015 e só no final do governo 
do Roberto Comeron a verba 
estava liberada, porém, há 
três anos não se tem informa-
ção das programações para a 
aplicação da verba no local. 
Página 05.

A população de Itapeva foi 
surpreendida com equipes da 
Secretaria Municipal de Admi-
nistrações Regionais realizan-

do serviços de recapeamento 
e pintura de guia no lotea-
mento do Jardim Europa IV. 
Página 05.

Prefeitura 
realiza obras de 

recapeamento em 
área sem trânsito

Vereador cobra verba 
de R$ 1 milhão para o 

estádio municipal

Os vereadores de Itapeva 
revogaram a Lei Municipal 
n.º 4.236, de 08 de maio de 
2019, que instituía o Progra-

ma “Cidade com Grama” por 
entenderem ser uma lei que 
vinha a prejudicar a popula-
ção. Página 04.

Revogada lei que 
obrigava plantação 
de grama em lotes

Dia da Consciência Negra: 
Sincomerciários de Itapeva  
informa em quais cidades 

da região é feriadoO famoso Campeonato Es-
tadual Dente-de-Leite é um dos 
campeonatos mais aguardados 

e disputados pelos jovens do 
Estado inteiro e esse ano chega 
a 48ª edição. Em Foco 08.

Equipes da Fut Craques 
conquistam vaga para 

final do Estado

PÁGINA 04
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Estamos a menos de um ano 
de mais uma eleição que como 
as anteriores o sonho maior é de 
ver nossa cidade voltar a ser a 
grande liderança regional já que 
caminhamos para trás há déca-
das. Os políticos profissionais se 
proliferam a cada eleição e como 
existe a omissão de novos nomes 
eles se perpetuam em seus car-
gos, seja este de vereador, secre-
tário ou prefeito. É hora de dizer 

um basta.
Precisamos de alguém que 

enfrente os monopólios exis-
tentes, os políticos profissio-
nais e aqueles que de forma 
direta ou indireta burlaram os 
cofres públicos e apesar de pro-
cessados continuam a frente 
do poder com total arrogância 
e vendo o nosso povo sucum-
bindo com a falta de empregos, 
moradia, remédios e atendi-

mento na área de saúde no mí-
nimo humano.

Ser honesto e não ter des-
viado dinheiro público que an-
tes era obrigação hoje passa a 
ser necessário para um candi-
dato que sonha em governar 
Itapeva e se o eleitor cobrar 
isso nas urnas com certeza eli-
minaremos muitos que vivem 
da política e dos cofres munici-
pais há anos. Você decide. 

Chega dos mesmos

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente (CMDCA) conta 

com uma nova diretoria e teve 
como primeiro grande ato da 
nova composição a impugnação 
de três candidatas eleitas ao Con-
selho Tutelar nas eleições do dia 
06 de outubro.

As eleições para o Conselho 
Tutelar em Itapeva foram mar-
cadas por diversas denúncias 
de irregularidades possivel-
mente cometidas por algumas 
candidatas a vaga no órgão que 
visa o bem-estar de crianças e 
adolescentes.

Diante das denúncias a Pro-
motoria da Infância e Juventu-
de do Ministério Público pediu 
a impugnação das candidaturas 
de três mulheres eleitas para o 
cargo de conselheiro tutelar 
em Itapeva. A promotoria fez o 
pedido ao Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente 
alegando que houve compra de 
votos e transporte irregular de 
eleitores para a votação.

Passado um mês das elei-
ções do Conselho Tutelar e com 
a troca de diretoria o CMDCA 
decidiu acatar o pedido do MP 
e assim na manhã de terça-feira 
(12) o Diário Oficial de Itapeva 
divulgou a impugnação de Ju-
venice Nunes Ribeiro Lemes, 
Gisleine Aparecida Barros da 
Cruz e Jessica Adriana Campos.

Se não houver nenhum fato 
novo que impeça as suplentes 
em assumir o cargo, assumirão as 
vagas impugnadas as seguintes 
conselheiras; Maria Eliza Souza 
Ferreira, Maria de Fatima Robles e 
Aparecida Cristina da Cruz Melo.

Composição da nova diretoria 
do CMDCA

Os novos membros que irão 
compor a diretoria do CMDCA 
foram conhecidos em reunião 

CMDCA acata pedido do 
Ministério Público e impugna 
3 eleitas ao Conselho Tutelar

realizada em 21 de outubro de 
2019. E ficaram definidos os se-
guintes nomes:

Presidente: Antônio Ale-
xandre de Farias

Vice-Presidente: Aparecida 
de Fátima D. O. Almeida

1º Secretário: Dannielly 
Bueno de Carvalho Zacarias

2º Secretário: Francine 
Campolim Moraes

1º Gestor do Fundo Muni-
cipal: Arlete Machado Correa 
Gonçalves

2º Gestor do Fundo Munici-
pal: André Ribeiro Queiroz

Conselheiro de Relações 
Públicas: Fabrício Luiz Fávaro

Para mim o verdadeiro sig-
nificado do “Dia da Consciên-
cia Negra”, que será celebrado 
na quarta-feira (20), é uma 
afirmação de que as raízes 
do preconceito e da discri-
minação estão na imposição 
duradoura de uma cultura ex-
cludente e intolerante. Lem-
bra também o triste dia 20 de 
novembro de 1695, quando o 
líder Francisco Zumbi, do Qui-
lombo dos Palmares, herói e 
um dos principais símbolos 
da resistência negra à escravi-
dão foi assassinado.

Trata-se de uma comemo-
ração de grande valor reflexivo 
sobre a atual realidade brasilei-
ra, afinal, em nosso país per-
siste um quadro de hipocrisia 
racial; apesar da constante 
negação da prática de atos 
preconceituosos, eles existem 
nas mais variadas manifesta-
ções e setores sociais, mesmo 
sendo classificados como cri-
mes inafiançáveis. Constata-se 
assim, que apesar de alguns 
progressos, a injustiça ainda 
prevalece com sérios prejuízos 
aos negros.

Evidencia-se a cada dia que 
promover a igualdade racial 
é de extrema importância ao 
desenvolvimento social e eco-
nômico de um país. É preciso 
combater fortemente todas as 
formas de racismo e exclusão 
social. O “Dia da Consciência 
Negra” é uma oportunidade 
para refletirmos que todos têm 
direito à vida, à liberdade e à 
felicidade e que tais atributos 
independem das aparências, 
credos e idiomas.

Nosso município, embora 
não tenha um feriado oficial 
dedicado à data, fato incom-
preensível, afinal o Quilombo 
do Jaó é considerado um dos 
quilombos mais antigos do 
país; foi reconhecido há mais 
de dez anos e mantém as tradi-
ções dos antepassados. No total 
são mais de sessenta famílias 
descendentes de escravos que 
vivem em uma área de sessen-
ta e oito alqueires. Os morado-
res da comunidade vivem da 
agricultura e tiram da terra o 
próprio sustento. Ao todo, são 
mais de quarenta hortas espa-
lhadas nas diferentes famílias 

Consciência Negra

do quilombo. O cultivo é pas-
sado de geração em geração, e 
segundo os moradores, é uma 
forma de ensinar a todos, des-
de as crianças até os jovens; é 
uma troca de experiências, pois 
quando estiverem cansados, os 
mais novos continuarão.

Acho que devíamos valo-
rizar verdadeiramente esse 
povo tão rico em cultura e tão 
resistente, dignos de todo des-
taque e veneração. São eles 
que contribuíram para a nossa 
sociedade miscigenada, para a 
diversidade que transformou 
o cenário da população brasi-
leira. Temos um pedaço desse 
tesouro tão próximo de nós e 
deixamos esquecido; seja qual 
for o motivo, acho que a nossa 
consciência não deve estar tão 
tranquila assim como parece.

Izael Kupper, nascido em 
Itapeva em 08 de julho de 
1947 foi pai de quatro filhos 
e seu maior legado foi a hu-
mildade, simplicidade, ho-
nestidade e amor, sentimen-

Respeito e amor ao 
próximo: uma herança 
do elo entre pai e filho

to esse que cativou os filhos 
e também os moradores de 
Paraguaçu Paulista/SP onde 
ficou famoso pelo jeito aten-
cioso e carinhoso que tratava 
a todos. Porém faleceu em 05 

de fevereiro de 2018, deixan-
do saudades eternas, deixou 
também a maior herança que 
um filho pode receber, o cará-
ter e a integridade.

Por isso hoje seu filho, Ví-
tor Silva Kupper nascido em 
Itapeva no dia 01 de outubro 
de 1982, leva consigo o de-
sejo de Justiça sem menos-
prezar ninguém, se tornou 
advogado há 11 anos, é pro-
prietário do escritório Ku-
pper Advocacia em São Paulo 
e se destaca pela maneira 
como atende seus clientes, 
sempre muito atencioso 
principalmente os mais sim-
ples e humildes, que muitas 
vezes não são atendidos por 

outros profissionais que não 
se interessam por causas pe-
quenas.

Eu sinto muito orgulho 
pelo caráter, honestidade e o 
enorme coração e pelo proje-
to para atendimento huma-
nitário.

Assim só posso agradecer 
e dizer que vejo em você o 
exemplo de seu pai que não 
só hoje, mas sempre teve or-
gulho dos filhos que criamos.

Izael, saudades do com-
panheiro que partiu, e ale-
gria do homem que se tor-
nou Vítor.

Da esposa e mãe: 
Maria de Lurdes
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NÓS 
ACREDITAMOS 

NA JUSTIÇA

 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA POLÍCIA FEDERAL

Sorocaba, 12 de novembro de 2019.

NOTA À IMPRENSA 
OPERAÇÃO COCHABAMBAS
PF faz buscas e prisões de falso médico que atuava em Tatuí/

SP e outros Municípios do Interior de São Paulo

Sorocaba. A Polícia Federal deflagra hoje a Operação CO-
CHABAMBAS para cumprimento de 7 (nove) mandados de busca 
e apreensão e 1 (um) mandado de prisão preventiva, em decor-
rência de investigações iniciadas no ano de 2018, no âmbito de 
inquérito policial que tramita na Delegacia de Polícia Federal em 
Sorocaba/SP, instaurado para apuração dos crimes de falsidade 
ideológica,  uso de documento falso, associação criminosa, exer-
cício ilegal da medicina e estelionato contra a administração pú-
blica. Os cumprimentos dos mandados estão sendo realizados 
em Santa Luzia D¹Oeste/RO,  Rolim Moura/RO e Ji-Paraná/RO.

O objetivo da Operação é a prisão de falso médico que atuou 
por anos no interior paulista (Itapeva, Tatuí, Itapirapuã Paulista 
e Itararé), a apuração de outros envolvidos nos crimes citados, 
bem como da coleta de elementos relacionados a estes ilícitos. 

Segundo elementos coligidos, o falso médico, utilizando-se 
de documentos de um médico verdadeiro, conseguiu obter uma 
inscrição secundária no CREMESP, constituir empresa e, por vá-
rios anos, prestar serviços para Prefeituras do interior de São 
Paulo, tendo auferido, no período, contraprestação de, ao me-
nos, R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

O nome da Operação, qual seja, “COCHABAMBAS”, faz alu-
são à cidade da Bolívia onde o falso médico teria feito parte de 
um curso de medicina.

Comunicação Social da PF em Sorocaba/SP

Em 16 anos de nossa his-
tória como jornal jamais 
nos deparamos com uma 

investigação tão profunda elu-
cidada por nossa equipe de re-
portagem que culminou com a 
descoberta do exercício ilegal 
da medicina pelo João Paulo 
Primus da Costa que fazen-
do uso da fragilidade do CRM, 
CREMESP e omissão total de 
diversas Prefeituras se fez pas-
sar por médico pelo período 
de 06 anos. Recebeu pela farsa 
em Itapeva, Itararé, Itaberá, 
Itapirapuã Paulista, Tatuí e pos-
sivelmente em Itapetininga e 
Itararé.

É claro que muitos já 
sabiam do falso médico que 
atendia por Liszt Jonney e com 
certeza a Justiça acontecerá. 
Outros deverão ser indiciados, 
assim como aqueles que possi-
velmente fraudaram notas para 
o recebimento de Fernanda Slo-
vinski Demoliner. (Imagem 01)

Quando divulgamos a nossa 
descoberta fomos achincalha-
dos publicamente nas redes 
sociais e todos afirmavam que 
o médico atendia muito bem 
e melhor que a maioria em 
nossa cidade, mas aqui está 
a resposta para aqueles que 
acreditaram neste charlatão 
que lesou os cofres públicos e 
brincou com a vida de muitos e 
será investigado em cada caso 
ou denúncia que ainda possam 
ocorrer. Vocês já ouviram falar 
de estelionatário mal caráter?

Nossos agradecimentos a 
Juliana Carli, nossa jornalista 
responsável que esteve ao nos-
so lado em todos os momentos, 
e ao advogado Dr. Pedro Luiz 
Conti Mariozi que nos acompa-
nhou inclusive a Tatuí em bus-
ca da verdade. 

Na cidade visitada, o nos-
so trabalho foi enaltecido por 
toda a região e por aqui somen-
te ouvimos piadas em relação a 
uma denúncia que deveria ser 
feita por órgãos públicos como 
ocorreu em Tatuí, mas vence-

Polícia Federal emite 8 mandados após denúncia do Ita News

Comunicado

mos mais uma vez e pudemos 
mostrar a verdade de que pode 
existir uma grande quadrilha 
por trás do falso Liszt Jonney.

Em entrevista, o secretário 
municipal de Saúde de Tatuí, 
Jeronimo Fernando Dias Simão, 
que estranhou a situação do 
médico após denúncia do Ita 
News, nos informou que procu-
rou as polícias Civil e Federal e 
registrou boletim de ocorrência 
para investigarem o caso. No 
B.O., Jeronimo descreveu que 
o suposto médico havia traba-
lhado na Santa Casa de Tatuí 
como coordenador médico e 
sócio proprietário da empresa 
Fernandes e Silva Serviços Mé-
dicos Ltda ME, possivelmente 
utilizando de nome e dados fal-
sos, inclusive inscrição no Con-
selho Regional de Medicina em 
nome de outrem. Atualmente 
consta como diretor técnico do 
Pronto Socorro de Tatuí pres-
tando serviços à distância. Em 
consulta através de seu CPF, 
verificou-se que sua identidade 
é diversa havendo divergência 
entre os dados e foto, ainda ine-
xistindo registro no Conselho 
Federal e Regional de Medicina 
com o nome de João Paulo Pri-
mus Fernandes da Costa. Sendo 

assim, havendo suspeita, pediu 
registro da ocorrência para in-
vestigação.

Acompanhe a entrevista:
IN – Primeiramente Jeroni-

mo, parabenizamos você pela 
coragem em denunciar essa 
pessoa que estava trabalhan-
do como um falso médico na 
região. Como o senhor tomou 
conhecimento deste caso?

Jeronimo – Eu tomei co-
nhecimento através das redes 
sociais e como diz o ditado 
popular ‘fica o dito pelo não 
dito’, mas fui então juntando os 
prints do Facebook do Ita News 
que se propagaram rapidamen-
te, prints de WhatsApp, fui jun-
tando documentos para ter um 
embasamento mais concreto da 
situação. Procurei a Polícia Civil 
e a Polícia Federal para tirar as 
dúvidas que eu tinha, porque 
até então era um médico co-
nhecido como Liszt Jonney e de 
repente surgem dois Liszt com 
fotos diferentes. Tive que fazer 
buscas através das polícias, dos 
órgãos competentes para que 
se abrisse uma investigação, 
um inquérito policial para apu-
rar os fatos.

IN – Sabemos que todo car-
go público é alvo de críticas e 

você realmente fez um traba-
lho elogiável, o que infelizmen-
te não ocorreu em Itapeva. Por 
isso ficamos muito felizes por 
conhecê-lo e por ocupar seu 
cargo na cidade de Tatuí. Te 
surpreendeu o que aconteceu 
neste caso?

Jeronimo – O cargo público 
é difícil, hoje eu estou secre-
tário, mas eu nunca deixaria 
de ser o Jeronimo Simão, com 
a minha índole, com a minha 
honestidade. O cargo é pas-
sageiro, o nome é para a vida 
toda. Eu estou surpreendido. 
Eu tenho 18 anos de Enferma-
gem, então esse foi o primeiro 
caso que aconteceu diretamen-
te próximo a mim e o que me 
assusta é um órgão oficial da 
categoria médica, você pode 
ver no CFM e CRM São Paulo, 
tem até certidão pública do 
presidente do Conselho Re-
gional de Medicina do Estado 
de São Paulo, afirmando que o 
mesmo é médico com inscrição 
ativa, isso é assustador para os 
dias de hoje. Um órgão consi-
derado como tão rígido para 
emitir registros/habilitações 
médicas estar nesta situação. 
Então onde vai parar a credibi-
lidade do povo brasileiro? Nós 
temos que recorrer as consultas 
aos órgãos das categorias e de 
repente no órgão está dizendo 
que está ativo e agora fica essa 
incógnita no ar “é ou não mé-
dico verdadeiro, é falso?”. Fica-
mos aguardando ansiosamente 
a resolução do caso por parte 
das polícias envolvidas.

A VERDADE
Após veiculação de matéria 

do Jornal Ita News via impresso 
e redes sociais, a notícia de haver 
um falso médico se disseminou 
facilmente, até chegar ao senhor 
João Paulo Primus Fernandes da 
Costa, que compareceu à Secre-
taria de Estado da Polícia Civil do 
Acre, na cidade de Rio Branco, para 
declarar falso testemunho sobre 
sua atividade médica. Em seu de-

poimento, este senhor alegou teve 
conhecimento através de matéria 
jornalística e que é diplomado 
em uma universidade da Bolívia 
desde 2012, mas que não possui 
CRM. Confirmou que prestou ser-
viços na cidade de Tatuí por dois 
anos e que neste período nunca 
houve erro de conduta médica 
ou reclamação de seus pacientes. 
Disse ainda que não tirou CRM 
por problemas financeiros, pois 
ficou órfão e não teve apoio para 
fazer o Revalida. Diz estar ar-
rependido e que quando to-
mou conhecimento da denún-
cia já estava em Rio Branco 
(AC), onde residem seus fami-
liares. Sendo assim, resolveu 
se apresentar à autoridade 
policial. (Imagem 02)

Entretanto, em momen-

to algum João Paulo disse 
que trabalhava com nome de 
outro médico, o então Liszt 
Jonney. Porém, em um trecho 
de sua declaração, João disse 
que “teve conhecimento pelo 
facebook de uma matéria jor-
nalística em que foi ventilado 
o exercício ilegal da medici-
na PELO DECLARANTE”. E na 
reportagem veiculada pelo 
Ita News, nunca foi usado o 
nome de João Paulo Primus 
Fernandes da Costa, mas sim 
de Liszt Jonney Silva dos 
Santos.

Aguardamos junto às pes-
soas enganadas e lesadas pelo 
desfecho desta história, já que 
o falso médico foi de fato des-
mascarado por união dos de-
nunciantes de Itapeva e Tatuí.

Vereadores foram comunicados do caso

João Paulo Primus e sua companheira Fernanda Slovinski

TENTARAM NOS INTIMIDAR

Gostaria de acrescentar que 
diversos órgãos de imprensa 
foram comunicados da desco-
berta deste crime que ocorreu 
em várias cidades e me sur-
preendeu na última terça-fei-
ra a matéria saindo na mídia 
sem lembrar o nome do jornal 
Ita News, grande responsável 

por este cidadão estar preso e 
com a possibilidade de outros 
seguirem o mesmo caminho. A 
TV Tem, Bandeirantes, Estadão, 
SBT, entre outros, foram comu-
nicados passo a passo sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Ita 
News, mas ignoraram. Lembro 
que a Prefeitura Municipal, a 

Câmara de Vereadores, a secre-
tária da Saúde e autoridades 
policiais civis foram informa-
das e nada fizeram em relação 
ao caso que chegasse ao nosso 
conhecimento. O CRM de Itape-
va também foi informado, as-
sim como o Estadual, mas até 
hoje não responderam. Tenho 

DENÚNCIA EM ITAPEVA

a ciência de que fiz (juntamente 
com a equipe do Ita News) o me-
lhor e tiramos de circulação pes-
soas que só fazem mal a popula-
ção e lamentamos que até hoje 
não tenha ocorrido um processo 
visando ressarcir nossa cidade 
pelos prejuízos causados pelo 
falso médico.
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Moradores do Jardim Bela 
Vista estão pedindo que a 
Prefeitura tome providências 
quanto a uma das ruas do bair-
ro que tem um trecho ainda 
sem pavimentação.

De acordo com um morador 
que nos enviou algumas fotos 
dos problemas que estão en-
frentando a situação nos últi-
mos dias vem causando temor, 
principalmente nos pais que 
precisam mandar seus filhos 
para escola.

Tudo porque devido ao ma-
tagal ao lado das casas e a fal-
ta de pavimentação diversos 
bichos estão sendo flagrados 
invadindo as casas. São cobras, 
sapos, aranhas e até mesmo 
lagartos que tem tirado o sono 
dos moradores.

Os moradores dizem que a 
pavimentação da rua pode não 

Jardim Bela Vista sofre com invasões de bichos

mudar em nada a questão dos 
bichos, porém, vai facilitar a 

visão de quem passa pelo local, 
uma vez que muitos bichos só 

são visto de perto, pois se ca-
muflam na rua de terra.

Na sexta-feira (08) a UNESP 
de Itapeva promoveu o 
projeto “UNESP de Portas 

Abertas”.
Realizado durante o perío-

do da manhã, o evento contou 
com a participação de diversos 
alunos do Ensino Médio de 
Itapeva que tiveram a oportu-
nidade de vivenciar um pouco 
da vida acadêmica dos univer-
sitários.

Houve inteiração entre os 
alunos e os professores e uni-
versitários da UNESP, houve pa-
lestras e trocas de experiências, 
pratica de esportes e claro uma 
apresentação mais detalhada so-
bre a Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho”.

Nossa equipe esteve pre-

UNESP promove integração de 
universitários e alunos do ensino médio

Diretor da universidade fala em união para mudar Lei estadual que proíbe instalação de indústrias do ramo madeireiro na região

sente no local e conversou 
com o diretor do Campus da 
UNESP de Itapeva, o Professor 
Antonio Francisco Savi que fa-
lou sobre o evento promovido 
pelos próprios alunos e ainda 
afirmou que não há a menor 
possibilidade de a universidade 

perder algum curso ou fechar 
as portas como nas notícias 
que correram a região nos últi-
mos meses. “Houveram alguns 
boatos no começo do ano do 
fechamento do campus e agora 
recentemente do fechamento 
do curso, na verdade isso foi 

um pedido de Botucatu, mas 
para tranquilizar a população 
eu digo que isso não é verídi-
co, não vai ser fechado o cam-
pus”, disse Savi que explicou 
ainda como surgiu todo esse 
assunto. “Eles (Campus de Bo-
tucatu) fizeram esse pedido e 
tem esse direito porque o cam-
pus de lá está com problemas 
e quiseram criar um problema 
enorme aqui para a gente, pois 
nossa relação candidato/vaga 
abaixou devido a esse boato e 
por isso a intensão de trazer os 
alunos aqui para saberem que 
não irá fechar o campus e esta-
mos mais fortes do que nunca”, 
disse.

Hoje a UNESP conta com 34 
professores doutores, mais de 

35 funcionários e cerca de 400 
alunos entre os cursos de Enge-
nharia de Produção e Engenha-
ria Madeireira.

Savi explica que os cursos 
oferecidos no campus de Ita-
peva são próprios para região 
por conta da separação que o 
governo do estado de zonea-
mento áreas e que como a re-
gião se encontra na zona de 
agricultura no qual Itapeva 
está inserida na zona madei-
reira sendo a única nessa área 
é natural que esse curso seja 
direcionado para a região. “O 
curso é para estar aqui mesmo, 
o grande problema é que temos 
que ter a cultura de sair madei-
ra daqui certificada, já estamos 
conversando com a secretária 

de Desenvolvimento Econômi-
co, Marimar, e temos um sinal 
de um projeto de lei da madei-
ra, se conseguirmos levar esse 
projeto em frente a gente vai 
no rumo da certificação da ma-
deira que seria muito impor-
tante para a permanência do 
curso”, conta o diretor.

Outra luta que Antonio Savi 
diz que é preciso ter união é 
quanto uma lei estadual que 
proibi a instalação de empresas 
de painéis e industriais madei-
reiras na região, de acordo com 
o diretor da UNESP a região per-
deu que empresas do ramo se 
instalasse no eixo compreendi-
do com zona da madeira devi-
do a essa lei e que assim fossem 
para a região de Itapetininga.

Na segunda-feira (11) 
os vereadores de Itapeva 
revogaram a Lei Municipal 
n.º 4.236, de 08 de maio de 
2019, que instituía o Pro-
grama “Cidade com Grama” 
por entenderem ser uma lei 
que vinha a prejudicar a po-
pulação.

O projeto aprovado em 
maio foi de autoria de um 
ex-vereador, porém, passa-
dos cinco meses o vereador 
Toni do Cofesa (PSDB) pediu 
a revogação da lei por enten-
der que a população não se 
beneficiaria em nada e que 
haveria a necessidade da lei 
contemplar o poder público 
também.

O Programa “Cidade com 
Grama”, tinha o objetivo de 

Revogada lei 
que obrigava 
plantação de 

grama em lotes
promover o plantio de grama 
nos lotes urbanos particu-
lares não edificados, só que 
o plantio e manutenção de 
grama eram obrigatórios nos 
lotes urbanos particulares 
não edificados, exigindo-se 
uma porcentagem por ano 
de área plantada. De acordo 
com a lei o terreno teria que 
ter 30% (trinta por cento), 
no prazo de até 1 (um) ano, 
de grama plantada, 60% (ses-
senta por cento), no prazo de 
até 2 (dois) anos e 100% (cem 
por cento), no prazo de até 3 
(três) anos.

Diante a inviabilidade do 
que era pedido os vereadores 
votaram por unanimidade o 
pedido de Toni e assim foi re-
vogada a lei.
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Vereador Jé cobra Prefeitura sobre verba 
de R$ 1 milhão para o campo municipal

que a fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos é uma 
das principais atribuições do 
legislador, seja ele municipal, 
estadual ou federal”, disse e 
devido a esse trabalho contou 
que decidiu averiguar o que 
aconteceu com a verba enca-
minhada ao Poder Executivo. 
“Sendo assim, para que todas 
as dúvidas sejam esclarecidas 
em relação a referida constru-
ção, faz-se necessário o esclare-
cimento sobre a modernização 
do Campo Municipal (reforma 
e ampliação). Recurso de R$ 1 
milhão foi conquistado pelo de-
putado Guilherme Mussi, junto 
ao Ministério do Esporte com 
proposta aprovada e Ordem 
Bancária 080492”, explicou.

Além do vereador Jé, outro 
vereador também já havia en-
caminhado um requerimento 
sobre o assunto, segundo Jé 
o vereador Rodrigo Tassinari 
(DEM) ainda aguarda resposta 
sobre o assunto. 

O vereador Jeferson Mo-
desto (MDB) enca-
minhou a Prefeitura 

Municipal de Itapeva um reque-
rimento pedindo esclarecimen-
to sobre o início das obras de 
modernização do campo muni-
cipal do Jardim Maringá.

De acordo com Jé, o depu-
tado federal Guilherme Mussi 

(PP) conquistou junto ao Minis-
tério do Esporte uma verba de 
R$ 1 milhão para reforma e am-
pliação do campo. Jé informou 
que a emenda foi encaminhada 
em 2.015 e só no final do gover-
no do Roberto Comeron a verba 
estava liberada, porém, há três 
anos não se tem informação das 
programações para a aplicação 

da verba no local.
O vereador esclareceu que 

essa é uma das atribuições 
dos representantes do Poder 
Legislativo. “Esse vereador 
acompanha diariamente o de-
sempenho da administração 
municipal como forma de ter 
conhecimento sobre as recei-
tas e despesas do Município, já 

Prefeitura realiza obras de 
recapeamento em área que 
não tem trânsito de veículos

A população de Itapeva foi 
surpreendida com equipes da 
Secretaria Municipal de Admi-
nistrações Regionais realizan-
do serviços de recapeamento e 
pintura de guia no loteamento 
do Jardim Europa IV, na quinta-
-feira (07).

O serviço realizado no local, 
apesar de não ser ilegal, pois as 
ruas que compõe o loteamento 
são consideradas públicas, foi 
considerado por muitos como 
imoral, uma vez que o local 
que recebeu as benfeitorias não 
existe trânsito de veículos e 
nem casas.

Ao saberem do ocorrido, 
muitos populares se revoltaram 
com a situação, alguns deles 
por conviverem com problemas 
de ruas esburacadas em suas 

vilas e que há anos esperam 
uma ação do poder público.

N.R- Nossa equipe procurou 
o secretário da Pasta, Carlos Ro-
berto Santine Junior para falar 
sobre o caso, no entanto, mesmo 
conversando diretamente com o 
secretário não houve pronuncia-

mento sobre a situação, Santine 
apenas informou que deveríamos 
procurar a Assessoria de Impren-
sa e que só iria se pronunciar por 
ela. Encaminhamos nossas per-
guntas a Assessoria de Imprensa 
de Itapeva, porém, até o término 
desta edição não obtivemos res-
posta.

Nossa equipe de reporta-
gem voltou a receber denúncias 
de leitores que moram próximo 
ao prédio da Polícia Cientifica 
de Itapeva questionando o ex-
cesso de pombos no local.

O temor dos moradores vi-
zinhos ao prédio é que a infes-
tação das aves acabe causando 
algum dano a saúde da popu-
lação local, uma vez que é de 
conhecimento de muitas pes-
soas que as fezes dos pombos 
podem provocar doenças aos 
seres humanos.

No final de setembro pu-
blicamos a denúncia dos mo-
radores em relação ao prédio 

Caso dos pombos em prédio 
da Polícia Científica ainda 
permanece sem solução

e fomos informados pela Se-
cretaria Municipal da Saúde 
que agentes da pasta foram 
até o local pedindo que fos-
sem tomadas as providências 
necessárias e deram um pra-
zo para que as adequações fos-
sem feitas.

Passado mais de um mês ao 
que tudo indica as providências 
para sanar o problema não fo-
ram tomadas.

Nas fotos do local é possível 
ver uma grande quantidade de 
pombos que ou estão no telhado 
do prédio da Polícia Técnico Cien-
tífica ou nas casas vizinhas ao 
prédio. Apesar de não haver ma-

nifestação dos funcionários que 
trabalham no local, é possível 
ver que os servidores também se 
preocupam com a situação.

Em contato com a Secreta-
ria de Saúde fomos informa-
dos que; O Setor de Vigilância 
Ambiental fiscalizou o prédio 
e detectou algumas pendên-
cias nos serviços que deveriam 
ser feitos, no entanto, a admi-
nistração do local apresentou 
documentação constando a 
contratação de empresa espe-
cializada para o serviço neces-
sário. Haverá o prazo de 30 dias 
para que sejam concluídas as 
adequações necessárias.
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A Rodovia Francisco Alves 
Negrão, SP-258, foi palco de 
mais um grave acidente na noi-
te de sexta-feira (08).

O acidente ocorreu próximo 
ao quilômetro 277 sentido Ita-
peva-Taquarivaí. Pelo local uma 
caminhonete Hilux acabou coli-
dindo com dois caminhões.

Com a batida a caminhone-
te ficou completamente des-
truída. A Polícia Militar Rodo-
viária foi acionada juntamente 
com equipes de resgate do Cor-
po de Bombeiros e da própria 
concessionária que administra 
a rodovia.

De acordo com os socorris-
tas, apesar da força da colisão, o 
motorista da caminhonete saiu 
do veículo consciente e conver-
sando com a equipe de resgate. 
Foram constatados pequenos 
ferimentos no homem que foi 
encaminhado para a Santa Casa 

Deputado Frederico D’Ávila 
cobra governador após 
acidente grave na SP-258

de Misericórdia de Itapeva. Já os 
motoristas dos caminhões nada 
sofreram. Ainda segundo a Po-
lícia Rodoviária foi realizado o 
teste do bafômetro em todos os 

motoristas e nenhum deles esta-
va alcoolizado.

Ao ficar sabendo do ocorrido 
o Deputado Estadual Frederico 
D’Ávila (PSL) compartilhou o post 

do acidente em sua rede social co-
brando o Governador de São Paulo 
sobre a duplicação da rodovia que 
havia prometido em sua campa-
nha ao Governo do Estado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ITAPEVA

O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatu-
tárias, convoca os sócios quites e com condições de votar, bem como todos 
os integrantes da categoria de sua base territorial composta das cidades de 
Itapeva (sede), Apiaí, Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, Barra 
do Chapéu, Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Iporanga, Itaberá, 
Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ri-
beirão Grande, Riversul, Taguaí, Taquarivaí e Taquarituba (estado de São 
Paulo), para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser reali-
zada no dia 19 do mês de novembro do ano de 2019, às 18 horas, sito a 
Rua Olívia Marques, Nº 257, Centro - Itapeva, Estado de São Paulo, a fim 
de deliberarem, por escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da 
seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre a venda de bem imóvel; b) outros 
assuntos de interesse geral dos presentes. Na forma do Art. 44 e 45, ambos 
do Estatuto Social da entidade, a Assembleia somente poderá deliberar, 
em primeira convocação, com a presença e votação de metade mais um 
dos convocados, uma hora após, com a presença e votação de qualquer 
número dos presentes. Itapeva, 14 de novembro de 2019. Marcelo Nunes 
de Castro. Presidente

Polícia Militar prende homem por 
tráfico que não havia retornado 
de saidinha de penitenciária

Na sexta-feira (08) a Polícia 
Militar prendeu um homem con-
denado pela justiça e liberado 
para saidinha do sistema pri-
sional não havia retornado para 
cumprir sua pena e de acordo 
com denúncias estaria cometen-
do diversos furtos na cidade de 
Itararé pelo Jardim Paulicéia.

No final da tarde de sexta-
-feira, por volta das 18h equipes 
da PM realizavam diligências 
pelo bairro e uma equipe a pé 
adentrou em um beco e do muro 
avistaram o suspeito, junto com 
mais quatro indivíduos em um 
quintal de fronte a um barraco. 

A abordar o grupo os poli-
ciais realizaram revista pessoal e 
no bolso do denunciado foi loca-
lizado uma porção de cocaína e 
R$ 67 em dinheiro trocado. 

Em conversa com a equipe de 
policiais o indivíduo relatou que 
era procurado pela Justiça e que 
estava comercializando drogas 
naquele local e que ainda have-

ria mais drogas na casa. Em bus-
ca domiciliar no barraco indicado 
pelo foragido os PMs visualiza-
ram sobre uma cama, uma saco-
la com maconha, crack e cocaína, 
anotações, celular, moedas que 
totalizaram R$ 19,20 além de ba-
lança de precisão digital.

Sobre a procedência da droga 
o rapaz informou que a droga 
era de sua propriedade e que os 
indivíduos que estavam ali eram 
apenas usuários. 

O homem recebeu voz de prisão 
e juntamente com os demais foram 
conduzidos até o Plantão Policial.

Os supostos usuários foram 
ouvidos e liberados. O foragido 
da Justiça foi indiciado no crime 
de tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia 
Militar, o local onde praticava-se 
a venda de entorpecentes está a 
menos de 50 metros da Escola 
Municipal Newton Marques, que 
atende crianças e adolescentes 
de até 14 anos.

Moradores da Rua Maria de 
Lima no Jardim Grajaú pedem 
que a Prefeitura dê uma aten-
ção para a via pública que se 
encontra em péssimas condi-
ções de uso.

De acordo com os mora-
dores, o local além de causar 
transtornos e danificar veículos 
devido aos inúmeros buracos, 

Moradores do Jardim Grajaú 
pedem obras de recape

também é temido devido ao 
risco de acidentes.

Os residentes questionaram 
a falta de investimento no local 
após ficarem sabendo das obras 
de melhorias no loteamento do 
Jardim Europa IV e assim enca-
minharam fotos da rua e ainda 
pediram que os vereadores in-
tercedam pelo bairro.

O objetivo das Reuniões de 
Planejamento e Acompanha-
mento do Censo (REPACs) é pro-
piciar a participação da comuni-
dade local, dando transparência 
à operação do Censo Demográfi-
co no município e buscando, jun-
to à sociedade, apoio e parcerias 
para viabilizar as atividades cen-
sitárias.

Essas reuniões têm parti-
cipação das autoridades locais 
(dos poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário), além de repre-
sentantes de associações, sindi-
catos, lideranças comunitárias, 
universidades, empresas e ou-
tros segmentos que possam de 
alguma maneira apoiar a ope-
ração censitária no município.

Conhecer em detalhe como 
é e como vive o nosso povo é 
de extrema importância para o 
governo e para a sociedade. Os 
resultados obtidos através da 
realização do Censo Demográfi-
co permitem traçar um retrato 

abrangente e fiel do País.
O Censo Demográfico produz 

informações atualizadas e preci-
sas, que são fundamentais para 
o desenvolvimento e implemen-
tação de políticas públicas e para 
a realização de investimentos, 
tanto do governo quanto da ini-
ciativa privada. Além disso, uma 
sociedade que conhece a si mes-
ma pode executar, com eficácia, 
ações imediatas e planejar com 
segurança o seu futuro.

Retratar o Brasil que en-
trará na próxima década é um 
desafio para o IBGE. Qual é o 
tamanho da população brasi-
leira? Em que condições vive? 
Como se distribui no Território 
Nacional? Qual é o nível de es-
colaridade de nossas crianças e 
jovens? Quais as condições de 
emprego e renda da popula-
ção? Estas e muitas outras per-
guntas serão respondidas pelo 
Censo Demográfico que o IBGE 
realizará no ano 2020.

IBGE de Itapeva finaliza 
a primeira rodada de 
Reuniões de Planejamento e 
Acompanhamento do Censo

O Jornal Ita News realizou 
uma pesquisa de opinião pú-
blica através de sua rede social 
Facebook no decorrer da última 
semana. A questão levantada 
foi sobre ter ou não um novo 
nome para prefeito nas eleições 
2020.

Até a manhã de terça-feira, 
dia 10, a pesquisa teve mais de 
10 mil pessoas alcançadas, re-
sultando em 93% dos votantes 
em SIM para um novo nome e 
apenas 7% em NÃO.

Diversos internautas tam-
bém comentaram a publicação 
e explanaram sua opinião. Veja:

Ângela Maria Rodrigues 
Camargo - Eu também quero 
prefeito novo e vereadores no-
vos.

Maria Helena Lima Lima - 
Quero tudo novo e que sejam 
responsáveis pelo cargo. Chega, 
já deu.

Leonel Correia Correia - 
Queremos é prefeito que traba-
lha e mostra serviço. Aqui em 
Itapeva tem é muitos desem-
pregados. Nome não alimenta 
ninguém.

Neidoka Neide - Renovação 
de todos esses políticos que 
não fazem nada aqui em Itape-

va. Mudança geral.
Michael Perretti Carvalho 

- Que venha alguém que traba-
lhe por Itapeva.

Geni Barros - Trocar de pre-
feito e de vereadores também.

Diego Moraes - Não só o 
prefeito, os vereadores tam-
bém.

Ivo Domingues - Já passou 
da hora vamos trocar os verea-
dores que estão do lado dele 
também.

João Marques - Todo mun-
do quer, mas prevalece lamen-
tavelmente a lábia do amigo 
que já esteve no cargo. A cul-

pa de insistir no erro é nossa 
que para não perder amizade 
acaba votando de novo no 
que já estava. Precisamos sa-
ber separar amizades de car-
gos sérios.

Bete Oliveira - Que seja um 
prefeito com capacidade e que 
olhe para o povo e traga empre-
go com caráter não esse nosso 
que não faz nada vereador tam-
bém todo novos

Izaquel Mello - Tem que 
renovar tudo vereador e tam-
bém o prefeito, tudo novo lá, 
mudança geral, tirar essa rapo-
sada.

Pesquisa afirma que população quer 
um novo nome para prefeito em 2020

Edital de Convocação

A Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Re-
gião “Luz da Visão” vem por meio deste convocar seus 
associados, voluntários e simpatizantes para participa-
rem da reunião ordinária a realizar-se no dia 21 de no-
vembro de 2019, em primeira convocação às 14:30hs; 
com a presença de dois terços de seus associados, e ou 
em segunda convocação às 15:30 hs; com qualquer nú-
mero de presenças, para delinearem a seguinte pauta:

1–Leitura e apreciação do balanço anual; e
2–Eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
para o biênio 2020 a 2021.



PROCLAMAS
Nºs I, III e IV RAFAEL MORAES SAN-
TOS e JANAINA DA SILVA RAMALHO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 31 anos de idade, nascido a 16 de outubro 
de 1988, personal trainer, residente à Rua João 
Antunes de Moura, nº 23, Apt 01, Jardim Marin-
gá, Itapeva - SP, filho de JOSÉ VANDERLEI 
DOS SANTOS, farmacêutico, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 04 de outubro de 1966 e de ANDREIA 
FABRI MORAES SANTOS, pensionista, na-
cionalidade brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-
-SP, nascida na data de 01 de outubro de 1971, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de São Paulo-SP, solteira, com 28 
anos de idade, nascida a 04/05/1991, professora, 
residente à Rua João Antunes de Moura, nº 23, 
Apt 01, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de 
JOÃO QUIRINO RAMALHO, empresário, 
nacionalidade brasileira, 65 anos, natural de Ta-
guaritinga-SP e de SEBASTIANA MARIA 
DA SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Sertania- PE, residentes e domi-
ciliados em Taquarituba-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 11 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MARCELO PENTEADO 
DE MOURA e MAÍSA MARIA NUNES 
KOBATA, sendo ELE:- natural de São Paulo-
SP, divorciado de Isabel Cristina Andretta Pente-
ado de Moura,cujo o casamento foi dissolvido aos 
10/04/2017, com 51 anos de idade, nascido a 25 
de maio de 1968, advogado, residente à Rua Mario 
Prandini, nº 380, Apto 09, Centro, Itapeva - SP, filho 
de MOURACY DO PRADO MOURA, natu-
ral de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP na data de 02 de novembro de 
1999 e de LEONOR NUNES PENTEADO 
DE MOURA, aposentada, nacionalidade brasi-
leira, 78 anos, natural de Piracicaba-SP, nascida 
na data de 01 de dezembro de 1941, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 56 anos de idade, 
nascida a 30/05/1963, escriturária, residente à 
Rua Mario Prandini, nº 380, Apto 09, Centro, Ita-
peva - SP, filha de INACIO SHOITI KOBATA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 78 anos, 
natural de Indiana-SP, nascido na data de 25 de 
agosto de 1941, residente e domiciliado em Itape-
va-SP e de MARIA DE LOURDES NUNES 
KOBATA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 04 de 
janeiro de 2003. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
11 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV LEANDRO DOS SANTOS 
BRITO e VERONICA DE CARVALHO 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 20 anos de idade, nascido a 16 de fe-
vereiro de 1999, operador de secador, residente à 
Rua Pedreiro Joaquim dos Santos, nº 68, Vila São 
Benedito, Itapeva - SP, filho de LUCIANO DA 
SILVA BRITO, motorista, nacionalidade brasi-
leira, 42 anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliado no Bairro Caputera- Itapeva-SP, e de 
ELIANA DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de Itapeva-SP, residen-
te e domiciliada no Bairro Caputera- Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
19 anos de idade, nascida a 11/11/2000, do lar, 
residente à Rua Pedreiro Joaquim dos Santos, 
nº 68, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha de 
ORLANDO DE CARVALHO OLIVEIRA, 
tratorista, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural 
de Itapeva-SP e de VANESSA CRISTIAME 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 33 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domici-
liados no Bairro Caputera- Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 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 ARILSON RAMOS DA 
ROSA e ALINI CRISTINA FERREIRA 
SIQUEIRA BARROS, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, divorciado de Alini Cristina Ferreira 
Siqueira Barros, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 27/03/2017, com 23 anos de idade, nascido 
a 07 de dezembro de 1995, mototaxista, residente 
Rua José Alves Benfica, nº 187, Jardim Grajaú, 
Itapeva - SP, filho de ARIOVALDO DIAS DA 
ROSA, servente de pedreiro, nacionalidade bra-
sileira, 63 anos, natural de Barra do Chapéu-SP, 
nascido na data de 21 de junho de 1956 e de 
MARIA JOANA RAMOS DA ROSA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de 
Itapeva- SP, nascida na data de 14 de janeiro de 
1957, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, 
à Rua Avenida Kazumi yoshimura, 1175- Itapeva 
IV; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada 
de Arilson Ramos da Rosa, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 27/03/2017, com 25 anos de idade, 
nascida a 19/07/1994, do lar, residente Rua José 
Alves Benfica, nº 187, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, 
filha de EDUARDO LOPES DE BARROS, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itapeva- SP e de MARIA RITA FERREIRA 
SIQUEIRA, doméstica, nacionalidade brasileira, 
46 anos, natural de Itapeva- SP, residentes e 
domiciliados à Rua José Alves Benfica, nº 187, 
Jardim Grajaú, nesta cidade de Itapeva- SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 06 de novem-
bro de 2019 

Nºs I, III, IV e V RONALDO JESUS MOU-
RA FERRARI e ANA LUCIENE DE 
QUEIROZ PRADO, sendo ELE:- natural de 
São Paulo-SP, solteiro, com 21 anos de idade, 
nascido a 15 de março de 1998, ajudante geral, 
residente à Rua Eurides Antonio Galvão, nº 954, 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de MARCIO 
FERRARI, motorista, nacionalidade brasileira, 
46 anos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP e de MARIA 
JESUS DE MOURA, costureira, nacionalida-
de brasileira, 53 anos, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em Sorocaba - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Ana 
Luciene de Queiroz Prado, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 30/11/2010, com 30 anos de idade, 
nascida a 16/04/1989, balconista, residente à Rua 
Eurides Antonio Galvão, nº 954, Bairro de Cima, 
Itapeva - SP, filha de VALDECIR DE JESUS 
PRADO, nacionalidade brasileira, 45 anos, na-
tural de Itapeva - SP, residente e domiciliado em 
Itapeva - SP e de ANA LUIZA DE QUEIROZ, 
nacionalidade brasileira, falecida em Capão Bonito 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 06 de novem-
bro de 2019 

Nºs I, III, IV e V BRUNO GOMES DE SOU-
ZA e BEATRIZ LIMA DE SOUZA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 03 de setembro de 1998, 
serviços gerais, residente à Rua Antonio Monteiro 
de Almeida, nº 141, Casa 1, Vila Taquari, Itapeva 
- SP, filho de VALDECI GOMES, píntor, nacio-
nalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP e de APA-
RECIDA ANDRÉ DE SOUZA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 43 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Buri-SP; sendo ELA:- 
natural de São Paulo-SP, divorciada de Ediclei 
Silva de Oliveira, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 13/09/2017, com 26 anos de idade, nascida 
a 23/06/1993, balconista, residente à Rua Antonio 
Monteiro de Almeida, nº 141, Casa 1, Vila Taqua-
ri, Itapeva - SP, filha de REINALDO XAVIER 
DE SOUZA, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de São Paulo-SP e de 
RUTH LIMA DE SOUZA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 60 anos, natural de Itapeva-SP, resi-
dentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 07 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ CARLOS DUARTE 
e NOEMI RODRIGUES VASCO, sen-
do ELE:- natural de Itaberá-SP, divorciado de 
Albertina Aparecida Mendes, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 15/08/2019, com 53 anos de idade, 
nascido a 24 de fevereiro de 1966, motorista, 
residente à Rua Norberto Trindade Vasconcelos 

Veiga, nº 73, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho de 
JOÃO FERREIRA DUARTE, lavrador, nacio-
nalidade Brasileira, 78 anos, natural de Itaberá- SP, 
residente e domiciliado em Itaberá- SP e de ZO-
RAIDE DE JARDIM DUARTE, falecida em 
Itaberá- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Gilson Rodrigues, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 10/11/2016, com 41 anos de ida-
de, nascida a 19/03/1978, do lar, residente à Rua 
Norberto Trindade Vasconcelos Veiga, nº 73, Jardim 
Grajaú, Itapeva - SP, filha de JOSÉ ANTONIO 
VASCO, falecido em Itapeva- SP e de TRIN-
DADE RODRIGUES VASCO, aposentada, 
nacionalidade Brasileira, 70 anos, natural de Apiaí- 
SP, residente e domiciliada em Itapeva- SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 07 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V CALIL ROQUE MACHADO 
e IZABEL CRISTINA DE LIMA CARVA-
LHO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
do de Mirian Prestes de Souza, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 17/03/1994, com 50 anos de idade, 
nascido a 17 de agosto de 1969, funcionário público 
municipal, residente à Rua Conceição Rodrigues 
Monteiro, nº 89, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho 
de CALIL MACHADO, aposentado, nacionali-
dade brasileira, 90 anos, natural de Ribeirão Branco 
- SP, residente e domiciliado em Itapeva - SP e de 
SILVINA LOPES DOS SANTOS MACHA-
DO, natural de Itapeva - SP, nacionalidade brasilei-
ra, falecida em Itapeva - SP na data de 08 de agosto 
de 2009; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 37 anos de idade, nascida a 29/12/1981, do 
lar, residente à Rua Conceição Rodrigues Monteiro, 
nº 89, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha de VI-
TALINO ANASTACIO DE CARVALHO, 
motorista, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural 
de Itapeva - SP e de ELIDINA DE LIMA CAR-
VALHO, do lar, nacionalidade brasileira, 59 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 08 
de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV VALMOR RODRIGUES DE PON-
TES JUNIOR e PRISCILA STEFEN DA 
SILVA, sendo ELE:- natural de Apiaí-SP, solteiro, 
com 32 anos de idade, nascido a 29 de outubro de 
1987, médico, residente à Rua Higino Rodrigues 
Garcia, nº 380, Condomínio Monteserrat, Casa 25, 
Jardim Dona Miriam, Itapeva - SP, filho de VALMOR 
RODRIGUES DE PONTES, professor, nacio-
nalidade brasileira, 52 anos, natural de Araçaíba - SP 
e de ROSANA APARECIDA RODRIGUES 
DE PONTES, professora, nacionalidade brasi-
leira, 49 anos, natural de Itapirapuã - SP, residentes 
e domiciliados em Apiaí - SP; sendo ELA:- natural 
de Araçatuba-SP, solteira, com 35 anos de idade, 
nascida a 19/11/1983, médica, residente à Rua Higino 
Rodrigues Garcia, nº 380, Condomínio Monteserrat, 
Casa 25, Jardim Dona Miriam, Itapeva - SP, filha de 
OLIVIO DA SILVA, natural de Guararapes - SP , 
nacionalidade brasileira, falecido em Araçatuba - SP 
na data de 21 de janeiro de 2009 e de IDALINA 
FILOMENA DE MELO STEFEN, do lar, na-
cionalidade brasileira, 57 anos, natural de Guararapes 
- SP , residente e domiciliada Araçatuba - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 08 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV ANDREY DE CASTRO SAN-
TOS e ROSIMEIRE DE CARVALHO AL-
MEIDA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 25 anos de idade, nascido a 20 de 
maio de 1994, trabalhador rural, residente à Praça 
Leandro José da Costa, nº 78, no Bairro Areia 
Branca, Itapeva - SP, filho de VALDIR BENEDI-
TO ALVES DOS SANTOS, trabalhador rural, 
nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de Taqua-
rivai-SP e de LIDIANE SOUZA DE CASTRO 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP, no Bairro Pacova; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 25 anos 
de idade, nascida a 10/11/1993, trabalhadora rural, 
residente à Praça Leandro José da Costa, nº 78, no 
Bairro Areia Branca, Itapeva - SP, filha de NILSON 
BATISTA NICOLETTI DE ALMEIDA, traba-
lhador rural, nacionalidade brasileira, 50 anos, natu-
ral de Itapeva-SP e de ROSELI BENFICA DE 
CARVALHO ALMEIDA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 43 anos, natural de Itapeva-SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva-SP, no Bairro Areia 
Branca. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 08 de no-
vembro de 2019 

Nºs I, III e IV VALMIR DA SILVA AMARAL e 
ELEN DAIANE RODRIGUES, sendo ELE:- 
natural de Apiaí-SP, solteiro, com 30 anos de idade, 
nascido a 10 de julho de 1989, engenheiro civil, 
residente à Rua Rafael Henrique Almeida Mello, 
nº 104, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de 
LAUREANO RAFAEL DO AMARAL, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 73 anos, natural 
de Apiaí - SP e de SANTINA DA SILVA AMARAL, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Apiaí - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Capão Bo-
nito-SP, solteira, com 30 anos de idade, nascida a 
06/10/1989, auxiliar administrativo, residente à Rua 
Avenida Marina Vieira, nº 46, Conjunto Habitacio-
nal Danilo Lucano Gimenez, Itapeva - SP, filha de 
ADÃO FLORENCIO RODRIGUES, natural 
de Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de JOVENTINA CARVA-
LHO DA CRUZ, aposentada, nacionalidade bra-
sileira, 73 anos, natural de Itapeva - SP , residente 
e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 08 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV WADSON RAFAEL WIN-
CLER PEREIRA e BRUNA NUNES DE 
ARAUJO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 26 anos de idade, nascido a 23 de 
julho de 1993, escrevente, residente à Rua Anto-
nio Martins Guimarães, nº 36, Jardim São Camilo, 
Itapeva - SP, filho de APARICIO CARDOSO 
PEREIRA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 16 
de janeiro de 2012 e de MARIA ROSA WIN-
CLER, pensionista, nacionalidade brasileira, 67 
anos, natural de Araçoiaba da Serra-SP, nascida 
na data de 27 de setembro de 1952, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 25 anos de idade, nas-
cida a 10/11/1993, auxiliar administrativo, residente 
à Rua Antonio Martins Guimarães, nº 36, Jardim 
São Camilo, Itapeva - SP, filha de ROGERIO 
APARECIDO FRANÇOSO DE ARAUJO, 
motorista, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 16 de setembro 
de 1970 e de SANDRA MARIA SANTOS 
DE ALMEIDA NUNES DE ARAUJO, auxi-
liar de serviços gerais, nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 15 
de janeiro de 1969, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 08 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VAGNER MACIEL e VÂNIA 
LIMA DOS ANJOS, sendo ELE:- natural de 
Guarizinho/Itapeva-SP, divorciado de Renata da 
Silva Melo, cujo o casamento foi dissolvido aos 
15/03/2011, com 40 anos de idade, nascido a 01 
de dezembro de 1978, tratorista, residente à Rua 
Um Cabeceira, nº 830, no Bairro Caputera, Itapeva 
- SP, filho de JOSÉ ARI MACIEL, natural de 
Paranapanema-SP, nacionalidade brasileira, faleci-
do em Itapeva-SP e de CACILDA DE JESUS 
MACIEL, do lar, nacionalidade brasileira, 67 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP, no Bairro Caputera; sendo ELA:- na-
tural de Taquarituba-SP, solteira, com 21 anos de 
idade, nascida a 27/01/1998, estudante, residente 
à Rua Um Cabeceira, nº 830, no Bairro Capute-
ra, Itapeva - SP, filha de SEBASTIÃO DOS 
ANJOS, trabalhador rural, nacionalidade brasilei-
ra, 53 anos, natural de Palmital-PR, nascido na data 
de 25 de dezembro de 1965 e de IVONE FOGA-
ÇA LIMA DOS ANJOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 20 de janeiro de 1964, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP, no Bairro Caputera. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 08 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV JOSÉ SALVADOR DA SILVA 
e ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Toritama-PE, solteiro, 
com 46 anos de idade, nascido a 16 de fevereiro 
de 1973, carteiro, residente à Rua Edith Figueiredo 
Mendes, nº 98, Vila dos Comerciários, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ JOÃO DA SILVA, nacionalida-
de brasileira, falecido em Barão de Antonina - SP 
na data de 11 de agosto de 2009 e de MARIA 
ANUNCIADA DA SILVA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 75 anos, natural de Toritama - PE , resi-
dente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Bela Vista do Paraíso-PR, solteira, com 
37 anos de idade, nascida a 08/09/1982, produtora 

rural, residente à Rua Arnaldo de Luiz Oliveira, nº 
94, Vila dos Comerciários, Itapeva - SP, filha de 
APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS, 
produtor rural, nacionalidade brasileira, 64 anos, re-
sidente e domiciliado em Mato Grosso do Sul - MS 
e de MARIA LUIZA DOS SANTOS, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Assaí - PR, residente e domiciliada em Bela Vista 
do Paraíso - PR. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 08 
de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V RERISON APARECIDO RO-
DRIGUES CORRÊA e SUELEN REGINA 
LOPES SANTOS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos de idade, nasci-
do a 08 de março de 1997, auxiliar de produção, 
residente à Rua Benedito Gomes de Assis, nº 61, 
Vila São Francisco, Itapeva - SP, filho de DANIEL 
CORRÊA, trabalhador rural, nacionalidade brasi-
leira, 56 anos, natural de Riversul-SP, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP, à Rua Benedito Gomes 
de Assis, nº 151- Vila São Francisco e de TANIA 
APARECIDA RODRIGUES, natural de Itape-
va-SP, nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-
-SP na data de 12 de maio de 2017; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de José Fabiano 
Fogaça de Almeida, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 13/07/2017, com 33 anos de idade, nascida a 
27/04/1986, do lar, residente à Rua Benedito Gomes 
de Assis, nº 61, Vila São Francisco, Itapeva - SP, 
filha de PEDRO DE JESUS LOPES SAN-
TOS, natural de Bom Sucesso de Itararé-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na data 
de 22 de dezembro de 2002 e de MARIA ALICE 
LOPES SANTOS, natural de Itapeva-SP, na-
cionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP na 
data de 16 de julho de 2019. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 08 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JONATAS WEIDENBAUM 
DURAN e RENATA DA SILVA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Ana Karine de Morais Santos, cujo casamento foi 
dissolvido aos 31/07/2018, com 24 anos de idade, 
nascido a 29 de abril de 1995, operador de tecla-
do numérico, residente Rua Jovil Gomes Pinheiro, 
nº 237, Jardim Beija Flor, Itapeva - SP, filho de 
ISAIAS DOS SANTOS DURAN, borrachei-
ro, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Ita-
peva - SP, nascido na data de 27 de agosto de 1966 
e de ANDREIA WEIDENBAUM DURAN, 
do lar, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural 
de Itapeva - SP, nascida na data de 12 de abril de 
1976, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 27 anos de idade, nascida a 
08/07/1992, do lar, residente Rua Dona Julia, nº 
258, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filha de RE-
NATO SILVA ALMEIDA, falecido em nesta 
cidade de Itapeva - SP na data de 23 de setembro 
de 2019 e de ROSANGELA DA SILVA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Andirá - PR, nascida na data de 23 de fevereiro 
de 1971, residente e domiciliada nesta cidade 
de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
09 de novembro de 2019 

Nºs I, II, III, IV e V HENRIQUE DO ESPIRI-
TO SANTO e ELIETE ISABEL LIMA DOS 
ANJOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Maria da Gloria Faria Neta, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 28/01/2019, com 35 anos 
de idade, nascido a 17 de junho de 1984, operador 
de máquina agrícola, residente à Avenida Central 
Cabeceira, nº 1279, Bairro Caputera, Itapeva - SP, 
filho de LEONIL DO ESPIRITO SANTO, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliado 
em Itapeva - SP e de EVELY BOAVENTURA 
SANTOS, natural de Itapeva - SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 anos de 
idade, nascida a 05/07/2003, do lar, residente à 
Rua Três Cabeceira, nº 20, Bairro Caputera, Itapeva 
- SP, filha de SEBASTIÃO DOS ANJOS, tra-
balhador rural, nacionalidade brasileira, 52 anos, na-
tural de Palmital - PR, nascido na data de 25 de de-
zembro de 1966 e de IVONE FOGAÇA LIMA 
DOS ANJOS, do lar, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Itapeva - SP, nascida na data de 
20 de janeiro de 1965, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 09 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V SIDNEI DIAS BARBOSA e 
SUZANA MARIA VIDAL, sendo ELE:- na-
tural de Adrianópolis-PR, divorciado, com 56 anos 
de idade, nascido a 12 de julho de 1963, eletricista, 
residente à Rua Átila Martins Bonilha, nº 366, 
Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho de GONÇA-
LO BARBOSA e de MARIA JOSÉ DIAS 
BARBOSA; sendo ELA:- natural de Tomazina-
-PR, divorciada, com 56 anos de idade, nascida a 
03/10/1963, do lar, residente à Rua Eugenio Pereira 
de Araujo, nº 351, Barra do Chapéu - SP, filha de 
EUGENIO ORFEU VIDAL e de AMELIA 
PEREIRA VIDAL. Itapeva. 11 de novembro de 
2019 

Nºs I, III, IV e V RODRIGO DE ARAUJO 
ANDRADE e VALDIRENE TEIXEIRA 
NUNES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Vanessa Alves dos Santos, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 14/07/2016, com 37 
anos de idade, nascido a 16 de agosto de 1982, la-
vador de autos, residente à Rua Matão, nº 221, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filho de JOSÉ PEDRO 
DE ANDRADE, pedreiro, nacionalidade brasilei-
ra, 65 anos, natural de Itapeva - SP e de IVANIL-
DA DE ARAUJO ANDRADE, do lar, naciona-
lidade brasileira, 64 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Capão Bonito-SP, divorciada de 
Marcio Rodrigues de Oliveira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 16/10/2017, com 37 anos de idade, 
nascida a 16/03/1982, faxineira, residente à Rua 
Matão, nº 221, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de ARLINDO NUNES DE SIQUEIRA, la-
vrador, nacionalidade brasileira, 65 anos, natural de 
Guapiara - SP e de JACIRA TEIXEIRA NU-
NES, lavadora, nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Guapiara - SP, residentes e domiciliados 
em Guapiara - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 11 
de novembro de 2019 

Nº I, III e IV IVANDO BATISTA DE SOUZA e 
VALÉRIA RODRIGUES DA SILVA, sendo 
ELE:- natural de Guarizinho/Itapeva-SP, solteiro, 
com 31 anos de idade, nascido a 23 de junho de 
1988, diretor administrativo, residente à Avenida 
Central, nº 772, Bairro Amarela Velha, Itapeva - 
SP, filho de IVAN MORAES DE SOUZA, 
motorista, nacionalidade brasileira, 57 anos, na-
tural de Guarizinho/Itapeva-SP, nascido na data 
de 04 de janeiro de 1962 e de EVA DE JESUS 
MORAES ALMEIDA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nas-
cida na data de 10 de julho de 1969, residentes 
e domiciliados à Avenida Central, 772- Bairro 
Amarela Velha- Guarizinho/Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Iporanga-SP, solteira, com 
34 anos de idade, nascida a 06/02/1985, do 
lar, residente à Avenida Central, nº 772, Bairro 
Amarela Velha, Itapeva - SP, filha de RENATO 
RODRIGUES DA SILVA, lavrador, nacionali-
dade brasileira, 70 anos, natural de Iporanga-SP, 
nascido na data de 03 de maio de 1949, residente 
e domiciliado Sítio Bairro Castelhano, em Iporan-
ga - SP e de MARGARIDA RODRIGUES 
DA SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 66 
anos, natural de Iporanga-SP, nascida na data 
de 08 de janeiro de 1953, residente e domiciliada 
Sítio Bairro Castelhano, em Iporanga-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV SILVIO JOSÉ DE ABREU e 
ARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 27 de 
março de 1995, tratorista, residente no Bairro 
Capela de São Roque, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ MARIA DE ABREU, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Itapeva 
- SP e de MARIA APARECIDA OLIVEIRA 
CONCEIÇÃO DE ABREU, do lar, naciona-
lidade brasileira, 64 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos 
de idade, nascida a 06/09/2000, do lar, residente 
no Bairro Capela de São Roque, Itapeva - SP, filha 
de JULIANO DOS SANTOS, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itapeva 
- SP e de LAURENICE APARECIDA DE 
OLIVEIRA SANTOS, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 39 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 11 de novembro de 2019 
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O atleta Demian Maia, lu-
tador de MMA e pertencente a 
grade do UFC estará em Itapeva 
onde por quatro dias ministra-
rá um curso a professores de 
uma academia afiliada.

A Academia Team Goulart - 
Demian Maia de Jiu-Jitsu estará 
recebendo o atleta entre os dias 
28 de novembro e 01 de dezem-
bro. De acordo com Goulart, o 
curso visa manter a qualidade 
e metodologia de ensino dos 
professores da equipe, poden-
do assim oferecer um Jiu-Jitsu 
com muita qualidade digno do 
melhor representante da arte 

suave no Ultimate.
Demian vai chegar em Ita-

peva com a moral de ter venci-
do sua luta no UFC- Cingapura 
contra o norte-americano Ben 
Askren.

Goulart conta que quem 
quiser ver o lutador poderá 
ir até a academia nos dias da 
ministração do curso, porém 
não será permitida filma-
gem ou fotos durante a aula, 
mas terminado a ministração 
qualquer pessoa poderá tirar 
fotos e conversar com uma 
das maiores estrelas do UFC 
na atualidade.

Atleta do 
UFC Demian 
Maia estará 
em Itapeva

No domingo (10) mem-
bros da Igreja Qua-
drangular do Distrito 

do Alto da Brancal realiza-
ram o projeto “Viajando pela 
Leitura”.

Logo pela manhã os com-
ponentes da igreja foram até 
o bairro vizinho da Palmeiri-
nha e contando com o apoio 
da comunidade levaram di-

versos livros e revistas para 
incentivar as crianças do 
bairro a praticar o hábito da 
leitura.

O projeto desenvolvido 
pelo grupo de jovens da igre-
ja proporcionou um dia de 
leitura, brincadeiras e ainda 
serviu lanche a todos os par-
ticipantes. Cerca de 30 crian-
ças participaram do evento.

IEQ do Alto da Brancal desenvolveu 
projeto de leitura no Bairro Palmeirinha

A imagem e a relíquia de São 
Camilo passaram pela Diocese 
de Itapeva, mais precisamente 
pela comunidade que recebe seu 
nome que pertence a paróquia 
de São Roque.

Foram momentos de fé e de 
espiritualidade, também foram 
momentos fortes de interioriza-
ção dos valores camilianos do 
cuidado e da promoção da vida. 
As palavras do Evangelho segun-
do São Mateus “Estive enfermo 
e me visitastes” (Mt 25,36) serão 
de fato colocadas ainda mais 
em prática nessa peregrinação a 
cada local, a fim de viver o caris-
ma da misericórdia.

A recepção da imagem e a 
relíquia começou com o Tríduo, 
dias 6, 7 e 8 de novembro, em 
preparação para a chegada com 
as Santas Missas. Estiveram 
presentes os padres Monsenhor 

Uma peregrinação especial: imagem e 
a relíquia de São Camilo de Léllis visita 
comunidade em Itapeva

Aparecido Cravo, pároco da Ca-
tedral Santana, Padre Marcelo 
Santos, vigário da Paróquia Santo 
Antônio de Apiaí e o padre Adil-
son Oliveira, pároco da paróquia 

Bom Jesus de Ribeira. No sábado, 
9 de novembro, houve carreata 
do trevo de Itapeva até Jardim 
São Camilo, onde fica a Capela do 
padroeiro.

A imagem e a relíquia foram 
entregues pelo padre Marcos An-
tônio dos Santos, da Congrega-
ção dos Ministros dos Enfermos 
(Camilianos), que é itapevense, 
ficando na Capela de São Camilo 
nos dias 9 e 10 de novembro. Fo-
ram dois dias de orações, louvo-
res, pregações, adoração ao San-
tíssimo Sacramento e reflexões 
sobra a vida do Santo. Na noite 
de sábado houve a Santa missa 
proferida pelo padre Marcos.

A visita foi encerrada com 
a Santa Missa na Paróquia São 

Roque, onde foi celebrada pelo 
padre Marcos Santos e concele-
brada pelo pároco padre Sueder 
Aparecido Domingues. Os fiéis 
presentes puderam fazer suas 
orações após a missa em frente 
a imagem peregrina e a relíquia.

Após a santa missa a imagem 
peregrina partiu para a cidade de 
Sorocaba, continuando assim 
sua peregrinação pelo Brasil.

O início da peregrinação 
ocorreu dia 02 de fevereiro de 
2019, dia da conversão de São 
Camilo, na Basílica de Aparecida 
e o encerramento será dia 08 
de dezembro, dia da Imaculada 
Conceição, dia dos votos Solenes 
de Camilo, no Santuário de São 
Camilo no Rio de Janeiro.
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Os dentistas Raquel Hussne 
e Alysson Martins Corrêa 
foram convidados pela or-

ganização do Congresso Odonto-
lógico de Nova York, nos Estados 
Unidos, para ministrarem pales-
tras abordando cada um a sua 
área de atuação. 

Tratamento Ortodôntico em 
Adultos. Esse é o tema da pa-
lestra que a Dra Raquel Hussne 
irá ministrar no Greater New 
York Dental Meeting. Dr. Alysson 
abordará o tema Planejamento 
em Reabilitação Estética.

O GNYDM (Greater New York 
Dental Meeting) é o maior Con-
gresso Odontológico do mundo! 
O evento está programado para 
acontecer de 29 de novembro 
a 4 de dezembro deste ano, no 
Centro De Convenções Jacob K. 
Javits, que fica no centro de Ma-
nhattan e contará com mais de 
52 mil participantes.

Para este ano, o GNYDM pla-
nejou um programa educacional 
inigualável, apresentando os 
mais conceituados educadores 

Itapeva será representada em congresso de 
Nova York por dentistas da Dom Odontologia

no campo da Odontologia, com 
técnicas que demonstrarão a 
mais nova tecnologia para a pro-
fissão de dentista!

Além de participarem des-
te evento e da Dom Odontolo-

gia ser a única clínica da região 
contemplada com o título inter-
nacional de qualidade, recente-
mente os doutores foram eleitos 
por unanimidade para assumir 
a Presidência e Vice-presidência 

da Academia Internacional de 
Odontologia Integral – Brasil.

A Academia Internacional 
de Odontologia Integral (AIOI) é 
uma associação presente em 48 
países dos quatro continentes. 

Ela é composta pelos mais reno-
mados dentistas, sendo conside-
rada uma das mais importantes 
entidades mundiais na área da 
odontologia.

Dra. Raquel e Dr. Alysson já 

participaram como palestrantes 
em diversos congressos no Bra-
sil e no mundo, como por exem-
plo nos Estados Unidos, México, 
Equador, Costa Rica, República 
Dominicana, Perú, Argentina, en-
tre outros. Também fazem parte 
de cursos de especialização em 
Taubaté nas áreas de ortodontia, 
estética e harmonização facial. 

Segundo os dentistas, o foco é 
a clínica, mas acreditam que para 
sempre estarem na vanguarda da 
odontologia tem que ter um pé na 
clínica e outro na sala de aula, tan-
to como professores, quanto como 
pesquisadores. Por isso, são ligados 
a diversas organizações de ensino 
e pesquisa como, por exemplo, ao 
SOLA (Seminários Odontológicos 
Latino Americanos) e a AIOI (Aca-
demia Internacional de Odontolo-
gia Integral), entre outras institui-
ções que trabalham com pesquisas 
e congressos.

Sucesso aos doutores e que 
privilégio Itapeva ser represen-
tada em congresso odontológico 
tão importante de Nova York.

memoração, porém, com ou 
sem feriado, varia de cidade 
para cidade.

Dos 22 municípios atendidas 
pela base territorial do Sindicato 
dos Empregados no Comércio de 
Itapeva (Sincomerciários), segun-
do levantamento feito pela insti-
tuição, é feriado nas cidades de 
Bom Sucesso de Itararé, Coronel 
Macedo, Guapiara, Itaóca, Itara-

ré, Iporanga, Nova Campina, Ri-
beirão Branco, Ribeirão Grande, 
Riversul e Taquarivaí.

Conforme o Sincomerciá-
rios, nestes locais, não é permi-
tido o trabalho de comerciários 
sem acordo. A empresa que 
descumprir a medida está su-
jeita a multa. A solicitação deve 
ser feita sempre três dias úteis 
antes do feriado. 

Para os demais feriados do 
mês, Proclamação da República 
(15) e aniversário de Itaóca (19), 
a regra permanece a mesma.

Dúvidas, denúncias ou mais 
informações podem ser escla-
recidas através dos telefones/
whatsapp (15) 3521-9800 (Ita-
peva), (15) 3531-3600 (Itararé), 
(15) 3542-5529 (Capão Bonito) 
e (14) 3762-3603 (Taquarituba).

Dia da Consciência Negra: 
Sincomerciários de Itapeva informa 
em quais cidades da região é feriado

Comerciários dos municípios 
contemplados não podem 
trabalhar sem acordo

No próximo dia 20, o Brasil celebra 
o Dia da Cultura Afro-Brasileira da 
Consciência Negra. As formas de co-
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FER FER VENDO

Mamãe Thays
Henrique 1 ano

No sábado (09) a Polícia 
Militar de Itapeva fez 
uma surpresa ao jovem 

Pedro Lucas que comemorava 
quatro anos de vida.

O menino que é fã da Polí-
cia Militar recebeu a visita dos 
policiais que ao ficarem saben-
do da admiração de Pedro Lu-
cas decidiram passar na casa 
do aniversariante para lhe dar 
um abraço e ainda brindaram o 
mais novo amigo com um pas-
seio de viatura.

Polícia Militar faz surpresa a 
criança na Vila Aparecida
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Na sexta-feira (08) a Casa 
de Cultura Cícero Mar-
ques foi palco da ex-

posição “A Magia vive do lado 
de Dentro”, do jovem Gabriel 

Exposição “A Magia vive do lado de 
Dentro” mostra arte de talento itapevense

Mendes Luiz de 14 anos.
O jovem com condição do 

espectro do autismo chamou 
a atenção de todos pelos de-
senhos que faz e assim surgiu 
a ideia de expor o trabalho de 
Gabriel.

Gabriel é aluno da E.M. 
Dom Silvio Maria Dário e do 
Centro de Apoio Pedagógico 
Multidisciplinar - CEAPEM. 

De acordo com a família, o 
jovem despertou a habilida-
de para a arte do desenho 
aos 6 anos e assim desen-
volveu o seu estilo de forma 
autodidata.

A exposição é aberta ao pú-
blico e segue até o dia 22 de 
novembro. A Casa de Cultura 
Cícero Marques fica aberta de 
terça a domingo.

Passeio no Rio Grande do Sul
Mais um ano a agência Itapeva Viagens um grupo super animado 
para curtir o Natal Luz em Gramado e Canela e em 2020 a agência já 
tem programada outra viagem para este destino inesquecível
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No último domingo, dia 
10, aconteceu no Parque 
Pilão D’Água a tradicio-

nal Queima do Alho em prol da 
Avacci, neste ano em sua tercei-
ra edição.

O evento reuniu itapeven-
ses motivados em fazer o bem 
ao próximo. O almoço servido 
de altíssima qualidade agradou 
a todos presentes que puderam 
degustar de pratos saborosos.

Parabéns aos organiza-
dores!

III Queima do Alho em prol da Avacci
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Apesar de estar sendo 
mais conhecido, o au-
tismo ainda é motivo de 

muito preconceito, muito deles 
vindo da própria família, há 
relatos de casos onde crianças 
são julgadas sem que as pes-
soas conheçam a realidade vivi-
da pelo portador do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA).

A principal dificuldade en-
contrada é por conta de que o 
autista não apresenta qualquer 
característica física que identi-
fique o espectro e por isso há 
muitos casos em que as crian-
ças são julgadas por seu modo 
de se comportar. O autismo é 
um problema psiquiátrico que 
costuma ser identificado na 
infância, entre 1 ano e meio 
e 3 anos, embora os sinais 
iniciais às vezes apareçam já 
nos primeiros meses de vida. O 
distúrbio afeta a comunicação 
e capacidade de aprendizado e 
adaptação da criança.

Que fique claro: os autistas 
apresentam o desenvolvimen-
to físico normal. Mas eles têm 

Autismo: Conhecer o espectro 
para não promover o preconceito

grande dificuldade para firmar 
relações sociais ou afetivas e 
dão mostras de viver em um 
mundo isolado.

Anteriormente o problema 
era dividido em cinco catego-
rias, entre elas a síndrome de 
Asperger. Hoje, ele uma única 
classificação, com diferentes 
graus de funcionalidade e sob o 
nome técnico de transtorno do 
espectro do autismo. O jeito de 
lidar com cada um varia.

Na forma qualificada como 
de baixa funcionalidade, a 
criança praticamente não inte-
rage, vive repetindo movimen-
tos e apresenta atraso mental. 
O quadro provavelmente vai 
exigir tratamento pela vida 
toda.

Na média funcionalidade, o 
paciente tem dificuldade de se 
comunicar e repete comporta-
mentos. Já na alta funcionali-
dade, esses mesmos prejuízos 
são mais leves, e os portadores 
conseguem estudar, trabalhar e 
constituir uma família com me-
nos empecilhos.

Há ainda uma categoria de-
nominada savant. Ela é marca-
da por déficits psicológicos, só 
que com uma memória fora do 
comum, além de talentos espe-
cíficos.

O autismo não possui cau-
sas totalmente conhecidas, po-
rém há evidências de que haja 
predisposição genética para 
ele. Outros reportam o supos-

to papel de infecções durante 
a gravidez e mesmo fatores 
ambientais, como poluição, no 
desenvolvimento do distúrbio.

Sinais e sintomas
– Bebês que evitam o conta-

to visual com a mãe, inclusive 
durante a amamentação

– Choro ininterrupto
– Apatia

– Inquietação exacerbada
– Pouca vontade para falar
– Surdez aparente: a criança 

não atende aos chamados
– Transtorno de linguagem, 

com repetição de palavras que 
ouve

– Movimentos pendulares 
e repetitivos de tronco, mãos e 
cabeça

– Ansiedade
– Agressividade
– Resistência a mudanças 

na rotina: recusa provar ali-
mentos ou aceitar um novo 
brinquedo, por exemplo

Fatores de risco
– Sexo masculino: o autis-

mo é de duas a quatro vezes 
mais frequente em meninos do 
que em meninas

– Predisposição genética
– Poluição
– Infecções como rubéola 

durante a gravidez
A prevenção
Na falta de causas compro-

vadamente capazes de provo-
car o autismo, a recomenda-
ção para as grávidas é evitar 

ambientes com alto nível de 
poluição, exposição a produtos 
tóxicos e ingestão de bebida 
alcoólica, por exemplo. Outra 
medida bem-vinda é se vacinar 
contra rubéola para evitar essa 
doença infecciosa durante a 
gestação.

O tratamento
Não há cura para o autismo. 

Remédios para lidar com ele só 
são prescritos na presença de 
agressividade e de outras doen-
ças paralelas, como depressão.

O tratamento deve ser 
multidisciplinar, englobando 
médicos, fonoaudiólogos, fi-
sioterapeutas, psicólogos e pe-
dagogos. Em resumo, tudo isso 
visa incentivar o indivíduo a 
realizar, sozinho, tarefas como 
se vestir, escovar os dentes e 
comer.

Isso, claro, sempre de acor-
do com o grau de dificuldade de 
cada criança. Quando as inter-
venções são feitas precocemen-
te, há boa chance de melhora 
nos sinais do autismo.

O Transtorno do Espectro 
do Autismo é um transtorno do 
desenvolvimento neurológico 
que caracteriza dificuldades na 
comunicação e interação social, 
com a presença de comporta-
mentos restritos e estereoti-
pados. A grande maioria apre-
senta também o Transtorno do 
Processamento Sensorial asso-
ciado, demonstrando uma hi-
per e/ou hiposensibilidade aos 
estímulos do ambiente. 

As pesquisas permeiam o 
estudo da causa do transtorno 
e já se sabe que fatores gené-
ticos e ambientes evidenciam 
a condição. As características 
se manifestam na primeira in-
fância com diferentes graus de 
comprometimento.

Muito se tem falado, prin-
cipalmente nas mídias, sobre 
o Transtorno, porém, há ainda 
muito mito e pouco conhecimen-
to a respeito. Situação que gera 
preconceito em relação a inclu-
são da pessoa na sociedade. 

É através da inclusão social 
que o preconceito é superado. 
Não somente a pessoa nesta con-
dição supera suas dificuldades, 
como também as outras pessoas 
aprendem a agir e reagir as di-
ferentes situações de convívio. 
Nesta construção de respeito e 
acolhida as diversidades, não só 
o conhecimento científico se faz 
necessário, mas principalmen-
te o empírico. O conhecimento 
pontua os caminhos a percorrer. 

Diante da evolução do que 
se sabe sobre o Transtorno, sur-
ge a importância das políticas 
públicas. Estas veem suprir a 

necessidade de se olhar com 
respeito, acolhendo a pessoa 
na sociedade e oferecendo-lhe 
qualidade de vida nos âmbitos 
da educação, saúde, cultura, 
lazer, esporte e trabalho. Ao 
falar da conquista de políticas 
públicas, vale lembrar da res-
ponsabilidade de todos no pro-
cesso, tanto os gestores públi-
cos como também as famílias 
e toda sociedade civil, que com 
pequenos gestos acolhe e ofere-
ce respaldo para que a inclusão 
se efetive. Atitudes de manejo 
como se direcionar a pessoa 
sem discriminação, respeitar 
vagas de prioridade, acolher 
as famílias e buscar entender 
comportamentos atípicos são 
exemplos do que todos podem 
fazer diante desta acolhida. 

Alguns serviços oferecidos 
pelo poder público e também 
privado são de suma impor-
tância para o desenvolvimen-
to saudável da pessoa nesta 
condição. Entre eles temos, a 
inclusão educacional que acon-
tece nas pessoas regulares e no 
Atendimento Educacional Es-
pecializado, as terapias ofere-
cidas por equipes multidiscipli-
nar, incluindo fonoaudiologia, 
psicologia, psicopedagogia, te-
rapia ocupacional, equoterapia 
e outras de fim alternativo. 

A legislação garante o di-
reito da pessoa com TEA aos 
recursos fundamentais da vida 
em sociedade. Sendo a Cons-
tituição Federal a lei maior a 
direcionar tal direito seguindo 
por leis, resoluções e decretos 
específicos que vem traduzir e 

garantir essas especificidades. 
No município de Itapeva, a 

inclusão educacional é uma rea-
lidade em processo. O número 
de alunos matriculados veem 
crescendo e a preocupação com 
a qualidade de ensino já é perti-
nente entre os profissionais. 

A Secretaria Municipal de 
Educação oferece cursos de capa-
citação aos profissionais da rede 
regular de ensino, monitores que 
acompanham o aluno na sala de 
aula e Atendimento Educacional 
Especializado. As terapias são 
oferecidas por equipe multidis-
ciplinar da Educação e da Saúde. 
Diante da demanda, os serviços 
não são suficientes, havendo ne-
cessidade de ampliação. 

Há também a intervenção do 
Conselho dos direitos da Pessoa 
com Deficiência, que muito tem 
contribuído para o trabalho de 
conscientização e conquista de 
políticas públicas no município.

A carteira de Identificação do 
Autista, hoje manifesta por lei 
municipal, reduz a discriminação 
local de acesso aos recursos pú-
blicos de forma prioritária. 

Um momento que merece 
toda atenção da sociedade, é 
o primeiro contato da família 
com o diagnóstico. A família 
que se preparou para o filho 
ideal, se depara com uma con-
dição atípica que não havia se 
preparado e aos poucos vem 
vivendo as dificuldades de se 
adaptar à nova vida. 

Frente a essa situação se faz 
necessário uma acolhida pelos 
serviços de intervenção, que 
cuidadosamente deve amparar 
esta família e ajuda-la na supe-
ração de administrar esta nova 
experiência. Algo significativo 
neste momento é buscar apoio 
junto as outras famílias que já 
evoluíram e se encontram num 
outro estágio. Saber que não se 
está sozinho e conhecer histó-
rias de lutas e conquistas deter-
minam em grande parte o bem 
estar necessário para se fortale-
cer e traçar a sua história.

Por: Rita de Cassia Assis 
Moraes, Assistente Técnico Peda-
gógica – Secretaria Municipal de 

Educação de Itapeva

Transtorno do Espectro 
do Autismo e o trabalho 
desenvolvido no município Os autistas de Itapeva vão 

poder contar com a CIA - Cartei-
ra de Identificação do Autista.

A Lei que visa facilitar a 
vida de um portador do Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) 
foi publicada no dia 8 de no-
vembro e tem trinta dias para 
entrar em vigor. A CIA foi um 
pedido feito pelo vereador Ro-
drigo Tassinari (DEM) em de-
zembro de 2.018 e novamente 
cobrada em 2.019.

Após os pedidos, o prefei-
to Luiz Cavani (PSDB) a quem 
cabia apresentar tal Lei enca-
minhou o Projeto de Lei para 
aprovação dos vereadores, o 
projeto foi aprovado e agora é 
Lei de Nº 4.317 de 6 de novem-
bro de 2.019.

A partir de agora fica ins-

tituída a Carteira de Identifi-
cação do Autista, destinada a 
conferir identificação à pessoa 
diagnosticada com Transtorno 
do Espectro Autista, no âmbi-
to do Município de Itapeva/SP. 
A pessoa portadora de Trans-
torno do Espectro Autista é le-
galmente considerada pessoa 
com deficiência para todos os 
efeitos, com direito à assistên-
cia social.

A Secretaria Municipal de 
Defesa Social, Desenvolvimen-
to Social, da Juventude, Espor-
tes, Lazer e Eventos Especiais 
será a responsável por expe-
dir a Carteira de Identificação 
do Autista, a ser emitida por 
intermédio dos Centros de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS), devidamente numera-

da, de modo a possibilitar a 
contagem dos portadores do 
Transtorno do Espectro Autis-
ta em Itapeva.

A Carteira de Identificação 
do Autista terá validade de cin-
co anos, devendo ser revalidada 
com o mesmo número. Ela será 
expedida sem qualquer custo, 
por meio de requerimento de-
vidamente preenchido e assina-
do pelo interessado ou por seu 
representante legal, acompa-
nhado de relatório médico, con-
firmando o diagnóstico com o 
CID, de seus documentos pes-
soais, bem como dos de seus 
pais ou responsáveis legais 
(Certidão de Nascimento ou 
Carteira de Identidade e CPF), e 
comprovante de endereço, em 
originais e fotocópias.

Autistas terão direito a carteira 
de identificação em Itapeva
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O famoso Campeonato 
Estadual Dente-de-Leite 
é um dos campeonatos 

mais aguardados e disputados 
pelos jovens do Estado inteiro 
e esse ano chega a 48ª edição. 
 Edição essa que está sendo 
muito especial para o Projeto 
FUT ESCOLA DE CRAQUES pois 
conquistaram brilhantemente 
a classificação para a fase final 
do Estado em duas categorias, 
sub11 (nascidos 2008/09) e 
sub15 (nascidos 2004/05). Esse 
feito de duas categorias se clas-
sificarem pra Final do Estado 
havia acontecido na última vez 
há 25 anos atrás, e a categoria 
sub15 conquistou outro feito, 
o de um mesmo grupo classi-
ficar duas vezes para fase final 
do Estado, pois eles já haviam 
classificado há dois anos atrás 
quando eram sub13.

Para se ter uma ideia da im-
portância dessa classificação 
para final do Estado, basta sa-
ber que há 645 municípios no 

Equipes da FUT Craques 
conquistam vaga para 
final do Estado

Estado de São Paulo e nossos 
garotos estão entre os 16 (de-
zesseis) melhores do Estado. 

Na categoria sub11 a clas-
sificação foi contra a forte 
equipe de Votorantim, e o gol 
da vitória e classificação saiu 
no segundo tempo após um 
belo lançamento do zagueiro 
João Pedro Bonadio o atacan-
te Lukinha pegou a bola nas 
costas do zagueiro, driblou o 
goleiro e chutou para as redes. 

Já na categoria sub15 a clas-
sificação veio contra a equipe 
de Conchas, que ano passado 
havia conquistado a vaga para 
final do estado, num jogo mui-
to solido e consistente a equipe 
da FUT CRAQUES abriu o placar 
com o Kauê Shampoo depois 
de uma tabelinha com Wellin-
gton Luis, e já no final da par-
tida Carlinho deu um arranque 
com bola dominada do campo 
de defesa até a área adversaria 
e tocou pra Luan que sofreu 
pênalti do ultimo marcador, o 
próprio Luan bateu e fechou o 
placar de 2x0 garantindo a clas-
sificação pra Final do Estado

Queremos parabenizar to-
dos professores e responsáveis 
por essa brilhante conquista, e 
estaremos na torcida em Dezem-
bro na fase Final do Estadual. 
Patrocinadores: BOLA BRANCA 
ESPORTES, Colegio Objetivo, 
Yamaha Mundyama, Sicredi, 
Lanchão, Pinara, Kumon, ARO 
Odontologia e FAZ FARMA.

Evento aconteceu no sábado, dia 09, e teve casa lotada!
Fotos: Ayrton Latapiat

Dupla sertaneja Diego e 
Arnaldo se apresentou no 
Taquarão Show Bar
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