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Na noite de sábado (16) 
um jovem morreu após um 
acidente envolvendo carro x 
moto na Rodovia Francisco Al-

ves Negrão, SP-258. O aciden-
te ocorreu próximo a Castro-
landa entre Itapeva e Itararé. 
Página 05.

Motociclista 
morre na SP-258

Jovem fica ferido 
gravemente na Rodovia 
Francisco Alves Negrão

Apenas quatro 
vereadores mostram 

seus projetos para o povo

Um acidente grave na 
noite de terça-feira (19), ti-

rou a vida de um senhor de 
58 anos na Vila São Camilo. 

O acidente foi registrado na 
Rua João Benedito F. De Melo 

em frente à escola Nair Ro-
drigues. Página 04.

Acidente fatal é registrado 
na Vila São Camilo

Confira o itinerário na página 01 do Em Foco

Caravana da Coca 
Cola passará por 

Itapeva dia 30
A Prefeitura Municipal de 

Itapeva recebeu uma notifica-
ção do Ministério Público do 
Estado de São Paulo recomen-

dando a revogação de decretos 
que permitiam o uso de máqui-
nas públicas em propriedades 
privadas. Página 06.

Ministério Público 
notifica Poder 

Executivo de Itapeva 
sobre atividades ilegais

Os atiradores do Tiro de 
Guerra de Itapeva da turma 
de 1.991 realizaram uma con-
fraternização que contou com 
a presença do Capitão Picar-

do, instrutor da turma e do 
prefeito da época Armando 
Ribas Gemignani. Kiko Carli 
também fala sobre o assunto. 
Em Foco 05.

TIRO DE GUERRA JÁ!

Turma do TG de 
91 pede a volta da 

unidade em ItapevaPolícia Militar e GAECO 
realizam operação contra 

o crime organizado
Ficha de inscrição na página 02 do Em Foco

Domingo tem 
Cãominhada na 

Praça de Eventos
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Temos em Itapeva hoje lo-
cais que ainda podem ser visi-
tados pelas famílias e também 
por que não as mostrar as vi-
sitantes que por aqui passam 
geralmente em feriados. 

Acontece que em alguns lo-
cais o vandalismo impera de tal 
forma que nos deixa sem ação 
a frente daqueles que procuram 

em nossa terra uma opção de 
lazer ou cultural. O que leva al-
gumas pessoas a depredarem o 
patrimônio público? Educação, 
falta de visão ou apenas destruir 
o que é bem pouco, mas existe?

A sua função como bom 
cidadão, além de preservar o 
que já existe é denunciar todo 
aquele que direta ou indireta-

mente atrapalha e destrói tudo 
aquilo que foi conquistado com 
dificuldades ao longo de muitos 
anos. Nossa cidade ainda tem 
um grande potencial e sua par-
ticipação seja coibindo aqueles 
que a querem destruir ou se 
engajando na luta por mudan-
ça se faz necessária e a hora é 
agora. Juntos por Itapeva.

Ame sua cidade

O projeto “A escola que eu 
quero”, que desenvolvi na Es-
cola Estadual Professor Silvério 
Monteiro em 2018, foi premiado 
com o 2º lugar no “Conectando 
Boas Práticas”. Trata-se de uma 
iniciativa da rede Conectando Sa-
beres, que tem o objetivo de re-
unir iniciativas pedagógicas que 
tiveram um impacto positivo nas 
escolas em que foram colocadas 
em prática. 

Com base na implemen-
tação da nova Base Nacional 
Comum Curricular, pensei nes-
te projeto como um condutor 
para familiaridade com as fu-
turas adaptações na Educação 
Pública Básica, mais especifica-
mente no Ensino Médio.

Foram propostas atividades 
que exploraram as Competên-

cias Gerais da BNCC, as quais 
têm o propósito de contribuir 
para a construção de uma so-
ciedade mais ética, democrá-
tica, responsável, inclusiva, 
sustentável e solidária, que 
respeite e promova a diversida-
de e os direitos humanos, sem 
preconceitos de qualquer natu-
reza. Cabe à escola incorporar e 
explorar essa temática atual e 
de extrema importância para o 
desenvolvimento da melhoria 
na qualidade da escola pública.

No desenvolvimento do pro-
jeto, percebi o avanço dos alunos 
em relação à prática de produção 
textual e a evolução da oralida-
de. O desempenho nas propos-
tas de redação foi aumentando 
gradativamente, melhorando 
a coerência e a coesão. Um dos 

principais resultados que obtive 
foi o envolvimento dos alunos 
durante as atividades de produ-
ção textual, eles compreenderam 
que produzir um texto requer 
envolvimento, estudo e dedica-
ção para obtenção de um bom 
material. Outro fator que me 
chamou atenção foi a disposição 
do aluno em apresentar o texto 
aos demais alunos, o que antes 
era visto com certa resistência, 
passou a ser considerado algo 
comum.

A escola que eu quero

A empresa MODEL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA – ME – CNPJ 10.809.857/0001-00 situada na Rua Theodoro 
de Carvalho Neto, nº 112, Centro, Pompéia/SP, CEP 17.580-000 vem comunicar a empresa SUPERAGRO COM. 
REP. IMP. E EXP. DE AGROINSUMOS LTDA – CNPJ 12.384.968/0001-48 situada na Rodovia SP 249, SN – KM 
113+679,8, CHAC. SEMOG AGUA DA CRUZINHA, ITABERA/SP, CEP 18.440-000 que dentro do prazo de 15 dias 
retire os documentos contábeis que estão sob a sua posse já que não existe mais a prestação de serviços, passado 
esse período os mesmos serão descartados.

A ‘novela’ da eleição do Conse-
lho Tutelar em Itapeva ainda não 
terminou. Após divulgar através 
da Imprensa Oficial que três das 
cinco candidatas ao cargo de con-
selheiras eleitas no dia 06 de ou-
tubro foram impugnadas, o Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA 
acabou voltando atrás e resolveu 
adiar a homologação do Edital fi-
nal de divulgação para o Conselho 
Tutelar na gestão 2.020-2.024, para 
essa sexta-feira (22).

A ação causou diversas reações 
nos candidatos que esperavam 
que tudo havia sido resolvido após 
o anuncio de que o pedido do Mi-
nistério Público havia sido acatado.

Houve ainda pedidos para que 
houvesse nova eleição, pois foi 
questionado o tempo de campa-
nha e tudo o que ocorreu ao longo 
de mais de um mês desde a vota-
ção no início de outubro.

Diante de tudo que aconteceu 
até o momento, ainda é uma in-
cógnita o que será decidido nesta 
sexta-feira. O resultado será anun-
ciado na Imprensa Oficial através 
do site da Prefeitura Municipal de 
Itapeva.

A novela continua: 
CMDCA adiou para hoje (22) 
o resultado final da eleição 
do Conselho Tutelar

Uma mãe de alunos do 
Bairro dos Prestes denuncia a 
precariedade do transporte na 
Zona Rural e ainda reclama da 
falta de atenção do secretário 
Andrei Müzel com o problema 
quando foi procurado para fa-
lar sobre o assunto.

Durvalina Fogaça conta que 
seus filhos estudam no Distrito 
do Alto da Brancal e percorrem 
um trajeto de oito quilômetros 
até a escola, porém mesmo 
com uma distância considerada 
pequena o filho de 17 anos já 
teve que várias vezes empurrar 
a perua em que era transpor-
tado. Já a filha de 11 anos tam-
bém passou por apuros, mas 
foi devido a um desvio de rota 
que quase acabou em acidente, 
de acordo com a mãe, sua fi-
lha contou que ao mudarem o 
caminho a van em que estava 
derrapou em uma curva e qua-
se caiu em um açude.

O que era uma esperança de 
melhoras acabou se tornando 
em um transporte pior do que 
havia em 2.016 conta Durvali-
na. “Em 2.016 o prefeito Cavani 
prometeu que iria melhorar as 
condições do transporte e pio-
rou, o dono da linha tinha carro 
melhor para o transporte, só 
que ai ele vendeu os melhores 
e ficou com os piores, agora di-
reto dá problema, ficam parado 
na estrada, o meu filho mais ve-
lho de 17 anos tem que ajudar a 
empurrar o carro, cada horário 
é um carro que faz o transpor-
te e segundo nos passaram só 

poderia fazer esse transporte o 
veículo cadastrado”, diz.

A mãe ainda esclarece que 
não tem interesse político al-
gum ao fazer a reclamação, 
mas que mesmo sendo repreen-
dida para ficar quieta está de-
nunciando a situação em prol 
dos filhos. “Não aguento mais, 
não temos interesse em nada, 
porém como mãe não aguenta-
mos mais. Tem pessoas que não 
querem que a gente fale sobre 
isso, mas não dá para ver filho 
da gente sofrendo por falta de 
meio de transporte em boas 
condições”, desabafa Durvalina 
que conta ainda que chegou a 
procurar o prefeito Luiz Cavani e 
o secretário da Educação Andrei, 
porém não foi atendida. “Fui 
atrás do Andrei, fui atrás do pre-
feito, na prefeitura a secretária 
dele falou que ele não se encon-
trava, não sei se não se encontra-
va mesmo ou se esconde da gen-
te, porque promete e não faz, ai 
pediram para subir na Secretaria 
de Educação para conversar com 
funcionários do setor de trans-
porte, mas disse que não queria 
papo com eles, e fui direto falar 
com o Andrei, a secretária dele 
me recebeu, porém quando ele 
me viu, acabou saindo, a secre-
tária foi atrás dele e voltou avi-
sando que ele não poderia me 
atender”, conta.

Para provar o que conta 
Durvalina pediu uma declara-
ção de que foi até a secretaria e 
diz ainda temer por seu filho de 
4 anos que vai entrar estudar o 

ano que vem passe por algum 
perigo e não saiba contar aos 
pais. “Pedi que fosse feito um 
papel declarando que eu passei 
lá porque eu não aguento mais 
essa situação. Tenho um filho 
de quatro anos que vai entrar 
estudar ano que vem e ele não 
vai saber contar as coisas, mas 
minha filha de 11 contou que 
esses dias passaram por uma 
rota que não era a normal, só 
que era mais perto e aí quase 
caíram em um açude”, contou.

Durvalina só pede melhoria 
no transporte e diz que não vai 
adiantar esperar acontecer mais 
um acidente para que haja ação 
dos responsáveis. “A gente que é 
mãe e pai sofre por isso, depois 
se acontecer como aconteceu 
lá no Guarizinho aí não adianta 
mais, dinheiro não paga falta de 
filho, eu quero melhoria, e foi 
prometido que iria melhorar e o 
que vimos foi que o dono da linha 
vendeu os carros bons e colocou 
as carroças para trabalhar”, desa-
bafou.

Em contato com a Secretaria 
de Educação e Cultura fomos 
informados de que todo cida-
dão é atendido quando procura 
a pasta e que não houve nada 
formalizado neste caso. Foi dito 
ainda que a denunciante preci-
sa formalizar o ocorrido, pois 
isso auxilia na fiscalização, pois 
para a Secretaria consta que o 
carro em questão está regular 
e vistoriado, porém, se o trans-
portador muda o veículo ele é 
passível de penalidade.

Mãe pede providências 
quanto a transporte escolar 
em situação precária

Ao querido Valdeir, irmão, 
esposo, pai, companheiro 
de uma vida toda. Você nos 
deixou tão cedo, foi um ho-
mem do bem enquanto es-
teve aqui na Terra, pensando 
em apenas ajudar, ser feliz 
com seus projetos junto da 
família, amigos e do Sindica-
to, seu trabalho, enfim, com 
uma prontidão enorme em 
sempre ajudar a todos. Mas, 
Deus na sua infinita bondade 
o quis para junto dele, dei-
xando nós aqui com coração 
partido cheio de dor pela sua 
falta, mas, ao mesmo tempo 
tanto amor que foi o que tí-
nhamos por você. Descanse 
em paz, seu tempo aqui jun-
to de nós já venceu, mas co-
meça um novo tempo junto 
de Deus, graças a Ele, você 
cumpriu sua missão aqui ser-
vindo à ele e a todos. Onde 
você estiver querido irmão, 
espero que um dia Deus nos 
proporcione o reencontro e 
saiba que sempre te amamos 
e continuaremos a te amar!

Uma singela 
homenagem de sua irmã 
Vânia e toda sua família.

HOMENAGEM

Nos dias 23 e 24 de no-
vembro acontecerá a 9ª 
edição do Rock & Consciên-
cia. O evento já faz parte 
da agenda cultural de Ita-
peva e esse ano contará 
com a participação de 15 
bandas de itapeva e região. 
O como objetivo difundir 
o Rock como música e es-
tilo de vida, abrir espaço 
para que novas bandas 
surjam e possam mostrar 
seus trabalhos e projetos e 
por fim exercer um papel 
social através de arrecada-
ção de leite para a AVACCI 
(Associação de Voluntá-
rios no Apoio ao Comba-
te do Câncer de Itapeva). 
Esse ano o 9º Rock & 
Consciência será rea-
lizado no Parque Pilão 
d´água e mais uma vez 
conta com o apoio da Pre-
feitura Municipal através 
da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. 
Informações: (15) 99642-
2113 (Cleverson Piruka)



Praça do Carlinhos
Temos aqui que parabenizar a todos 

os envolvidos na realização e término 
da Praça Carlos Alberto Saponga de Oli-
veira que deu um visual maravilhoso ao 
local e ainda proporcionará a prática 
desportiva e uma área de lazer para a 
população.

Praça do 
Carlinhos II

A Justiça se fez no atual momen-
to, mas não podemos esquecer que 
muitos que hoje vivem em nossa 
cidade se fizeram ausentes e foram 
trazidos para cá por Carlinhos e 
seus familiares. A falta de reconhe-
cimento foi absurda.

Carlinhos III
Muitos ao fazer uso do microfone 

falaram da importante história deste 
que foi de grande trabalho na política e 
no esporte, mas que estava esquecido e 
sem o devido respaldo daqueles que po-
deriam dar ao mesmo a oportunidade 
de repassar seus conhecimentos através 
do trabalho.

Carlinhos IV
Ao final ficamos felizes com a digna 

homenagem que fará com que no futu-
ro este trabalho seja lembrado pela es-
sência e qualidade que culminaram com 
a luta pela emancipação de nossa região 
com a criação do estado de São Paulo do 
Sul que deu origem a 16ª Região Admi-
nistrativa.

É ela
A vereadora Débora Marcondes 

foi a que mais encaminhou projetos 
à Casa de Leis. A jovem e nobre edil 
além de percorrer o município de pon-

dá para fazer sossegado com 15 mil, é 
só para as crianças brincarem mesmo, 
e então estou destinando 15 mil para 
essa finalidade”. Para chegar aos 250 
mil reais que orçaram precisa colocar 
lá os mesmos que fizeram a Calçada da 
Fama na Casa da Cultura e ainda assim 
colocar gramas no Bairro inteiro. Vai 
sobrar algum ainda para um churrasco 
para toda a comunidade.

De jeito nenhum
Jeferson – “Acho que o próprio 

vereador Laércio vai falar na quinta-
-feira na reunião do orçamento, no 
qual tem três itens que me chamaram 
a atenção, inclusive já falei como ve-
reador Laércio no qual vamos debater 
isso, pois 5% do orçamento o prefeito 
pode remanejar na PAS sem autoriza-
ção da Câmara Municipal, através de 
decreto”. Estima-se que esse valor pode 
chegar a 60 milhões de reais, o que seria 
um grande absurdo em ano eleitoral, 
ainda mais nas mãos de um prefeito que 
foi alvo de várias CEIs e muitas irregula-
ridades ficaram comprovadas.

Confirmando
“Mas passando esses 5% tem um 

outro item que está no orçamento 
que fala também de 1,7% que juntan-
do tudo o que está lá seria mais ou 
menos 57 milhões de reais para o pre-
feito Cavani remanejar entre as secre-
tarias por decreto, sem autorização da 
câmara. Operação de crédito também 
tem lá, um item falando que o prefeito 
pode fazer operação de crédito, sem 
consultar a câmara municipal de Ita-
peva, pasmem”! Realmente um grande 
absurdo vereador Jé, e quem apoiar isso 
trabalha contra o povo e não deve ser 
votado pela população. Nós estaremos 
aqui lembrando cada um deles. Pensam 
que nosso dinheiro é capim?

ciplina. Depende apenas da boa von-
tade do prefeito em querer que seja 
restruturado o Tiro de Guerra aqui e 
eu falo com conhecimento porque eu 
servi e o quanto eu aprendi ali e ainda 
trago e uso na minha vida”. Pode ci-
tar meu nome vereador que sou apenas 
uma peça nesta engrenagem, mas com 
a adesão de pessoas sensatas como o se-
nhor com certeza este benefício estará 
de volta para os nossos jovens.

Vamos vetar
Laércio Lopes – “Achei importan-

te o vereador Jé estudando o orçamen-
to, isso é muito bom, seria importan-
tíssimo que todos os demais fizessem 
esse estudo, mas queria deixar bem 
claro que temos uma responsabilida-
de muito grande e dentro dessa res-
ponsabilidade eu como presidente 
da comissão e relator do orçamento, 
já solicitei uma emenda, já está pro-
tocolada na secretaria onde toda e 
qualquer operação de crédito deverá 
passar por esta Casa de Leis, somos 
responsáveis naquilo que fazemos”. 
Já passa da hora deste vereador assumir 
uma postura condizente com o que fala. 
Chega de empurrar com a barriga e de-
pois deixar passar na Casa de Leis pela 
maioria. Veta Já!

Todos juntos
Dr. Pedro – “Agradeço pelo 

apoio na questão do Tiro de Guerra, 
essa é uma demanda que há tempos 
venho solicitando, estive esses dias 
com o deputado Capitão Derrite de 
Sorocaba e o irmão dele faz parte do 
comando do Exército e ele já enca-
minhou esse pedido”. Como eu disse, 
a união de muitos trará essa impor-
tante unidade de volta a nossa cidade. 
É uma conquista de todos aqueles que 
amam a nossa cidade. 

ta a ponta faz o que é sua obrigação 
principal, criar as leis.

A desgraça
Alguns políticos (nem todos) acre-

ditam que a sua desgraça é o caminho 
para que estes se perpetuem no poder. 
Te ajudam as vésperas de campanha 
com cesta básica, pagamento de agua 
e luz ou quem sabe uma receita para 
manter o voto de cabresto e te prejudi-
car depois por 4 anos. Você vai ajudar a 
manter isso?

Urgente
Marinho – “Essa moção é muito 

importante, pois no final do primei-
ro semestre de 2019 o médico legista 
deixou de atender e assim a popu-
lação tem que ir até Itapetininga, a 
população vem encontrando muitas 
dificuldades com isso, até mesmo o 
corpo de delito a população de 16 mu-
nicípios tem que se deslocar até lá, os 
16 municípios totalizam uma popula-
ção de quase 340 mil pessoas”. É de 
extrema necessidade que os vereadores 
se unam ao jovem iniciante para que 
possamos ter de volta o benefício perdi-
do por incompetência do Estado.

Olha a farra
Débora Marcondes – “Gostaria de 

falar sobre as emendas, esse ano foi 
difícil de dividir as emendas e fiz o 
possível para contemplar todas as en-
tidades. Uma delas foi para a Guarda 
Municipal um veículo exclusivo para 
a Patrulha Maria da Penha, pedi tam-
bém um minicampo society no Kan-
tian e em contato com a Prefeitura 
me passaram que ficaria em 250 mil e 
achei um valor muito grande e fazen-
do uma pesquisa de orçamento para 
instalar ao lado do Brincras que o ter-
reno já é da prefeitura, grama e traves 

Gozador
“Então da forma que está esse 

vereador não vota o orçamento, voto 
contra, se não houver um debate, uma 
discussão, eu não vou dar um cheque 
em branco para fazer o que bem en-
tender, fomos contra os empréstimos 
e esse vereador não vai dar cheque 
em branco para o prefeito Cavani não, 
qual o problema de pedir autorização 
para a Câmara como sempre é feito? 
Parece que é pegadinha, primeiro tem 
os 5%, ai você passa, passa, passa e 
ai lá atrás está 20% que dá os 57 mi-
lhões”. Esse prefeito acha que todos são 
idiotas nesta cidade, mas felizmente te-
mos alguns vereadores atentos ao fato 
como o Jé que alertou a todos. Quem vai 
se doar ao prefeito?

Fora Cavani
Toni do Cofesa – “O vereador Jé fa-

lou muito bem, se somos fiscais, me-
diadores do povo, precisamos mesmo 
fazer esse acompanhamento e tenho 
certeza que o vereador Laércio tem 
muita responsabilidade sobre isso, 
sabe muito bem das ações a serem 
feitas a favor da cidade, daquilo que 
seja transparente e que não sejamos 
surpreendidos 3 por 2 com decretos”. 
Já passou da hora de colocarem esse pre-
feito em seu devido lugar. Chega destas 
artimanhas que facilitarão sua possível 
candidatura à reeleição. Itapeva já não 
suporta mais as ações de Luiz Cavani.

Em luta
“Em relação ao Tiro de Guerra, 

está sendo um movimento pela volta 
do TG, e reitero prefeito Luiz Cavani 
o bem enorme que é para essa juven-
tude trazer o TG de novo, é trazer co-
nhecimento, amor à pátria, respeitar 
os símbolos nacionais, o Exército o 
que mais impõe para os jovens é dis-
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Encaminhamos aos 15 ve-
readores de Itapeva um 
ofício solicitando que 

cada um encaminhasse a nossa 
redação os projetos de Lei que 
elaboraram durante o ano de 
2.019 para publicação.

Duas semanas após o pedi-
do, apenas quatro vereadores 
encaminharam suas respos-
tas. Os vereadores Marinho 
Nishiyama (MDB), Wilson 
Margarido (PP), Wiliana Sou-
za (PR) e Débora Marcondes 
(PSDB) encaminharam as se-
guintes resposta:

Marinho 
Projeto 084/2019- Regula-

menta a aplicação dos prin-
cípios constitucionais de pu-
blicidade, transparência e de 
acesso às informações nos pro-
cedimentos de licitações e dá 
outras providências. (Projeto 
aprovado e em vigor)

Projeto 135/2019- Passa a 
denominar-se Dr. Oscar Rolim 
Júnior, a Rua 13 do Loteamento 
Portal Itapeva. (Projeto aprova-
do e em vigor)

Projeto 142/2019- Fica ins-
tituído no Calendário Oficial 
do Município de Itapeva o “Se-
tembro Amarelo”, a ser referen-
ciado, anualmente, no mês de 
setembro, para planejar e pro-
mover ações para a prevenção 
ao suicídio. (Projeto aprovado e 
em vigor)

Projeto 157/2019- Fica o Po-
der Legislativo de Itapeva obri-
gado a apresentar destinação 
certa de valores devolvidos a 
Prefeitura Municipal de Itape-
va, referente a sobra do duodé-
cimo anual repassado a Câmara 
Municipal de Itapeva. (Projeto 
arquivado)

Margarido
Projeto de Lei 166/2019- Fica 

o Poder Executivo autorizado a 
incluir o ensino e a prática da 
disciplina de Artes Marciais nas 
escolas de nível fundamental 
no sistema municipal de en-
sino do município de Itapeva. 
(Arquivado)

4 Vereadores divulgam 
projetos de Lei criados em 2.019

Projeto de Lei 115/2019- Fica 
o Poder Executivo autorizado a 
incluir o ensino e a prática da 
disciplina de Artes Marciais nas 
escolas de nível fundamental 
no sistema municipal de en-
sino do município de Itapeva. 
(Aguardando a relatora Vanes-
sa Guari encaminhar para vo-
tação)

Wiliana Souza
Projeto de Lei 2/2019- Dis-

põe sobre a isenção da taxa de 
inscrição em concursos públi-
cos municipais aos candidatos 
doadores de medula óssea ca-
dastrados no Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea 
(REDOME) (APROVADO)

Projeto de Lei 14/2019- Cria o 
Projeto “Pró-Mulher e dá outras 
providencias (ARQUIVADO)

Projeto de Lei 28/2019- Ins-
titui no Calendário Oficial do 
Município de Itapeva a “Sema-
na Municipal de Direitos Huma-
nos” e dispõe sobre sua come-
moração (APROVADO)

Projeto de Lei 31/2019- Dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
de comunicar aos órgãos de 
proteção e conselhos ligados 
ao tema, os casos de abuso e 
maus-tratos praticados contra 
idosos e dá outras providências 
(APROVADO)

Projeto de Lei 42/2019- Dis-
põe sobre denominação de PSF 
Cristiane Nunes dos Santos, no 
Bairro Pacova. (APROVADO)

Projeto de Lei 51/2019- Dis-
põe sobre o Atendimento Prefe-

rencial aos Doadores de Sangue 
em Estabelecimentos Comer-
ciais, de Serviço e Similares e 
dá outras providências (APRO-
VADO)

Projeto de Lei 89/2019- Dis-
põe sobre o descarte conscien-
te, para recolhimento e des-
tinação de lâmpadas, pilhas, 
baterias comuns, baterias de 
celular e outros tipos de acu-
muladores de energia no âmbi-
to do município de Itapeva/SP 
(APROVADO)

Projeto de Lei 96/2019- Ins-
titui e inclui no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Município 
de Itapeva/SP a “Semana Mu-
nicipal do Brincar”, e dá outras 
providências (APROVADO)

Projeto de Lei 118/2019- Dis-
põe sobre denominação da via 
pública Marta Corrêa Alves 
Dias, no Loteamento Portal Ita-
peva. (APROVADO)

Projeto de Lei 126/2019- Dis-
põe sobre denominação da via 
pública Paulino Lúcio, no Parque 
Nova Esperança (ARQUIVADO)

Projeto de Lei 151/2019- Ins-
titui no âmbito do Município de 
Itapeva a Semana Educativa da 
Pipa Sem Cerol, e dá outras pro-
vidências. (APROVADO)

Projeto de Lei 165/2019- Ins-
titui no âmbito do município de 
Itapeva a “Semana Municipal 
do Uso Racional de Medicamen-
tos” (APROVADO)

Débora Marcondes
Semana de Apoio e Cons-

cientização sobre o Parto Hu-

manizado
 Status: Em tramitação
Isenção de Zona Azul nas 

vagas de Priorizadas para Ido-
sos e Pessoas com Deficiência. 
Entrada: 30/10/2019 

 Status Atual: Comissões.

Cria o programa Munici-
pal de Combate e Prática do 
“Cyberbullying” nas Escolas 
Fundamentais do Município.  

Entrada: 25/10/2019 Status 
Atual: Comissões.

Diminui as faltas injustifi-
cadas de vereadores de 16 para 
seis, comparando aos servi-
dores públicos - PROPOSTA DE 
EMENDA À LOM  

Entrada: 02/10/2019 Status 
Atual: Comissões

Combate ao Assédio Sexual 
no Transporte Coletivo do Mu-
nicípio de Itapeva e dá outras 
providências 

Entrada: 25/09/2019 Status 
Atual: Arquivado

6. Divulgação dos canais 
de atendimento do Centro de 
Valorização da Vida (CVV) - 
Combate a depressão e suicídio 
no âmbito de órgãos e reparti-
ções do Município de Itapeva. 
Entrada: 18/09/2019 Status 
Atual: Aprovado

7.            Projeto de deno-
minação de Via Pública Laurito 
Falconeli dos Santos, localizada 
no Jardim Esperança

 Status Atual Aprovado
8. Projeto de Alteração 

do Regimento Interno– Fixan-
do prazos e regras para pa-

recer de comissões Entrada: 
11/09/2019 

Status Atual: Arquivado
9. Fornecimento do Va-

le-Remédio para usuários de 
medicamentos que estejam 
temporariamente em falta na 
rede municipal da Saúde do 
Município Itapeva. Entrada: 
23/08/2019  

Status Atual: Aprovado
10. Anti Decreto – Para 

derrubar decretos abusivos do 
Prefeito - Entrada: 22/08/2019  
Status Atual: Aprovado: é um 
projeto que tem a finalidade 
de permitir aos vereadores 
derrubar algum decreto assi-
nado pelo prefeito, os quais 
julguem ter cunho abusivo 
e que possa trazer prejuízo 
para a população. 

11. Projeto de Decreto Con-
cede Título de Cidadania Itape-
vense ao Sr. Marcelo Penteado de 
Moura. Entrada: 27/08/2019 

Status Atual: Aprovado
12. Denominação de Via 

Pública: Maria Olinda Sakamo-
to, localizada na Rua 02, no Lo-
teamento Portal Itapeva Entra-
da: 13/08/2019 Status 

Atual: Aprovado. 
13. “Setembro Verde” - 

Realização de ações de visibili-
dade à inclusão social da pes-
soa com deficiência e dá outras 
providências. 

Entrada: 24/07/2019 Status 
Atual: Aprovado

14. Denominação de Via 
Pública: Via Público Eurico de 
Lima, localizada no Jardim Es-
perança Entrada: 27/06/2019  

Status Atual: Arquivado.
15. Cartaz informando o 

número telefônico e endereço 
do Conselho Tutelar nos esta-
belecimentos de Ensino Público 
e Privado no município de Ita-
peva.

Entrada: 17/06/2019 Status 
Atual: Aprovado

16. Projeto de Decreto: 
Concede Comenda Antônio Fur-
quim Pedroso da Ordem e do 
Mérito de Itapeva ao Sr. Marcio 
de Lima Renó

 Entrada: 07/06/2019 Status 

Atual: Aprovado
17. Isenção de pagamento 

de Zona Azul aos veículos de 
propriedade de renais crôni-
cos que necessitam estacioná-
-los para realizar o tratamento 
de hemodiálise, devidamente 
identificados.

 Entrada 21/05/2019 Status 
(Arquivado)

18. Adequação da Lei Fe-
deral, o trata sobre a Recondu-
ção dos Conselheiros Tutelares 
para concorrer a todos os man-
datos

 Entrada 21/05/2019 Status 
(Arquivado)

19. Direito ao aleitamento 
materno - Todo estabelecimen-
to localizado no Município de 
Itapeva deve permitir o alei-
tamento materno em seu in-
terior, independentemente da 
existência de áreas segregadas 
para tal fim

 Entrada 03/04/2019 Status: 
Arquivado

20. Divulgação, por meio 
da internet, dos atos oficiais 
realizados pelos Conselhos Mu-
nicipais e dá outras providên-
cias

 Entrada: 28/03/2019 Status 
Atual- Arquivado

21. Projeto de Resolução: 
Anti Decreto.

 Entrada: 11/03/2019- 1ª 
apresentação foi arquivado

22. Dispõe sobre a obri-
gação dos Estabelecimentos 
Privados no Município de Ita-
peva a Inserir nas placas de 
atendimento prioritário o Sím-
bolo Mundial do Autismo e dá 
outras providências 

 Entrada: 08/02/2019- Sta-
tus Aprovado

23. Emenda ao projeto 
de Lei- Afixação de placa com 
orientações sobre alongamen-
tos musculares.

 Entrada: 07/02/2019 (arqui-
vado)

24. Projeto de Decre-
to- Concede Título de Cida-
dania Itapevense ao Senhor 
Floriano Pesaro. Entrada 
05/02/2019

 Status Atual- Aprovado. 
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Um acidente grave na 
noite de terça-feira (19), 
tirou a vida de um se-

nhor de 58 anos na Vila São 

Acidente fatal é registrado na Vila São Camilo
Camilo.

O acidente foi registrado na 
Rua João Benedito F. De Melo 
em frente à escola Nair Rodri-
gues. Pelo local um motociclis-
ta colidiu na traseira de um ca-
minhão, com a batida a vítima 
acabou se ferindo gravemente.

O SAMU foi acionado, po-
rém ao chegar no local do aci-
dente o médico constatou que 
a vítima já havia falecido. Equi-
pes da Polícia Militar isolaram a 
área e aguardaram a equipe da 
Polícia Técnico Científica che-
gar ao local para fazer a perícia 
para tentar descobrir o que fez 
com que o acidente fosse regis-
trado.

Moradores relataram que 
horas antes equipes policiais 
retiraram os caminhões que 
estavam no local, uma vez que 
os caminhões ocupavam gran-
de parte da rua, porém o cami-
nhão que estava estacionado 
no momento do acidente che-
gou depois da ação e por isso 
ficou estacionado na via.

Outro relato dos moradores 
é de que havia placa de proibi-
do estacionar no local onde o 
acidente ocorreu, porém foi re-
tirada sem explicação. Em uma 
busca pelo Google Street View 
foi constatado que realmente 
havia uma placa de proibido es-
tacionar no local. 

Na segunda-feira (18), 
a Rodovia Francisco Alves 
Negrão, SP-258, registrou 
mais um acidente grave 
envolvendo um automóvel 
e uma motocicleta.

O acidente ocorreu em 
Itapeva no quilômetro 292 
sentido Itararé. A colisão 
foi entre uma caminhonete 
Hyllux e uma motocicleta 
CG. Com a batida o condu-
tor da motocicleta acabou 
sofrendo ferimentos gra-
ves e foi encaminhado à 
Santa Casa de Misericórdia 
de Itapeva por equipes de 
resgate.

Até o término desta 
edição o jovem de 19 anos 
permanecia internado em 
estado grave na Santa Casa 
local.

Colisão na 
SP-258 deixa jovem 
ferido gravemente

Policiais civis da Delegacia 
de Investigações Gerais - DIG 
de Itapeva, deflagraram a ope-
ração denominada “Call Cen-
ter”, visando combater crimes 
contra o patrimônio, mais pre-
cisamente a prática de estelio-
nato por meio de golpes prati-
cados por meio de telefonemas.

Após dois meses de intenso 
trabalho de investigação, foram 
identificados integrantes da or-
ganização criminosa que utili-
zavam uma central clandestina 
de telefonia, fazendo-se passar 
por funcionários de agências 
bancárias, onde, após contata-
rem as vítimas, conseguiam in-
formações privilegiadas, além 
de convencê-las a entregar o 
cartão de crédito a um falso 
mensageiro do suposto banco.

Uma vez na posse dos car-
tões e respectivos dados das 
vítimas, os criminosos efetua-
vam compras e realizavam 
transações bancárias.

As investigações concluí-
ram que a organização crimino-
sa praticou dezenas de crimes 
em vários Estados da federação 
(vários deles na região de Itape-
va), utilizando do referido mo-
dus operandi, tendo causado 
prejuízo aproximado de mais 

Policiais civis de Itapeva 
prendem integrantes de 
organização criminosa

de R$ 400.000,00.
Após os trabalhos de polícia 

judiciária e expedição de ordem 
judicial, policiais da DIG, com o 
apoio e outras unidades da De-
legacia Seccional de Polícia de 
Itapeva, cumpriram mandados 
de busca e apreensão na cidade 
de São Paulo, onde foram pre-
sos em flagrante dois homens e 
uma mulher.

Além das prisões, foram 
apreendidos diversos obje-

tos, entre eles cartões, má-
quinas de cartão, placas de 
áudio, computadores e outros 
equipamentos, além de certa 
quantidade de substância en-
torpecente.

No ato da prisão, indivíduos 
foram surpreendidos no exato 
momento em que praticavam o 
“golpe”. Os presos foram leva-
dos para DIG de Itapeva, para 
formalização das prisões, bem 
como apreensão do material.

O prefeito de Itapeva Luiz 
Cavani inaugurou na tarde de 
sábado, dia 16, a Praça Poliespor-
tiva Carlos Alberto Saponga de 
Oliveira (Carlinhos Saponga) e a 
quadra Oswaldo Antonio Santos 
(Oswaldinho Bigode) no Conjun-
to Habitacional Tancredo Neves.

O espaço agora leva os no-
mes de duas personalidades 
que muito fizeram pelo espor-
te itapevense, conta com uma 
pista de skate, playground, 
quadra poliesportiva e pista de 
caminhada.

Em breve a praça também 
contará com monitoramento por 
meio de câmeras de segurança.

Carlinho Saponga e Oswaldinho 
Bigode são homenageados
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No início de setembro o ve-
reador Rodrigo Tassinari 
(DEM), pediu pela segun-

da vez ao Poder Executivo que 
providenciasse a instalação de 
grade ou tela protetora na pon-
te da Rua Itaberá que liga a Vila 
Bom Jesus a Vila Aparecida.

De acordo com o vereador, 
já houve vários pedidos de mu-
nícipes solicitando uma benfei-

toria no local. “A execução des-
sa obra é de suma importância 
para minimizar os riscos e dar 
maior segurança a todos que 
ali circulam diariamente. Prin-
cipalmente às crianças que rea-
lizam esse caminho até a Esco-
la Municipal Hélio de Moraes”, 
diz Rodrigo.

Dois meses após o pedido o 
vereador recebeu a resposta da 

Secretaria de Administrações Re-
gionais respondeu que estão es-
tudando o que pode ser feito no 
local e que após a conclusão do 
estudo será verificado a questão 
de recursos financeiros.

Dias após a resposta do se-
cretário Carlos Santini a Rodrigo 
Tassinari, o vereador Sidnei Fuzi-
lo também fez o pedido para que 
o local receba proteção.

Poder Executivo diz estudar 
medidas de segurança em 
ponte próxima a escola

O vereador Dr. Pedro Correa 
(PSD) encaminhou ao prefeito 
de Itapeva, Luiz Cavani (PSDB) 
um requerimento solicitan-
do o pagamento de adicional 
de insalubridade elevando à 
base de 40 %, aos funcionários 
municipais que manipulam 
massa asfáltica composta de 
“piche”, de acordo com o ve-
reador o pedido atende o direi-
to reconhecido pela legislação 
própria e através de lauto téc-
nico das condições ambientais 
do trabalho - LTCAT.

Ainda segundo o vereador 

Dr. Pedro cobra pagamento de 
insalubridade a funcionários 
que trabalham com piche

os funcionários informaram 
que não estão recebendo o que 
tem direito. “Os funcionários 
municipais que atuam nos ser-
viços de recape manipulando 
massa asfáltica contendo pi-
che, reclamam que não estão 
recebendo o adicional de 40% a 
que fazem jus, mediante reco-
nhecimento por meio de laudo 
técnico, nos termos exigidos 
pela legislação pertinente”, in-
formou.

Dr. Pedro disse que é com-
provado que tais funcionários 
se expõem efetivamente aos 

efeitos nocivos das substancias 
altamente tóxicas contidas na 
massa asfáltica.

O pedido de acordo com Dr. 
Pedro também já foi feito por 
outro vereador, Wilson Marga-
rido também encaminhou um 
pedido a prefeitura pedindo 
esclarecimentos sobre a situa-
ção, porém ainda não houve 
respostas.

N.R- Entramos em conta com 
a Assessoria de Imprensa do mu-
nicípio, porém até o final desta 
edição não obtivemos resposta.

Na noite de sábado (16) um 
jovem morreu após um aciden-
te envolvendo carro x moto na 
Rodovia Francisco Alves Ne-
grão, SP-258.

O acidente ocorreu pró-
ximo a Castrolanda entre 
Itapeva e Itararé. De acordo 
com informações repassadas 
pela polícia a vítima estava 
em uma moto quando acabou 
sendo surpreendido por uma 
carro que veio na contramão 
da direção.

Após o acidente o motorista 
do carro abandonou o veículo e 
fugiu a pé. Já o motociclista não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu no local. Ainda segundo a 
Polícia, havia outro motociclis-
ta que viaja junto com a vítima, 
porém conseguiu escapar ileso.

O veículo do motorista que 
fugiu era um Corsa Wind de 
Itapeva e ficou atravessado no 
meio da pista.

O vítima do acidente era o 
jovem Pedro Cruz de 25 anos 
que voltava para Itapeva de-
pois de uma viagem para Santa 
Catarina.

RODOVIA DA MORTE

Jovem morre em mais 
um acidente na SP-258
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Na tarde de terça-feira (19), 
um adolescente de 17 anos foi 
detido pela Polícia Militar sus-
peito de cometer diversos fur-
tos no Centro de Itapeva.

De acordo com os policiais 
o jovem que já tinha sido re-
conhecido como autor de al-
guns furtos no dia anterior, 
acabou furtando R$ 900 de um 
estabelecimento junto à Praça 
Joaquim Marques da Silva. Ao 
tomar conhecimento do delito 
os policiais diante das caracte-
rísticas passadas começaram a 
patrulhar tendo em vista en-
contrar o autor do furto.

Ao passarem pelo Jardim 
Bonfiglioli os policiais avis-

taram o jovem que acabou 
resistindo a abordagem e fu-
gindo, porém, foi alcançado 
e detido. 

Ao perceberem a ação da 
PM algumas pessoas tentaram 
libertar o adolescente, somente 
com a chegada de equipes de 
apoio que os policiais que rea-
lizaram a captura do suspeito 
conseguiram deixar o local.

Na Delegacia várias vítimas 
do adolescente o reconheceram 
como autor dos furtos em seus 
estabelecimentos. Apesar dos 
fatos o jovem que está prestes 
a completar 18 anos foi libera-
do sob a responsabilidade de 
uma tia.

Adolescente é detido por furto, 
mas liberado na Delegacia

Na manhã de quinta-feira 
(14), a Polícia Militar e o Gru-
po de Atuação Especial de Re-
pressão ao Crime Organizado 
(GAECO) do Ministério Público 
do Estado de São Paulo reali-
zaram uma operação conjunta 
visando a apreensão de líderes 
do tráfico de drogas e desman-
telamento de organizações cri-
minosas na região de Sorocaba.

Denominada operação “UT 
REX” foi realizada em Itapeva 
no Bairro Kantian e Vila Maria-
na. Foram cumpridos 08 man-
dados de busca e apreensão 
visando coibir organização que 
fomentava o tráfico de entorpe-
centes na região.

A operação contou com 
equipes do policiamento osten-
sivo (Força Tática e policiamen-
to territorial) dos municípios de 
Itapeva, Capão Bonito e Itape-
tininga, inclusive com atuação 
do canil. 

Polícia Militar e GAECO realizam 
operação contra o crime organizado

Um dos detidos é apontado como o chefe do tráfico na Vila Mariana e Kantian. 
Aparelhos eletrônicos foram enviados a Sorocaba para serem periciados

Nossa equipe acompanhou 
de perto a operação que culmi-
nou na apreensão de 06 indiví-
duos em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas juntamen-
te com os seguintes objetos:

- 03 Armas de fogo (um re-
vólver calibre .38, um revólver 
calibre .32 e 01 tipo garrucha 
calibre .32) todos com numera-
ção suprimida.

- 09 Munições para fuzil ca-
libre 7mm, 03 munições calibre 

.45, 67 munições calibre 9 mm, 
16 munições calibre .38, 18 mu-
nições calibre .32 e 03 muni-
ções calibre .22.

- 13,5 Tijolos, 04 tabletes de 
25g e 254 porções fracionadas 
prontas para venda, todos de 
maconha*.

- 07 Pedras de “crack” bruto 
e 170 porções de “crack” pron-
tas para a venda*.

- 30 “eppendorfs” ** grandes 
de cocaína e 118 “eppendorfs” 

pequenos.
- 16 Celulares, 01 “tablet” e 

19 “pendrives”.
- 01 caderno com anotações 

do tráfico.
- 01 veículo utilizado para a 

prática do ilícito.
Os aparelhos eletrônicos 

foram enviados para Soroca-
ba onde serão periciados pelo 
GAECO para averiguar a ligação 
de mais pessoas ao crime orga-
nizado em Itapeva.

Uma operação conjunta en-
tre a Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes (DISE) e a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
prendeu na manhã de terça-fei-
ra (19), um homem por tráfico 
de entorpecente.

A DISE em cumprimento de 
mandado de busca foi até a Vila 
São Francisco onde com o apoio 
do Canil da GCM fez varreduras 
na residência de um suspeito. 
Ao verificar o quarto do sus-
peito a cadela Zara indicou que 
havia algo debaixo de um guar-
da-roupas.

Os policiais verificaram o 
local e não avistaram nenhuma 
droga, porém com a insistência 
de Zara os policiais decidiram 
virar o móvel e encontraram 
uma meia colada no fundo do 
guarda-roupas. Ao verificar a 
peça, os policiais encontraram 
trinta e seis porções de maco-
nha.

Diante dos fatos foi dado 
voz de prisão ao investigado e 
encaminhado ao Plantão Poli-
cial onde o indivíduo foi preso 
pelo crime de tráfico de entor-
pecentes.

Operação conjunta entre 
DISE e GCM prende traficante

A Polícia Militar Ambiental 
prendeu um homem foragido 
da Justiça na Zona Rural de Ri-
beirão Branco/SP, na última se-
mana.

De acordo com informações 
dos policiais, houve uma de-
núncia de que alguns homens 
estariam maltratando um filho-
te de jaguatirica no Bairro Cam-
pina de Fora. Ao verificar os ví-
deos que receberam, onde um 
dos envolvidos dizia que ficaria 
com o animal em casa os poli-

ciais foram até o local indicado 
pela denúncia conseguiram lo-
calizar os envolvidos no caso.

Chegando ao local os po-
liciais realizaram vistorias na 
propriedade e contato com os 
homens que apareciam no ví-
deo foram informados de que 
ninguém ficou com o animal 
que teria sido deixado no local 
que o encontraram. Ao realizar 
pesquisa criminal dos envolvi-
dos os policiais descobriram 
que para um dos homens cons-

tava mandato em aberto no Es-
tado do Paraná.

O indivíduo seria um fora-
gido da cidade de Bocaiuva Do 
Sul/PR e estaria sendo procu-
rado pela Lei Maria da Penha. 
Diante dos fatos o homem foi 
encaminhado ao Plantão Poli-
cial onde o delegado responsá-
vel ratificou o auto de prisão.

Ainda foram elaborados au-
tos de infração contra os três 
homens denunciados por maus 
tratos. 

Procurado é preso ao ser denunciado 
por maus tratos a jaguatirica

A Prefeitura Municipal de Ita-
peva recebeu uma notificação do 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo recomendando a revo-
gação de decretos que permitiam 
o uso de máquinas públicas em 
propriedades privadas.

Em documento encaminhado 
ao Poder Executivo, o Promotor de 
Justiça, Hamilton Antônio Gian-
fratti Júnior recomendou que de-
cretos assinados pelo prefeito Luiz 
Cavani (PSDB) podem ser passivos 

Ministério Público notifica 
Poder Executivo de Itapeva 
sobre atividades ilegais

de improbidade administrativa. A 
recomendação veio baseada em 
uma denúncia feita pelo vereador 
Wilson Margarido (PP) no início de 
2.019, onde o vereador flagrou uma 
máquina da prefeitura sendo usada 
em uma obra particular no Bairro da 
Caputera, Zona Rural de Itapeva.

De acordo com o vereador Mar-
garido somente após a denúncia 
foi que a guia de pagamento pelo 
uso do maquinário foi quitada. O 
vereador encaminhou a denúncia 

ao Ministério Público e assim foi 
aberto inquérito administrativo 
para apurar o caso.

Ao analisar o caso o promo-
tor considerou ser ilegal a ativi-
dade denunciada por Margarido 
e assim recomendou a Prefeitura 
Municipal de Itapeva a revoga-
ção no prazo de trinta dias dos 
decretos que autorizam o uso de 
máquina pública quem proprie-
dade privada. Recomendou ain-
da que não sejam criados novos 

decretos nos moldes atuais para 
que não haja a configuração de 
dolo para a prática de improbi-
dade administrativa.

No documento expedido pelo 
promotor Hamilton Antônio 
Gianfratti Júnior existe ainda a 
recomendação de que o uso de 
máquinas e implementos agrí-
cola se limite às situações do 
“Programa Patrulha Agrícola” e 
sem emprego de mão-de-obra de 
servidores municipais. 



PROCLAMAS
tural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos de ida-
de, nascido a 11 de dezembro de 1996, auxiliar de 
bioredutor, residente à Rua Benedito dos Santos 
Vieira, nº 745, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho 
de ABDIEL DOS REIS, encarregado, nacio-
nalidade brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP 
e de LUCILENE DE CARVALHO REIS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 28 anos de idade, nascida a 03/03/1991, do 
lar, residente à Rua Benedito dos Santos Vieira, nº 
745, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de JA-
MIL SOARES, ajudante de motorista, naciona-
lidade brasileira, 50 anos, natural de Sengés-PR e 
de SIDNÉIA ALVES, faxineira, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Itapeva-SP, resi-
dentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV REGINALDO CUSTODIO 
DE OLIVEIRA LARA e ANITA FRANCO 
DE LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 34 anos de idade, nascido a 21 de 
fevereiro de 1985, auxiliar de enfermagem, resi-
dente à Rua Wilson Pontes, nº 425, Jardim Santa 
Rosa, Itapeva - SP, filho de LUIZ CARLOS 
DE ALMEIDA LARA, lavrador, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Ribeirão Branco-
-SP, nascido na data de 12 de fevereiro de 1964 
e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
LARA, do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Ribeirão Branco-SP, nascida na data de 
02 de novembro de 1967, residentes e domicilia-
dos em Ribeirão Branco-SP, no Bairro Caçador; 
sendo ELA:- natural de Araçaiba-SP, solteira, com 
37 anos de idade, nascida a 20/10/1982, enfermei-
ra, residente à Rua Wilson Pontes, nº 425, Jardim 
Santa Rosa, Itapeva - SP, filha de ADIL FRAN-
CO DE LIMA, lavrador, nacionalidade brasileira, 
78 anos, natural de Araçaiba-SP, nascido na data 
de 20 de outubro de 1941 e de ANTONIA DO 
AMARAL LIMA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 73 anos, natural de Barra do Chapéu-SP, 
nascida na data de 06 de setembro de 1946, resi-
dentes e domiciliados em Apiaí-SP, no Bairro Pal-
mitalzinho. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 19 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). 

FAÇO 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 MURILO JOSÉ LORENTE 
DA SILVA e KARINA LIMA PRESTES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
37 anos de idade, nascido a 16 de novembro de 
1981, monitor, residente à Rua José Sipos Filho, nº 
22, Vila Camargo, Itapeva - SP, filho de PEDRO 
ALVES DA SILVA, natural de São Roque-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em São Paulo-SP 
na data de 27 de junho de 2017 e de OTILIA LO-
RENTE, do lar, nacionalidade brasileira, 76 anos, 
natural de Vinhedo-SP, residente e domiciliada em 
Nova Campina-SP, à Rua Irmã Rosa de Morais, 
230- Bairro CDHU-II; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, divorciada de Ezequiel de Jesus Oliveira, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 01/11/2019, 
com 33 anos de idade, nascida a 20/03/1986, 
doméstica, residente à Rua José Sipos Filho, nº 
22, Vila Camargo, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
CARLOS PRESTES, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
na data de 21 de novembro de 1986 e de ELE-
NICE DE OLIVEIRA LIMA, repositora, nacio-
nalidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 25 de abril de 1968, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP, à Rua João Solão, 68- 
Vila São Camilo. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
13 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V CARLOS CARMELO FA-
RIA MARTINS e MARCIA TERESINHA 
ROMERA NAVARRO, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 60 anos de idade, 
nascido a 16 de julho de 1959, agente de sane-
amento ambiental, residente à Rua Apiai, nº 146, 
Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filho de MATHIAS 
MARTINS MANCEBO, natural de Itapeva-
-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itape-
va-SP e de MARIA DE LOURDES FARIA 
MARTINS, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- na-
tural de São Paulo-SP, divorciada de Luiz Marcio 
Machado Suardi, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 23/10/1993, com 54 anos de idade, nascida 
a 08/11/1965, técnica em gestão, residente à Rua 
Apiai, nº 146, Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filha de 
ANTONIO ROMERA NAVARRO, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP e de MARIA TERESINHA 
NAVARRO, aposentada, nacionalidade brasi-
leira, 84 anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 13 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV VITOR BERTI MARQUES 
CARVALHO e JÚLIA RODRIGUES 
BORCATO, sendo ELE:- natural de Valinhos-
-SP, solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 
09 de maio de 1996, estudante, residente à Rua 
Iperó, nº 128, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de 

LUIZ MARQUES CARVALHO, represen-
tante comercial , nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Oroite / Iporã - PR e de VANUSA 
BERTI CARVALHO, diarista, nacionalidade 
brasileira, 47 anos, natural de Tupã - SP, residentes 
e domiciliados em Valinhos - SP; sendo ELA:- na-
tural de Capivari-SP, solteira, com 21 anos de ida-
de, nascida a 09/04/1998, estudante, residente à 
Rua Terezinha de Jesus Mancebo Kaesemodel, nº 
342, Ouro Vile, Itapeva - SP, filha de MARCELO 
BORCATO, representante comercial , nacionali-
dade brasileira, 49 anos, natural de Monte Mor - SP  
e de ADRIANA RODRIGUES BORCATO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Monte Mor - SP, residentes e domiciliados em Ita-
peva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Separação Absoluta de Bens, 
Conforme Pacto Antenupcial Lavrado 
no dia 12/11/2019, fls.377/378 Livro 353 
no 1º Tabelião de Notas e de Protesto 
de Letras e Títulos de Itapeva- SP. 13 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III e IV THIAGO ALBERTO DE OLI-
VEIRA e KIMBERLY ELEN CAMPOS 
RAMOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 05 de 
abril de 1995, eletricista, residente à Rua Capão 
Bonito, nº 252, Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filho 
de JULIANE DE FÁTIMA OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 13 de agosto de 1975, 
residente e domiciliada em Apiaí-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de 
idade, nascida a 19/01/2000, secretária, residente 
à Rua Tupã, nº 187, Vila Nossa Senhora de Fatima, 
Itapeva - SP, filha de MAURO CELSO CAS-
TILHO RAMOS, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itararé-SP, nascido na 
data de 20 de dezembro de 1976, residente e do-
miciliado em Itararé-SP e de EDJANE ABREU 
DE CAMPOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
39 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 07 de abril de 1980, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 14 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V DANIEL RODRIGUES DE 
PROENÇA e LIRIA LOPES NASCIMEN-
TO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado 
de Simone Aline de Almeida, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 19/11/2014, com 36 anos de idade, 
nascido a 14 de maio de 1983, motorista, residente 
à Rua Francisco Vaz de Oliveira, nº 23, Jardim Bela 
Vista, Itapeva - SP, filho de VALDOMIRO MA-
RIA DE PROENÇA, falecido em Sorocaba - SP 
e de TEREZA RODRIGUES PROENÇA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de 
Itapeva - SP, residente e domiciliada em Itapeva - 
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada 
de Edvaldo Batista de Almeida, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 25/06/2018, com 38 anos de 
idade, nascida a 14/11/1981, estudante, residente 
à Rua Dirley Carlos Machado, nº 26, Jardim Bela 

Vista, Itapeva - SP, filha de NADIR DO NAS-
CIMENTO, natural de Itapeva - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP na data de 30 de 
março de 2011 e de JACIRA DE JESUS LO-
PES NASCIMENTO, natural de Itapeva - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP na 
data de 28 de junho de 2013. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 14 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV JOSÉ CARLOS APARECIDO 
DA ROCHA e ANDRESSA RIBEIRO DE 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 14 de de-
zembro de 1991, assistente de logística, residente 
à Avenida Benedito Wilton Kuntz Cardozo, nº 124, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de SEBAS-
TIÃO APARECIDO DA ROCHA, natural de 
Primeiro de Maio - PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em Sorocaba - SP e de ROSELI DE 
FATIMA MACIEL ROCHA, cozinheira, na-
cionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itara-
ré - SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
27 anos de idade, nascida a 24/05/1992, auxiliar de 
imobiliária, residente à Rua São Benedito, nº 300, 
Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha de ZACA-
RIAS DE CARVALHO ALMEIDA, ajudante 
geral, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de 
Itapeva - SP e de RUTE RIBEIRO DE AL-
MEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
14 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV ALBERTO MATEUS CRUZ 
RIBEIRO e MARIA ALICE DE SOUZA 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 20 de fe-
vereiro de 1998, ajudante de pintor, residente à Rua 
Higino Marques, nº 2201, Jardim Maringa, Itapeva 
- SP, filho de JORGE ALBERTO ANDRÉ 
RIBEIRO, maquinista, nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de Itapeva-SP e de CLAUDIA 
MATEUS CRUZ RIBEIRO, do lar, naciona-
lidade brasileira, 49 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos 
de idade, nascida a 11/02/2001, do lar, residente 
à Rua Higino Marques, nº 2201, Jardim Maringa, 
Itapeva - SP, filha de MANOEL MELO SANTOS, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Itapeva-SP e de CLAUDETE APARECIDA 
JARDIM DE SOUZA SANTOS, do lar, nacio-
nalidade brasileira,, 45 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 14 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV ANDRÉ LUÍZ VALÉRIO 
DA SILVA e CIBELE FRANÇOSO 
DOMINGUES, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 01 
de maio de 1989, engenheiro florestal, residente à 

Rua Paranapanema, nº 162, Vila Nova, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ RUBENS DA SILVA, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 75 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascido na data de 19 de outubro de 
1944 e de ENI VALERIA DA SILVA, aposen-
tada, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 06 de abril de 1960, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 29 anos 
de idade, nascida a 03/03/1990, funcionária pública, 
residente à Rua Paranapanema, nº 162, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filha de PEDRO LOPES DOMIN-
GUES, trabalhador rural, nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de Nova Campina-SP, nascido na 
data de 31 de julho de 1964 e de VANDERLI 
ALMEIDA FRANÇOSO DOMINGUES, 
funcionária pública, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de São Paulo-SP, nascida na data de 
18 de outubro de 1967, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 18 
de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV CARLOS EDUARDO CAMPO-
LIM MARTINS e MARCIA DE OLIVEIRA 
BARROS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 50 anos de idade, nascido a 26 de 
março de 1969, motorista, residente à Rua Geni 
Kuntz Lacerda, nº 152, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho de PAULO 
SILVA MARTINS, professor, nacionalidade 
brasileira, 75 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 22 de janeiro de 1944, residente e do-
miciliado em Três Maria- MG e de APARECIDA 
DE JESUS CAMPOLIM MARTINS, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP na data de 10 de junho de 2005; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 44 anos 
de idade, nascida a 12/09/1975, funcionária pública, 
residente à Rua Geni Kuntz Lacerda, nº 152, Con-
junto Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, 
filha de ARI CARDOSO DE BARROS, mo-
torista, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de 
Cubatão -SP, nascido na data de 07 de março de 
1956 e de ISALINA LAUDELINA DE OLI-
VEIRA BARROS, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 61 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 23 de julho de 1958, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP, Rua Geni Kuntz Lacerda nº 152- 
Itapeva III. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 18 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III e IV MARCIANO DA SILVA e JOICE 
RODRIGUES RAMOS, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 40 anos de idade, nas-
cido a 10 de maio de 1979, mecânico de automóvel, 
residente Rua Ivaldo Cavani, nº 29, Morada do 
Sol, Itapeva - SP, filho de JOSÉ GALVÃO 
DA SILVA, servente de pedreiro, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Itapeva - SP e de 
BENEDITA RAMOS DA SILVA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 63 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados nesta cidade de Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 

com 36 anos de idade, nascida a 23/02/1983, do-
méstica, residente Rua Ivaldo Cavani, nº 29, Mora-
da do Sol, Itapeva - SP, filha de JORGE JOSÉ 
DE RAMOS, natural de Nova Campina - SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP 
e de OSCARLINA RODRIGUES RAMOS, 
natural de Nova Campina - SP, nacionalidade brasi-
leira, falecida em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 18 de novembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV ADRYAN GABRIEL TER-
RA SANTANA RIBEIRO e REBECA 
OLIVEIRA FREITAS, sendo ELE:- natural 
de Telêmaco Borba-PR, solteiro, com 18 anos de 
idade, nascido a 22 de abril de 2001, Cobrador de 
transporte, residente Rua Gastão Vidigal, nº 119, 
Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho de ABILIO 
RIBEIRO NETTO, Auxiliar de Limpeza Públi-
ca, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de 
Reserva-PR, nascido na data de 13 de outubro de 
1965, residente e domiciliado em Telêmaco Borba- 
PR e de VANUSA TERRA SANTANA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de 
Jaboti-PR, nascida na data de 15 de maio de 1982, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, Rua Gastão 
Vidigal, nº 119- Jardim Maringá; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de idade, 
nascida a 06/04/2002, do lar, residente Rua Itaóca, 
nº 23, Vila Taquari, Itapeva - SP, filha de RUBENS 
ROSA DE FREITAS, motorista, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itararé-SP, nascido na 
data de 04 de agosto de 1971 e de SILVANA PI-
RES DE OLIVEIRA FREITAS, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 42 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 31 de julho de 1977, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua Itaóca, 23- Vila 
Taquari. Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 18 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV RODRIGO ALVES DOS SAN-
TOS e NICIENE GABRIEL DE LIMA, sendo 
ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, com 27 anos 
de idade, nascido a 24 de dezembro de 1991, pisci-
neiro, residente à Rua Pedro de Almeida Ramos, nº 
240, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
ALVES DOS SANTOS, olaria, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de Ribeirão Branco-SP 
e de DIRCE LEME SANTOS, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Itabe-
rá-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
37 anos de idade, nascida a 10/07/1982, do lar, 
residente à Rua Pedro de Almeida Ramos, nº 240, 
Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de ANIBIO 
DE LIMA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
82 anos, natural de Apiaí-SP e de RUTE GA-
BRIEL DE LIMA, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 77 anos, natural de Itararé-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 19 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV RAFAEL DE CARVALHO REIS 
e LUANE ALVES SOARES, sendo ELE:- na-
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O grupo de estudantes 
que forma o Parlamen-
to Jovem, participou da 

sexta oficina de trabalhos, com 
o tema: Orientações para Ela-
boração de Projetos, com pales-
tra ministrada pela vereadora 

Parlamento Jovem realiza 
a 6ª oficina de trabalhos

Débora Marcondes, na manhã 
de sexta-feira (15).

A vereadora explicou como 
funciona o trâmite dos proje-
tos, proposituras, que são ela-
borados pela casa de leis.

Após as explicações, os alu-

nos se reuniram em grupo para 
escolher um tema que vão tra-
balhar.

Eles terão que desenvolver 
e apresentar no dia da sessão 
de finalização do Parlamento 
Jovem, Projetos de Lei e Propo-
situras, sobre qualquer tema, 
com o objetivo de apresentar 
ideias para novos projetos ou 
apresentar requerimentos rela-
cionados ao município.

Tudo isso com intuito de 
proporcionar um aprendizado 
voltado para as questões políti-
cas e ao exercício da cidadania.

Por: Assessoria da Câmara 
Municipal de Itapeva

Na manhã de terça-feira 
(19), o 54° BPM/I de Itapeva rea-
lizou o Culto Solene a Bandeira 
do Brasil em referência ao Dia 
da Bandeira.

O Dia da Bandeira, é uma 
homenagem à bandeira brasi-
leira, que foi criada logo após a 
Proclamação da República, em 
15 de novembro de 1889. As-
sim, o Dia da Bandeira passou a 
ser comemorado somente após 
a Proclamação da República.

A solenidade contou com a 
presença de policiais militares 
e alunos da escola Dom Silvio 
Maria Dário.

Dia da Bandeira foi comemorado 
pela Polícia Militar de Itapeva
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O Natal é época de confra-
ternizar com a família, 
amigos, vizinhos e cole-

gas de trabalho. Juntos, a ma-
gia da data se torna mais forte. 
E para reforçar ainda mais esse 
momento especial, a Sorocaba 
Refrescos preparou ações que 
vão encantar os moradores e 
visitantes da região. Entre as 
atrações está a já tradicional 
Caravana de Natal, que existe 
há 15 anos e, em 2019, vai per-
correr 23 municípios e realizar 
11 paradas. A Caravana sai de 
Itaberá, no dia 29 de novem-
bro, e encerra seu percurso no 
centro de Sorocaba em 22 de 
dezembro.

As cidades serão visitadas 
pelos tradicionais caminhões 
de Coca-Cola, vermelhos e ilu-

Caravana de Natal Coca-Cola 
passará por Itapeva dia 30

Com a expectativa de impactar quase 2 
milhões de pessoas, caravana vai passar 
por 24 municípios e realizar 11 paradas a 
partir do dia 29 de novembro

minados e a equipe do Papai 
Noel fará as paradas em locais 
cuidadosamente escolhidos 
para interações com os perso-
nagens.  “A intenção de promo-
ver a Caravana de Natal é ofere-
cer a comunidade e aos turistas 
um momento mágico para ficar 
guardado na memória. Quere-
mos envolver as pessoas por 
meio de luzes, cores e músicas, 
além de dar uma cara nova 
para as cidades”, afirma Cris-
tiano Biagi, diretor-presidente 
da Sorocaba Refrescos.

A companhia realizará al-
gumas atividades nos locais 
das paradas da Caravana, como 
o sampling Coca-Cola Café e/
ou Fanta, backdrop Coca-Fanta 
com o boneco Cocão e pulseiras 
para foto com a família.

Confira as datas 
previstas da Caravana:
Itaberá – 29/11
Itararé – 29/11
Itapeva – 30/11
Apiaí – 01/12
Capão Bonito – 02/12

O itinerário completo da Ca-
ravana está disponível no site 
da empresa: http://www.soro-
cabarefrescos.com.br/noticias/
interna/itiner%C3%A1rio-da-
-caravana-da-natal-2019

Fonte: Sorocaba Refrescos

http://www.sorocabarefrescos.com.br/noticias/interna/itiner%C3%A1rio-da-caravana-da-natal-2019
http://www.sorocabarefrescos.com.br/noticias/interna/itiner%C3%A1rio-da-caravana-da-natal-2019
http://www.sorocabarefrescos.com.br/noticias/interna/itiner%C3%A1rio-da-caravana-da-natal-2019
http://www.sorocabarefrescos.com.br/noticias/interna/itiner%C3%A1rio-da-caravana-da-natal-2019
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FER FER VENDO

No próximo domingo 
(24), o Instituto Planeta 
Terra em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Itapeva 
promove o Cãominhada.

As inscrições devem ser 
feitas diretamente no evento, 

a partir das 8h, com kits de 
brindes para os 100 primeiros 
inscritos.

Programação
08h - Inscrições e retirada 

de kits

08h30 - 13h - Estúdio de fo-
tos pet

09h - 09h30 - Cãominhada
09h45 - 10h30 - Apresenta-

ção do canil da Guarda Munici-
pal

10h30 - 11h30 - Apresenta-

ção do mágico Roger
11h30 - 12h30 - Cãocurso 

(Será premiado o menor cão, 
maior cão, cão mais parecido 
com o dono e cão mais fashion)

Haverá sorteio de brindes 
durante todo o evento.

Pais Giselle e Alessandro e o irmão Miguel

Luciene e Roger

Mateus 1 ano

Aimê 2 anos

Domingo tem Cãominhada 
na Praça de Eventos
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Eurotrip Novembro 2019 – Portugal, França e Itália – Itapeva Viagens

Fernanda fez 
aniversário na 

última semana e 
comemorou 
em grande 

estilo em Paris.

O casal Joseli e Vinicius oficializaram sua união 
na tarde de quinta-feira (14). O casamento foi 
acompanhado de perto pelos filhos Gabriel e 
Henrique. Felicidades a família!

Enlace matrimonial

Iniciado em julho deste ano, 
as Oficinas de Desenho do 
WH têm trazido uma ex-

celente oportunidade para 
crianças e jovens que desejam 
aprender a desenhar e colocar 
sua imaginação no papel. 

Criado pelo ilustrador 
Washington “WH” Ribeiro, 
realizador de diversos cursos 
e workshops no município a 
mais de dez anos e nomeado o 
artista oficial das artes das co-
memorações dos 250 anos de 
Itapeva, as oficinas culturais 
trouxeram uma metodologia 
que mistura técnicas praticas 
com conteúdo que instigam a 
criatividade e a imaginação dos 
alunos, além de uma didática 
eficaz e divertida que utiliza 

Dezembro tem mais uma etapa do 
projeto Oficinas de Desenho do WH

além dos tradicionais lápis e 
borracha, todos os recursos tec-
nológicos disponíveis. 

Na primeira edição, intitu-
lada “Chibi Art”, ocorrida em 
julho, Wh apresentou o estilo 
japonês prático e versátil para 
desenhar seus personagens 
favoritos. Foi nessa edição 
que também se utilizou um 
webcam que transmite as téc-
nicas de desenho dados pelo 
professor exibidos ao vivo no 
telão, garantindo uma ótima 
visualização dos conteúdos 
para os participantes e sen-
do o grande diferencial desse 
projeto. Já na segunda edição, 
realizada em outubro e com o 
nome de “Pop Mon”, manteve 
a metodologia aprovada pelos 

alunos e ainda trouxe kits de 
desenho com materiais e brin-
des exclusivos além de ser o 
primeiro projeto cultural a ter 
trinta minutos transmitidos 
ao vivo pela internet. 

Agora, dia 14 de dezem-
bro, o público terá mais uma 
oportunidade de participar da 
oficina de desenho, a última a 
ser realizada esse ano.  Com o 
título “Apenas Imagine”, Wh 
ensinará aos participantes di-
cas e truques para criar seus 
próprios personagens e um 
pouco mais além. “Nessa ofi-
cina as crianças não apenas 
criarão seus personagens, elas 

serão seus próprios heróis e 
heroínas numa aventura que 
vamos trilhar juntos pelo vasto 
mundo da imaginação” revela o 
ilustrador. 

Os interessados em partici-
par devem se inscrever na Casa 
da Cultura Cícero Marques, de 
terça a domingo, das 8h ás 17h. 
O valor é de R$ 30 reais e o parti-
cipante recebe no dia do evento 
o kit aventureiro com materiais 
e brindes, além do certificado 
digital de participação com QR 
CODE que dá acesso exclusivo 
a materiais e informações dos 
próximos projetos e cursos de 
WH. Participe.
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No ano de 2006 foi realizada 
a última formatura de um gru-
po de jovens que cumpriram 
com a obrigação e fizeram o 
serviço militar. De lá para cá o 
fato foi esquecido e deu-se iní-
cio a uma série de perdas para 
a nossa cidade. Entrevistamos 
Kiko Carli colunista de nosso 
semanário para falar sobre a 
situação.

Ita News – Porque o senhor 
cogita a volta do serviço militar 
para Itapeva?

Kiko – na verdade eu gosta-
ria de dizer a nossa população 
que esta beneficie para nossos 
jovens jamais deveria ter deixa-
do nossa cidade em função da 
qualidade dos serviços presta-
dos.

Ita News – Porque sugerir a 
volta?

Tiro de Guerra Já! 
Kiko – Fui convidado pelo 

ex-prefeito Armando Ribas Ge-
miniani a acompanhar um en-
contro entre os formandos de 
1991 que contou com a honro-
sa participação do hoje Capitão 
Picardo e vimos com euforia 
o grande carinho que a popu-
lação nutre ainda sobre este 
grande líder. Além disso os ex-
-cadetes demonstravam gran-
de alegria ao relembrar os bons 
tempos e também o que aquele 
ano de Tiro de Guerra fez com 
suas vidas.

Ita News – o que seria ne-
cessário para tanto?

Kiko – Em primeiro lugar 
o interesse do poder executivo 
que deveria fornecer o local 
para a instalação da unidade 
e também a casa de moradia 
para o comandante do Tiro de 

Guerra que em geral fica no 
mesmo prédio.

Ita News – O senhor acredi-
ta nesta possibilidade?

Kiko – Sim. Conto de ime-
diato com o apoio do grupo 
que esteve reunido no último 
sábado (15) e do Capitão Picar-
do que se mostrou muito feliz 
com a iniciativa que tem tam-
bém o apoio dos ex-vereador 
Junior Guari e do ex-prefeito 
Armandinho.

Ita News – Quais os benefí-
cios para a cidade?

Kiko – A disciplina e ri-
gidez com a qual se traba-
lha com os jovens no Tiro de 
Guerra é de fundamental im-
portância no caráter destes 
jovens que com certeza terão 
um futuro promissor em ra-
zão dos ideiais que aprende 

durante o treinamento e tere-
mos também jovens que po-
derão seguir a carreira militar 
com base no que ocorreu duren-
te este ano de serviços prestados. 
Quantas campanhas o nosso 
saudoso Tiro de Guerra ajudou a 
realizar em nossa cidade? Os 
serviços foram muitos e o le-
gado foi muito grande.

Ita News – Qual o caminho 
a seguir?

Kiko – Conquistarmos a 
adesão da Casa de Leis e do pre-
feito Municipal que com certe-
za dará um grande presente a 
alguns jovens que terão a hon-
ra de servir o nosso país e ainda 
nos dar a oportunidade em so-
nhar de trazer par Itapeva uma 
Escola Militar que é meta do 
presidente Jair Bolsonaro que 
foi criado em nossa região.

No domingo (16) os atira-
dores do Tiro de Guerra 
de Itapeva da turma de 

1.991 realizaram uma confra-
ternização que contou com a 
presença do Capitão Picardo, 
instrutor da turma e do pre-
feito da época Armando Ribas 
Gemignani.

Em um ambiente descon-
traído os atiradores e seus con-
vidados relembraram histórias 
da época e se atualizaram dos 
rumos que a vida deu a cada 
formando de 1.991, além da 
nostalgia presente outro senti-
mento também tomou conta, 
o de ver novamente o Tiro de 
Guerra novamente em ativida-
de no município.

Um dos atiradores daque-
la época é o empresário e ex-
-vereador Junior Guari que diz 
que o Tiro de Guerra foi muito 
importante em sua vida. “Para 
mim foi muito importante o 
Tiro de Guerra, pois estava vin-
do da zona rural e não tinha 
uma convivência com outras 

Turma do Tiro de Guerra de 91 
pede a volta da unidade em Itapeva

pessoas, tenho muita admi-
ração por quem fez o Tiro de 
Guerra comigo, digo que o TG 
é muito importante para a for-
mação dos jovens. Queria que 
voltasse o Tiro de Guerra para 
Itapeva, mas isso depende mui-
to da força política de nossos 
representantes hoje”, disse.

Guari ainda falou sobre a 
ideia da reabertura do Tiro de 
Guerra. “O movimento para a 
volta do Tiro de Guerra é muito 
importante, eu creio que esse 
grupo de nossa época vai es-
tar unido junto com você para 
estar cobrando as autoridades 
competente para estar voltan-
do com o TG. Hoje vemos os jo-
vens totalmente desligados do 
que é uma convivência em so-
ciedade, não foi minha bandei-
ra, mas a partir de hoje posso 
estar colaborando com todos 
que queiram a volta do Tiro de 
Guerra”, concluiu. 

Já Adriano Barbosa outro 
atirador da turma de 1.991 se 
mostrou emocionado com o 
encontro. “Ao ver os compa-
nheiros do Tiro de Guerra a 

gente fica muito satisfeito e 
até emocionado, pois o TG for-
ma cidadãos, o tempo que você 
passa ali, você aprende o que é 
cidadania, e ficamos homens 
mais rápido ali, além de fazer 
amizades sinceras e duradou-
ras, senão não estaríamos nos 
reunindo agora, quase 30 anos 
depois”, disse e ainda fez couro 
para a volta do TG em Itapeva. 
“O Tiro de Guerra faz uma falta 
tremenda, temos testemunhos 
aqui de companheiros nossos 
que dizem que sua vida mu-
dou completamente, o Tiro de 
Guerra forma caráter, forma 
homens, faz muita falta, uma 
pena não termos mais em Ita-
peva, vamos ver se mobiliza-
mos o pessoal nosso com esse 
grupo, não só os presentes, 
mas o que temos no WhatsApp, 
praticamente todos os atirado-
res de 1991 e vamos aproveitar 
a presença do Capitão Picardo 
para ver o que conseguimos”.

Outro apoiador da volta 
do Tiro de Guerra é o ex-pre-
feito Armando Gemignani que 
contou como foi servir em sua 

época. “Ao participar desse mo-
mento eu posso dizer que é um 
orgulho, pois eu também fui 
atirador, fiz o TG em 1970, eu 
tinha 17 anos, entrei como vo-
luntário, pois entendi que era 
muito bom para a minha for-
mação e como prefeito em 1991 
o Tiro de Guerra era um auxílio 
para a gente, sempre deu apoio 
a tudo, me lembro que em 70 
quando pegou fogo na Telefôni-
ca na Praça Anchieta fomos nós 
atiradores que fomos apagar o 
fogo, não existia Corpo de Bom-
beiros, não existia Defesa Civil, 
e isso foi muito importante na 
minha formação como ser hu-
mano e depois como agente 
político”.

Armando ainda falou sobre 
a união que existe entre ex-ati-
radores. “É muito importante 
o Tiro de Guerra, como vemos 
aqui com a turma de 1991, veio 
gente de longe para participar 
dessa confraternização e um 
dando apoio ao outro, por isso 
a importância do TG, primeiro 
pela formação humana, e depois 
a formação de comunidade, do 

respeito que o Tiro de Guerra 
sempre representou”, disse.

Sobre a possibilidade de 
ver o Tiro de Guerra sendo 
reativado na cidade, Armando 
disse que é totalmente a favor. 
“Quanto ao movimento para 
trazer novamente o Tiro de 
Guerra eu acho muito positivo, 
tudo que é em benefício da ci-
dade, do coletivo, tem que ser 
buscado, temos hoje no cenário 
nacional o anseio da população 
por organização que traga um 
benefício para a comunidade e 
o Tiro de Guerra é um desses 
pilares”, completou.

Outro que também esteve 
presente foi o Capitão Joaquim 
Jesus Picardo, que falou da ex-
periência à frente do Tiro de 
Guerra em Itapeva. “Estive em 
Itapeva de 1987 a 1995, che-
guei aqui como 2° Sargento, de-
signado para instrução do Tiro 
de Guerra e aqui nós formamos 
sobre a minha orientação nove 
turmas, foi uma experiência 
muito dignificante, maravilho-
sa, foi algo ímpar na minha 
vida, marcou minha vida mili-
tar e minha vida familiar, meus 
filhos estudaram aqui e somos 
muitos gratos a tudo que Ita-
peva proporcionou a minha 
formação, a minha carreira e a 
minha família”, contou.

Picardo ainda informou que 
só precisa que o município de-
monstre interesse pela volta 
do Tiro de Guerra e faça a so-
licitação que certamente será 
atendido. “Se existe a possibili-
dade do Tiro de Guerra voltar? 
Sim, basta que a administração 
municipal faça gestão junto ao 
Comando Regional em São Pau-

lo, a exemplo do que ocorreu 
recentemente em Itararé que 
teve um período de tempo que 
ficou inativo e agora voltou, en-
tão se houver interesse da co-
munidade, interesse do Poder 
Executivo, Itapeva tem um po-
tencial que pode selecionar um 
bom contingente para o Tiro de 
Guerra”, disse.

Ao falar da turma de 1991, 
Picardo demonstrou satisfa-
ção com o rumo que cada um 
tomou na vida. “Essa turma 
de 1991 foi uma das melhores 
turmas que tive, tanto é que 
cultivaram essa amizade e já é 
o quarto ano consecutivo que 
fazem essa confraternização. 
Para mim é uma satisfação 
muito grande saber que mui-
tos deles estão bem postos na 
sociedade, nós temos aqui em-
presários, políticos entre outros 
segmentos da sociedade que 
deram sua contribuição para a 
formação da sociedade”.

Sobre a importância do Tiro 
de Guerra, Capitão Picardo dis-
se que a formação no Tiro de 
Guerra contribui na formação 
do cidadão no aspecto de amor 
à pátria, patriotismo, respeito 
a sociedade e que a turma de 
1991 tem isso.

Para finalizar Picardo ain-
da disse que se sente em casa 
quando está em Itapeva. “Que-
ria dizer que toda vez que re-
torno a Itapeva é uma satisfa-
ção muito grande, pois revejo 
amigos como o Kiko Carli que 
estivemos juntos quando ele 
era administrador da CCE, en-
fim, muitos amigos que deixei 
aqui e me sinto feliz quando es-
tou aqui em Itapeva”, concluiu.

Turma de 1991 O então Sargento Picardo e seus atiradores em 1991Turma de 1991 com o prefeito da época, Armando Gemignani

Capitão Picardo
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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

zada, Pânico com e sem Agora-
fobia, Agorafobia sem pânico, 
Fobia Social e específica. 

Em adição, estar com obe-
sidade subia o risco em ~21 a 
204%, de apresentarem qualquer 
transtorno de personalidade, tais 
como: personalidade antissocial, 
esquiva, dependente, obsessiva-
-compulsiva, paranoica, esqui-
zóide e histriônica. Contrariando 
os resultados de saúde mental, 
ao olhar para os hábitos do últi-
mo ano, os obesos exibiram um 
MENOR risco de ~7 a 25% de 
serem dependentes de cigarro, 
álcool e fazerem consumo abusi-
vo de qualquer bebida alcoólica e 
droga psicoativa. 

Logo, uma associação entre 
várias áreas da saúde faz-se ne-
cessária no cuidado do obeso. 
Uma abordagem multidimen-
sional que também engloba 
o exercício físico é difícil, mas 
não é impossível. Vamos tra-
balhar para dar um fim nos es-
tigmas e ajudar essas pessoas. 
Pense nisso!

Obesidade, Sedentarismo, Alcoolismo e 
Tabagismo aumentam risco de Depressão, 
Ansiedade e vice-versa! 

A cada década se observa 
aumento na prevalência de 
transtornos na saúde mental 
das pessoas. Nos EUA, a de-
pressão e a ansiedade são con-
sideradas as maiores causas de 
morbidade e mortalidade. Am-
bas as desordens estão relacio-
nadas a comportamentos pre-
judiciais, como sedentarismo, 
alcoolismo, fumo e obesidade, 
que também aumentam a pre-
valência de mortalidade. 

Com isso, todos nós deve-
mos contribuir com a ajuda no 
suporte emocional, melhora do 
status de saúde e parar de ficar 
achando que a pessoa se torna 
obesa (exceto casos genéticos), 
pois ela deseja se tornar obesa. 
A situação é muito mais séria 
e complexa do que muitos jul-
gam superficialmente. 

Strine et al. (2008) examina-
rem por questionário 217.379 
pessoas acima de 18 anos. Foi 
verificado que ser fumante, 
subia o risco de ter ansiedade 

e depressão em ~150%. Ter 
obesidade e ser sedentário, o 
risco de depressão e ansiedade 
também foi de ~150%. Ajus-
tando a depressão como fator 
independente, quem exibia 
depressão atualmente compa-
rado a quem nunca apresentou 
a doença, tinha maiores risco 
de fumar (110-160%), ser obe-
so (~50-90%), ser sedentário 
(~110%), ter compulsão por 
bebida (~50%) e ingerir muito 
álcool (~70-120%). 

Petry et al. (2008) exami-
naram 41.654 pessoas acima 
de 18 anos e as classificaram 
de acordo com o nível de IMC. 
Aqueles nas categorias de obe-
sidade (IMC maior que 30 kg/
m2), subia o risco em ~45 a 
165% de apresentarem distúr-
bios de humor: Depressão, Dis-
timia, Episódio maníaco e Hi-
pomaníaco. Os obesos também 
exibiram riscos de ~33 a 160% 
de apresentarem distúrbios de 
ansiedade: Ansiedade generali-

No final de semana pas-
sado, a academia de 
karatê Kiôdai esteve 

na cidade de Itapecerica da 
Serra/SP, representando o es-
tado de São Paulo e levando o 
nome de Itapeva no Campeo-

Karatê conquista 10 medalhas 
em Itapecerica da Serra

nato Brasileiro de Karatê Inte-
restilos da CBKI.

Esse foi o maior evento 
disputado pela academia em 
2019, foram 3 dias de competi-
ção com a participação de 1.500 
atletas de 21 estados do Brasil, 

e também uma equipe convida-
da da Argentina.

Da Kiôdai participaram dez 
atletas, que se destacaram con-
quistando 10 medalhas, sendo 
duas de ouro, três de prata e 
cinco de bronze. Os resultados 
foram: 

Alexandra Proença: ouro no 
kumite e bronze no kata.

Fabiana Dias: prata no ku-
mite e bronze no kata 

Ricardo Silva: ouro no kumi-
te e prata no kata 

Henderson Proença: prata 
no kumite individual e bronze 
no kumite por equipe 

Samuel Queiroz: bronze no 
kata 

Laura Proença: bronze no 
kumite por equipe.

Os responsáveis pela acade-
mia Kiôdai parabenizaram seus 
atletas por todo esforço para 
poder participar dessa compe-

tição. No mês de dezembro os 
atletas irão participar do troféu 
dos melhores do ano na cidade 

de São Paulo.
Houve ainda um agradeci-

mento em especial a Superbase 

concreto pelo apoio aos atletas 
da Kiôdai na participação dos 
atletas nesse evento.

No sábado (16), o atleta da 
academia Team Goulart De-
mian Maia Jiu-Jitsu, Julio César 
participou do campeonato Sul 
Americano de Jiu-Jitsu, evento 
realizado e organizado pela IB-
JJF (International Brazilian Jiu 
Jitsu Federation) na cidade Ba-
rueri/SP.

O atleta conquistou o ter-
ceiro lugar em sua categoria 
master II pena faixa azul até 70 
kg, resultado importante para 
a cidade de Itapeva que vem 
sendo representada a nível in-
ternacional e também para a 

Atleta itapevense é medalhista no 
Sul Americano IBJJF de Jiu-Jitsu Championship

corporação da Polícia Militar 
a qual sempre é representada 
pelo atleta, pois, é integrante 
da instituição, “É uma satisfa-

ção incrível poder representa 
nossa academia e nossa cidade 
seja a nível estadual, nacional 
ou internacional, não tenho pa-

lavras para expressar tamanha 
alegria”, disse Julio.

Julio ainda agradeceu a to-
dos que apoiaram a participa-

ção dele no evento. “Agradeço 
primeiramente a Deus pelo 
resultado, ao nosso professor 
Goulart Silva pelos ensinamen-

tos e pela confiança, a todos os 
nossos patrocinadores  como 
a Brumed, Óticas Santa Fé, Ce-
zar World, Tala Pneus, Minos 
Supermercado, Padaria Pedrol, 
Drogaria Multidrogas Praça do 
Correio, Posto Zanforlin Itapeva, 
Mercado Mix, Korpen Academia, 
Escritório Consulex, Aras Wer-
neck, Adega JK, Ivo Burguer e Old 
Art Barber Shop Tattoo, a todos 
amigos que tem nos incentivado, 
torcido e que  sempre nos apoia 
em cada campeonato que par-
ticipamos, Deus abençoe todos 
vocês”, finaliza.

Aberta a temporada 
de ensaios natalinos na 
Vídeo Lopes



SAÚDE • BEM-ESTARwww.facebook.com/jornalitanews8 22 de novembro de 2019

Foi realizada na quinta-
-feira (14), uma sessão 
solene para entrega de 

honrarias a dois novos Cida-
dãos Itapevenses.

A cerimônia foi presidida 
pelo vereador Laércio Lopes, 
1º vice-presidente da Câmara 
Municipal, pelo vereador Már-
cio Supervisor, 2º secretário 
da mesa e com a presença dos 
vereadores: Débora Marcon-
des, Wiliana Souza, Edivaldo 
Negão, Marinho Nishiyama, 
Rodrigo Tassinari, Sidnei Fuzi-
lo, Tião do Táxi e Toni do Co-
fesa e Dr. Pedro Correa, autor 
das honrarias.

Foram homenageados o Sr. 
Antonio Francisco Savi, Dire-
tor do Campus da Unesp de 
Itapeva e a Srª. Juliana Cortez 
Barbosa, Vice Coordenado-

Sessão Solene entrega honrarias 
a dois novos Cidadãos Itapevenses

ra Executiva do Campus da 
Unesp de Itapeva.

O Sr.Antonio Francisco Savi, 
natural da cidade de São Paulo, 
Capital, filho do Torneiro Me-
cânico, Gerson Savi e da Dona 
de Casa Iolanda Buran Savi. 
Em 2009, prestou concur-
so na Universidade Estadual 
Paulista, Campus de Itapeva, 
como Professor Substituto, 
e atuou em disciplinas que 
envolvem a Engenharia de 
Produção no Curso de Enge-
nharia Industrial Madeireira. 
Em 2011, prestou concurso de 
Professor Assistente Doutor 
continuando com as devidas 
disciplinas.

Em 2013, atuou também 
como Vice-Coordenador de 
Curso e em 2015 como Coor-
denador de Curso, ambos do 

curso de Engenharia Indus-
trial Madeireira. Desenvolve 
projetos de pesquisa na área 
de Gestão Empresarial, Gestão 
do Conhecimento e Desenvol-
vimento de Produtos. Atua 
em projetos extensionistas de 
geração de renda, desenvolvi-
mento empresarial e desen-
volvimento de softwares.

Atua em frentes para am-
pliar o auxílio à comunidade 
do conhecimento gerado na 
Universidade, como dispo-
nibiliza os meios físicos da 
mesma que podem ser com-
partilhados. Projetos como: 
APL (Arranjo Produtivo Local), 
CDR (Centro de Desenvolvi-
mento Regional), CTI (Centro 
Tecnológico de Inovação), Pro-
jetos de Pontes de Madeira, 
Projetos de Brinquedos Peda-
gógicos, Projetos de Geração 
de Renda com produtos deri-
vados do Bambu, Projetos de 
Reciclagem de Professores de 
Matemática e Física do En-
sino Médio são exemplos de 
projetos desenvolvidos pelo 
Campus de Itapeva da UNESP. 
Desde 2017 atua como Dire-
tor do Campus de Itapeva da 
Universidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita Filho”. 
 
A Srª. Juliana Cortez Barbosa, 
natural da cidade de São Pau-
lo, Capital, filha do engenhei-
ro, Uriel Barbosa Junior, e da 
professora de Matemática He-
lena Ferreira Cortez Barbosa.

Prestou concurso público, 
em julho de 2005 para traba-

lhar como pesquisadora e pro-
fessora no curso de Engenha-
ria Industrial Madeireira na 
Unesp de Itapeva. Nestes anos 
em que reside em Itapeva, 
atuou em diversos projetos de 
Extensão Universitária e para 
o Desenvolvimento Tecnoló-
gico junto às comunidades 
carentes. Um deles, em anda-
mento desde 2007, o projeto 
“Educação em Madeira” que 
resultou no desenvolvimento 
de aparelhos de fisioterapia 
em madeira para recupera-
ção de movimento finos de 
membros superiores, e apare-
lhos de pilates, doados para a 

APAE de Itapeva, juntamente 
com muitos alunos do curso e 
do Grupo PET, conquistando o 
registro de 3 patentes de pro-
dutos e processos.

No ano de 2016, aprovou 
um projeto, juntamente com 
membros do Grupo de Pes-
quisa Ligno, no Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação (MCTIC), inti-
tulado “Cultivo e Transforma-
ção do Bambu como Alterna-
tiva Sustentável para Geração 
de Renda na Agricultura Fami-
liar” e através deste projeto já 
foram atendidas aproximada-
mente 2000 pessoas gratuita-

mente para ampliar sua renda 
no campo, em função de todo 
o potencial produtivo do bam-
bu, como produção de carvão, 
broto comestível, constru-
ções, cestaria, móveis, mane-
jo, tratamento e produção de 
mudas de bambu, ampliando 
assim seus laços de amizade 
e curriculum de bons serviços 
prestados a comunidade atra-
vés da universidade Unesp. 
Em 2017 foi nomeada vice 
coordenadora executiva do 
Campus da Unesp de Itapeva.

Por: Câmara Municipal 
de Itapeva
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