
PÁGINA 03

ITA NEWS
Editora-chefe:  Juliana Carli  |  Ano XVI - Edição 1.067  |  Itapeva, 29 de Novembro de 2019 | www.jornalitanews.com.br

R$ 4,00

Justiça pede 
afastamento de 
Cavani duas vezes 
“Nós identificamos a formação de um verdadeiro sistema, uma engrenagem 
ilícita, sobre tudo dentro do gabinete da prefeitura municipal visando o 
desfalque contínuo e reiterado dos cofres públicos”. 
(frase do promotor Dr. Hamilton Gianfratti Júnior)

CEI do Calote 
deu resultado 

Mário Tassinari 
será o novo 

prefeito

PÁGINA 06

Ofício de afastamento (foto) foi protocolado 
na Câmara Municipal de Itapeva pelo 

Oficial de Justiça. Páginas 02 e 03.

Com o afastamento de Luiz Cavani o 
atual vice-prefeito deverá assumir o cargo 

nos próximos dias. Página 04.

Mais uma vez a questão 
ambiental volta a ser tema de 
discussão em Itapeva. Dessa 
vez o descarte irregular de li-

xos e entulhos foi registrado 
na estrada que liga Itapeva 
aos bairros do Fundão e da 
Sanbra. Página 05.

Lixos vem sendo 
descartados 

irregularmente em 
estradas rurais

Carro com quatro 
pessoas capota em 

estrada vicinal

Na semana em que diversos 
ex-atiradores e o empresário 
Kiko Carli encamparam uma 
campanha para a volta do Tiro 

16ª Delegacia 
de Serviço Militar 

é desativada 
em Itapeva

de Guerra, a Prefeitura Municipal 
de Itapeva anunciou mais uma 
perda considerável para o intuito 
da campanha. Página 06.
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Ao longo de nossas vidas 
lutamos nos mais diversos mo-
mentos por algo que talvez não 
tivesse tanta importância, fato 
este que as vezes geram desafe-
tos, dores e muita tristeza, mas 
porquê tem que ser assim?

Quando estamos em paz ou 
nos proporcionam esta paz os 
dias correm com maior tran-
quilidade e os dias fluem com 

naturalidade e com o sabor de 
bem viver. Podemos ser felizes 
e aproveitar melhor os nossos 
dias sim.

A morte do apresentador 
Augusto Liberato de forma tão 
improvável e surpreendente 
nos faz pensar no quanto so-
mos frágeis e que podemos ra-
pidamente estar longe de nos-
so dia a dia e principalmente 

daqueles que amamos. Quanto 
tempo perdemos com ações di-
minutas que nos tiram horas 
de paz e de harmonia? Vale a 
pena?

Sem saber onde e como es-
taremos amanhã o correto é 
perdoarmos e buscarmos o per-
dão para que nossos dias estão 
contados e o fim será igual para 
todos. Viva e seja feliz.

Leve brisa

O vereador Margarido em 
entrevista ao Jornal Ita 
News relembrou a for-

ma como ocorreu a CEI do Ca-
lote, confira:

Ita News – Como se deu iní-
cio?

Margarido – A lei de res-
ponsabilidade fiscal não per-
mite que o prefeito ao final 
de seu mandato deixe restos a 
pagar para o seu sucessor. Fo-
ram avaliadas várias secreta-
rias e o relatório final foi enca-
minhado ao Ministério Público, 
Tribunal de Justiça e ao próprio 
Executivo. Em uma das secreta-
rias, especificamente a de Ação 
social havia uma ação desta na-
tureza e por um erro da defesa 
no processo e em razão disto o 
prefeito está cassado. Com base 
nisto deve ser empossado o vice.

Ita News – O afastamento 
pode ocorrer rapidamente?

Margarido – espera-se que 
sim já que estando o prefeito 
cassado este deve dar a posse 
imediata ao vice.

Ita News – Ser de oposição é 
muito difícil. Neste período em 
que o senhor trabalhou em prol 
da população teve sua atuação 
cerceada de alguma forma?

CEI do Calote deu resultado 

Margarido – o prefeito em 
momento algum aceitava a 
postura deste vereador, opo-
sição que nunca foi radical e 
sim em relação aos erros que 
ocorriam na administração. 
Fui relator da CEI do Calote e 
também da CEI das Notas Frias, 
onde o Ministério Público está 
pedindo o afastamento dele 
para que os mesmos erros não 
voltassem a acontecer. Eu fui 

mesmo perseguido e minhas 
emendas parlamentares nun-
ca eram atendidas, tais como 
um poço artesiano, o Posto 
de Saúde do Alto da Brancal, 
compra de remédios e ele pre-
judicou esse vereador sim. Ele 
não aceita uma oposição e eu 
sou vereador para ser fiscal do 
povo. Ele só atendia os vereado-
res que eram coniventes com 
suas ações.

Na edição comemorativa 
de 20 de setembro passado, 
escrevemos sobre a influência 
que Sorocaba exerceu sobre a 
economia de Faxina/Itapeva. 
Agora vamos estudar a outra 
ponta da Estrada das Tropas: os 
pampas gaúchos - campos ou 
pradarias ricas em gramíneas, 
onde havia grande quantidade 
de gado alongado, “sem dono”, 
provavelmente fugido de mis-
sões jesuítas abandonadas no 
início do século 17.

Paulistas de São Vicente, 
descendo pelo litoral, foram 
explorar essa riqueza. A partir 
de 1772, Laguna tornou-se o 
primeiro centro de charqueada 
do sul do País, exportando em 
larga escala carne salgada e 
couro. O gado era retirado dos 
pampas com auxílio de índios.

Com a corrida aos garimpos 
em Minas Gerais e adjacências, 
no séc.18, criou-se forte de-
manda por alimentos e animais 
de carga, que levou tropeiros 
de Sorocaba, Itu, Itapeva, Cas-
tro etc., a rumarem aos pam-
pas, onde muitos deles abriram 
fazendas. De lá, foram trazidos 
muares e bovinos em grande 
quantidade. Nas idas e vindas, 
compravam e vendiam, além 
de gado, tecidos, sal, medica-
mentos, fumo, ferramentas, ar-
reamentos (selaria), aguarden-
te, açúcar mascavo, rapadura, 
farinha, toucinho, entre outras 
mercadorias, estimulando, ao 
longo das rotas, a abertura de 
fazendas de engorda (inverna-
das), pontos de parada (descan-
so), estabelecimentos comer-
ciais, formação de povoados 
e vilas; nestas, a nomeação de 
portugueses ou descendentes 
para cargos civis e militares 
visavam garantir a posse do 
território (havia ameaça de in-
vasão espanhola). 

Todavia, os primeiros tro-
peiros encontraram sério em-
pecilho para tocar o gado dos 
pampas até Sorocaba: as rotas 
então conhecidas, litorâneas, 
não ofereciam alimentação su-
ficiente para viagens longas: 
“O litoral arenoso recobrindo-se 
de pastagens magras, em geral 
era inadequado ao longo trânsito 
das tropas.” (1)

Como nem o litoral nem as 
matas fechadas ofereciam ali-
mentos, foi preciso, então, abrir 
caminho por onde houvesse 
gramíneas, encontradas nos 
chamados campos, campinas, 
faxinais – locais com predo-
minância de árvores baixas e 
ralas, com insolação suficiente 
para a brotação intercalada de 
gramíneas e outros alimentos. 

“Fazia-se mister galgar a serra e 
alcançar o planalto interior, cujo 
relevo suave intercalado de áreas 
florestais, mas suficientemente 
curtas, facilitava o transporte da 
gadaria e oferecia a alimentação 
necessária. Em 1728-30, Souza 
Faria (3) realiza a primeira eta-
pa deste empreendimento difí-
cil, subindo  [do litoral de Santa 
Catarina] o vale do Araranguá e 
atingindo, no aIto, os campos ca-
tarinenses de São Joaquim, deles 
passando aos campos de Lajes e 
Curitibanos. Depois, rompendo 
um trecho de matas, que ficaria 
conhecido pelo sugestivo nome 
de «Caminho da Mata», trans-
põe o rio Negro (...), achando, nos 
campos gerais do Paraná, o cami-
nho natural que levaria às campi-
nas de Sorocaba.” (1)

Em 1730-32, Cristóvão Pe-
reira, militar português que se 
tornara sertanista e tropeiro, 
chegou a Sorocaba com a pri-
meira tropa vinda do sul. “Com 
a intensificação do tráfego das 
tropas, os comerciantes de Soro-
caba aprimoram sua trajetória, 
estabelecendo comunicações 
mais diretas com áreas depositá-
rias do gado. Em 1738, Cristóvão 
Pereira abre a estrada que, de La-
jes, penetra o Rio Grande do Sul 
pela região serrana (...), alcan-
çando as pastarias infindáveis 
das vacarias gaúchas.” (1)

A Estrada das Tropas era 
tão importante para a econo-
mia que em 1808 mereceu de D. 
João VI ordem específica para 
guerrear contra índios ferozes 
que atacavam tropeiros, via-
jantes e fazendas “desde Faxi-
na até Lajes”. Algumas etnias 
eram aliadas dos brancos. 

Historicamente, comércio 
tem sido um dos principais 
propulsores do desenvolvimen-
to. O comércio tropeiro não foi 
diferente, por onde passava 
animava e vice-versa, como 
relatado: a nova “estrada de 
Araranguá (...) marca, porém, 
o declínio da próspera Laguna, 
que perde sua função de interme-
diária no comércio dos gados.” 
(1). Depois, com a abertura da 
rota por Lajes, “dá-se novo des-
locamento do eixo comercial, em 
detrimento, desta vez, da estrada 
de Araranguá, que progressiva-
mente entra em declínio. Os tro-
peiros passam a animar com seu 
movimento a região serrana.” (1) 

Certamente, a disputa en-
tre sesmeiros de Vila Velha e 
de Faxina sobre a sede da nova 
vila, vencida por Faxina, tem 
tudo a ver com as vantagens 
proporcionadas pelo próspero 
comércio tropeiro. Faxina foi 
enormemente favorecida por 

apresentar uma grande van-
tagem: grande extensão de as 
terras de cerrado, também cha-
madas de “terras de campo” ou 
“faxinais” (predominância de 
árvores curtas e ralas, interca-
ladas de gramíneas).

 “Faxina” significa lenha 
miúda, gravetos; “faxinal” sig-
nifica lugar de mato curto. Há 
vários “faxinais” no Caminho 
das Tropas, bem como “cam-
pos”, “campinas”, como os mu-
nicípios de Faxinal do Soturno 
(RS); Faxinal (PR). Em Itapeva 
temos o bairro rural “Faxinal”. 
Portanto, a versão que rela-
ciona a palavra “faxina” com 
a “limpeza” dos índios do en-
trorno da Vila de Faxina não se 
sustenta.

Segundo a Genealogia Tro-
peira, “boa parte do elemento 
humano que povoou a região se 
deu a partir do tropeirismo. Eram 
paranaenses ou paulistas que vie-
ram do Norte, saindo de Soroca-
ba, Itu ou Itapeva, em São Paulo, 
ou Curitiba, Castro, Ponta Grossa 
e Lapa no Paraná e chegando a 
Lages em Santa Catarina ou aos 
campos de Cima da Serra( Santo 
Antônio da Patrulha), Vacaria e 
Lagoa Vermelha no Rio Grande 
do Sul, num primeiro momento e, 
às Missões ou Cruz Alta e Passo 
Fundo, no Planalto Médio, num 
segundo momento” 

Eis alguns faxinenses que 
foram aos pampas: Cap. José 
Gonçalves de Oliveira Melo, 
nascido em 1819 em Faxina 
(SP). José da Silveira Loureiro, 
natural da Faxina, filho de Ber-
nardo da Silveira e Ana Lourei-
ro. Cel. João de Deus de Oliveira 
Melo, nascido em 1852 no Rin-
cão dos Melo (onde moravam 
vários faxinenses), em Cruz 
Alta (RS), onde morreu; foi 
casado com Rosalina Silvei-
ra Loureiro, nascida em 1858 
em Cruz Alta, filha de José 
Joaquim (da Silveira) Lourei-
ro, nascido na Faxina (SP) e 
morto em 1898 em Cruz Alta. 
Descendem desses faxinenses 
os gaúchos: Gen. Raul Silveira 
de Melo, que foi para o Rio; D. 
Alonso de Oliveira Melo, bispo 
de Diamantina, entre outras fi-
guras de destaque.

(1) “Povoamento do Rio 
Grande do Sul”, da geógrafa 
Maria Luiza Lessa Curtis, dispo-
nível da internet, escrita para o 
Atlas do Rio Grande do Sul.

Artigo extraído do capítu-
lo História de Itapeva, do livro 
DESVENDANDO A LÓGICA DO 
ENRIQUECIMENTO, de Sebas-
tião Loureiro 

Faxina e o povoamento 
do Rio Grande do Sul



Conselho Tutelar
Como fazer os que disputaram a 

eleição na maior lisura entender que 
tudo poderá acontecer de novo. A de-
cisão de novo processo com a inclusão 
dos denunciados não agradou ninguém. 
Será que irão disputar com honestidade 
ou vão tentar burlar a lei novamente? 
Uma vergonha esta decisão.

Foi ele
Quem é hoje responsável pelos pro-

cessos do Luiz Cavani é o escritório Re-
nato Rossi, cuja falha (ou equivoco) le-
vou o prefeito a ser cassado. O Dr. Rossi 
Junior deixou de defender Cavani logo 
após a sua saída da prefeitura.

Condenado
Parece que chegou ao fim a impuni-

dade em Itapeva com a condenação de 
Luiz Cavani e Luciano de Oliveira. Após 
um erro grosseiro, coisa de amador o ex-
-prefeito perde o mandato que com cer-
teza foi um dos piores de nossa história.

Triste fim
Um homem que chegou ao poder 

com 34.011 votos e apoio de muitos 
abandonou seus companheiros e par-
tiu para uma administração retrograda 
e sem um proposito que não fosse be-
neficiar seus “amigos”. Triste fim para 

Consignado
A munícipe Patrícia Oliveira fez um 

desabafo nas redes sociais, confira: “Pra 
quem está interessado em tentar con-
signado com o Bradesco, o ex prefeito 
deixou bem claro no contrato do banco 
será em no máximo 96 parcelas, e ainda 
a taxa de juros depende muito do seu 
score. Tem pessoas que fizeram a porta-
bilidade da dívida e com taxa a 1,20. E 
até agora não vi essa taxa baixar. Por-
que simplesmente a maioria dos funcio-
nários que fizeram essa portabilidade 
com o Bradesco tem o score baixo. Por-
que é a regra que foi deixada lavrada em 
contrato com a prefeitura”. Vale a pena 
lembrar que em momento algum a jo-
vem quis atingir o banco onde foi aten-
dida com muito respeito, mas contesta a 
forma como esse contrato foi feito. Qual 
a diferença para os outros municípios? 
Porque Itapeva e sua gente sempre per-
dem? Com a palavra quem mais uma 
vez prejudicou o nosso povo.

Consignado II
“O engraçado é que em Itaberá, e 

Nova Campina a taxa é igual pra to-
dos os funcionários. 0.90 inclusive uma 
amiga minha fez em Itaberá essa sema-
na com taxa a 0,89% Eu quero saber o 
que o senhor prefeito ganhou com esse 
contrato absurdo, ou o que o banco está 
ganhando, eu quero acesso a esse con-

a favor de Itapeva com a chegada do Dr. 
Mario Tassinari?

Vantagem
Não ter dívida com qualquer agen-

te político já é um grande motivo para 
acreditar no sucesso do Dr. Mario e espe-
ramos que tenha sorte ao escolher seus 
assessores para que Itapeva volte a ser 
realmente a Capital da 16ª Região Ad-
ministrativa. 

Triste
Ver uma nota oficial do Ministério 

Público onde se nota o nome dos filhos 
do prefeito indiciados de forma igual é 
de se lamentar profundamente. Tenho a 
certeza de que estes foram induzidos ao 
erro, mas pagarão pela arrogância, pre-
potência e desrespeito às leis que ocorre-
ram durante o mandato de Luiz Cavani.

Engrenagem Ilícita
Ao se referir ao caso das notas frias 

o Promotor Hamilton Gianfratti Ju-
nior usou a seguinte frase para definir 
o caso: “Identificamos um verdadeiro 
sistema, uma engrenagem ilícita, sobre 
tudo dentro do gabinete da prefeitura 
municipal visando o desfalque contínuo 
e reiterado dos cofres públicos”. Diante 
dessa fala ainda é difícil de acreditar 
que vamos ter defensores dando suporte 
aos “erros” dessa administração.

aquele que poderia ter sido o maior pre-
feito da história de Itapeva, mas esco-
lhas erradas, arrogância e desprezo as 
leis o levaram a cassação.

E agora?
Com um final melancólico e muitos 

processos para responder, alguns na área 
criminal quero ver quais os amigos que 
o estarão amparando. Abandonou todos 
que o fizeram prefeito em três mandatos 
e a hora de pagar a conta chegou. 

Chegando
Com a marca registrada de indepen-

dência o que mostrou ao longo de sua 
carreira política. Dr. Mario Tassinari 
chega ao Paço Municipal com a expecta-
tiva de um bom final de governo o que o 
credenciaria a reeleição para o próximo 
mandato. Honestidade promete ser a 
marca do novo prefeito de Itapeva.

Cuidado
Alguns estão se postando como os 

salvadores de Itapeva o que não é ver-
dade. Muitos lutam pela manutenção de 
uma história que começou há 250 anos 
e alguns sem receber nada por isso. Não 
podemos deixar que usem o momento 
atual como escada política. A maioria 
se escondeu o tempo todo, omitiu-se ou 
esteve ao lado do prefeito, mas agora 
surgem os “heróis”.

trato”. Se ele ganhou algo Patrícia eu 
não sei, mas que é estranho isso é. Uma 
mudança para prejudicar você não pode 
ser encarada como séria.

Consignado III
“Eu quero saber se algum vereador 

tem conhecimento desse contrato e do 
que está nele porque não vejo nada de 
bom. Não vejo nada de justo pra quem 
vai fazer empréstimo. Queremos os mes-
mos direitos que tem os funcionários de 
Itaberá e nova Campina. Juros a 0.90 
até menos. Quero meu direito de acesso 
a esse contrato entre prefeitura e ban-
co nem que pra isso eu vá ao extremo e 
quem me conhece sabe bem como fun-
ciona comigo.

Consignado IV
E se eu não tiver resposta essa se-

mana pode ter certeza que vou buscar 
onde for. Cadê a fiscalização, cadê os 
vereadores”. Será que algum vereador 
está preocupado com isso? São tantos 
desvios, crimes, ações no MP, cassação 
que não dá nem mais para pensar. A ci-
dade está virando um caus. 

E agora?
Qual será a postura dos vereadores 

que apoiaram o Cavani mesmo acompa-
nhando os crimes cometidos e aponta-
dos nas CEIs? Vão trabalhar contra ou 
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Essa semana o cenário 
político de Itapeva en-
trou em ebulição com 

o pedido da Justiça para que 
o prefeito da cidade, Luiz Ca-
vani (PSDB) fosse afastado do 
cargo por improbidade admi-
nistrativa.

O primeiro pedido diz res-
peito a CEI do Calote, como 
ficou conhecida a Comissão 
Especial de Inquéritos que 
apurou irregularidades come-
tidas por Cavani no final de 
seu mandato em 2012 e que 
envolveu também o secretá-
rio Luciano Oller de Oliveira 
(PR). De acordo com a CEI, 

Cavani deixou o governo com 
contas a pagar no total de R$ 
14.044,00. O prefeito, no en-
tanto, entregou a prefeitura 
sem dinheiro em caixa para 
que seu sucessor pudesse 
honrar os contratos firmados.

Após as investigações, tudo 
o que foi descoberto pelos 
componentes da CEI foi enca-
minhado ao Ministério Público 
que analisou as provas e deu 
prosseguimento no processo. 
No final a Justiça entendeu que 
o prefeito Cavani e seu secretá-
rio Luciano Oliveira cometeram 
crime de improbidade adminis-
trativa e determinou o afasta-

mento do prefeito e a exonera-
ção de Luciano Oliveira, ambos 
ainda perderam o direito de 
concorrer a um cargo público 
pelo tempo de três anos, Cava-
ni ainda foi condenado a pagar 
multa civil de R$192.369,70 e 
Luciano multa de R$ 62.211,80 
aos cofres públicos.

Já o segundo caso, que diz 
respeito a CEI das Notas Frias, 
onde foram descobertas ativi-
dades ilícitas praticadas pelo 
ex assessor Luã Barbosa com 
o conhecimento e participa-
ção do ex secretário de Gover-
no e Negócios Jurídicos, Antô-
nio Rossi Junior e do próprio 

prefeito Cavani que segundo 
o Ministério Público era quem 
chefiava e coordenava a atua-
ção dos demais envolvidos. 
Ainda no documento que 
pede o afastamento do prefei-
to nesse caso, os três filhos de 
Cavani também participaram 
do esquema.

O Ministério Público diz 
que o pedido consiste ainda 
na evidente ação do prefeito 
em intimidar testemunhas, 
retirar informações do Portal 
da Transparência da prefei-
tura, extraviar informações e 
apresentar apresentar docu-
mentos de origem duvidosa.

Justiça pede afastamento 
de Cavani duas vezes

Ambos os pedidos são por improbidade administrativa, a primeira por 
conta da CEI do Calote e a segunda da CEI das Notas Frias

Promotor diz que foi identi-
ficado uma engrenagem ilícita 
dentro do gabinete visando o 
desfalque contínuo dos cofres 
públicos.

A Promotor de Justiça, Ha-
milton Antonio Gianfrante Ju-
nior, responsável pelas investi-
gações sobre as irregularidades 
cometidas pelo governo Cavani 
em Itapeva falou com a impren-
sa sobre os pedidos acatados 
pela Justiça pelo afastamento 
do prefeito Luiz Cavani (PSDB).

O promotor contou como 
foram os trâmites para que o 
Juiz de Direito, Matheus Bar-
bosa Pandino acatasse o pe-
dido e determinasse o afasta-
mento do prefeito. O primeiro 
ajuizado em 2017 relacionado 
ao segundo mandato de Cava-
ni, sobre aquisição de produ-
tos sem observar as regras da 
lei de reponsabilidade fiscal, 
onde fez despesas sem que 
houvesse valor em caixa para 
o prefeito posterior, já o se-
gundo diz respeito a CEI das 
Notas Frias e também de uma 
investigação do próprio Minis-
tério Público que apontou para 
um sistema de irregularidades 
que lesaram os cofres públicos. 
Confira:

IN- Quanto ao primeiro caso, 
qual foi o entendimento do Mi-
nistério Público para o pedido 
de afastamento do prefeito?

Promotor Hamilton Gianfratti Junior 
fala sobre situação atual do prefeito

Hamilton- Ele se refere a ir-
regularidades no último ano do 
segundo mandato do prefeito 
Luiz Cavani em relação a aqui-
sição de produtos sem respeitar 
basicamente as regras da Lei 
de responsabilidade fiscal, nós 
ajuizamos ação civil por im-
probabilidade, o prefeito Luiz 
Cavani e o então Secretário de 
Ação Social, Luciano Oller fo-
ram condenados em primeira 
instância a diversas sansões 
dentre elas a perda de cargo e 
suspensão de direitos políticos, 
houve Embargos de Declaração 
do advogados e esse foi rejeita-
do pelo juiz da Segunda Vara 
de Itapeva e nesta semana nós 
tivemos a notícia de que não 
houve a interposição tempesti-
va de apelação, razão pela qual 

houve o Trânsito em Julgado, 
este termo significa que desta 
decisão judicial em que houve 
a perda de cargo não cabe mais 
qualquer recurso para os tribu-
nais superiores, em razão disso 
o Ministério Público agora vai 
peticionar nos autos, solicitan-
do que o juízo encaminhe um 
ofício para a Câmara Munici-
pal ordenando que adotem as 
providencias cabíveis para não 
só declarar vago o cargo, mas 
também dando posse ao vice 
prefeito.

IN- Qual o processo agora 
para que o prefeito seja desti-
tuído?

Hamilton- No entendimen-
to do Ministério Público ele 
não tem que permanecer no 
cargo, a decisão judicial é defi-
nitiva, não cabe mais recurso, 
não havendo nenhuma medida 
judicial extra processual como 
por exemplo uma ação rescisó-
ria que venha a ser ajuizada no 
Tribunal já que até o momen-
to não houve nenhum agravo 
de instrumento, no momento 
a decisão é definitiva e basta 
agora dar cumprimento a ela e 
é isso que o Ministério Público 
vai requerer.

IN- Quem deve dar cumpri-
mento a essa ordem?

Hamilton- O Ministério Pú-
blico pede ao Juiz que remeta 
um ofício até a Câmara Munici-

pal para que a Câmara imedia-
tamente com urgência de posse 
ao vice prefeito de Itapeva.

IN- Esse pedido vale para o 
prefeito e para o secretário Lu-
ciano?

Hamilton- Em relação ao 
secretário não há essa necessi-
dade de remeter para a Câma-
ra, bastaria enviar para a pre-
feitura já que ele ocupa apenas 
um cargo em comissão e cabe a 
própria prefeitura exonerar.

IN- Quanto a questão das 
notas frias o que o senhor pode 
nos contar deste caso?

Hamilton- Ele decorre da 
chama CEI das Notas Frias, nós 
ajuizamos na segunda-feira 
desta semana uma ação civil 
pública de improbidade admi-
nistrativa contra o prefeito e 
contra diversas outras pessoas 
também, dentre elas o Antonio 
Rossi Junior, então secretário de 
Negócios Jurídicos e também o 
Luã Barbosa, então assessor 
especial. Nessa ação, nós após 
intensa investigação e análise 
de inúmeros documentos não 
só advindos da Câmara Muni-
cipal, mas também obtidos por 
meio de investigações próprias 
do Ministério Público, nós iden-
tificamos a formação de um 
verdadeiro sistema, uma engre-
nagem ilícita, sobre tudo den-
tro do gabinete da prefeitura 
municipal visando o desfalque 

contínuo e reiterado dos cofres 
públicos, tendo como origem 
a verba desviada decorrente 
do regime de adiantamentos, 
esse regime significa valores 
que são levantados por agentes 
públicos para pagamentos de 
pequenas despesas de gabine-
te ou até mesmo para custear 
viagens que esses agentes pú-
blicos venham a fazer, está foi 
a origem das verbas desviadas 
por agentes públicos e até par-
ticulares.

IN- E como era realizado 
esse esquema?

Hamilton- Vários expedien-
tes foram utilizados, para ludi-
briar o controle interno, além 
da juntada de notas fiscais de 
serviços ou produtos obtidos 
para fins particulares, eles tam-
bém se utilizaram em determi-
nadas ocasiões de notas frias, 
ou seja, ai que entrava a par-
ticipação do requerido Luã no 
sentido de se utilizar de um sis-
tema de informática chamado 
D’Chefe que vários estabeleci-
mentos comerciais da cidade se 
utilizavam desse sistema para 
emitir notas fiscais e ele tendo 
acesso a esse sistema, ele con-
seguia emitir essas notas sem 
que tivesse qualquer laço em 
produto ou serviço em favor 
da prefeitura, com base nesses 
expedientes ilícitos eles con-
seguiam ludibriar por assim 

dizer o controle interno, enri-
quecendo ilicitamente. Além 
da participação dos agentes 
públicos, há outros privados, 
vale dizer os três filhos do pre-
feito municipal e as empresas 
pertencentes a eles, sempre se 
utilizando de valores referentes 
a abastecimentos de veículos 
dessas empresas e também de 
pernoites em hotéis em outras 
cidades.

IN- E como está atualmente 
a situação?

Hamilton- O processo foi 
ajuizado na segunda-feira, 
nessa semana o Juiz analisou 
por enquanto os pedidos limi-
nares de afastamento do pre-
feito Luiz Cavani por diversos 
atos que buscaram atrapalhar 
as investigações e também 
pelo histórico de inúmeras 
condenações por atos de im-
probidade administrativas, 
com base nesses argumentos 
o juízo da primeira vara de 
Itapeva, acolhendo os argu-
mentos do Ministério Públi-
co determinou o afastamen-
to imediato do prefeito Luiz 
Cavani do cargo e agora que 
inicia-se realmente o proces-
so com a notificação de todos 
os requeridos para que eles 
possam apresentar a sua res-
posta inicial e ai depois o Juiz 
recebendo o inicial começa a 
instrução no Fórum a respeito 
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Eleito em 2016 pela coli-
gação Itapeva no Rumo 
Certo com 34.011 votos 

ao lado de Luiz Cavani, Dr. Má-
rio será empossado como novo 
prefeito após o afastamento de 
Luiz Cavani. Confira a seguir 
um pouco da história do novo 
líder do Executivo.

Mário Tassinari nasceu 
em 10 de janeiro de 1959, em 
Salto Grande, cidade locali-
zada na divisa com o Estado 
do Paraná (PR). Em 1977, foi 
para a Faculdade de Santos, 
no litoral de São Paulo, a fim 
de cursar medicina. No 4º 
ano começou a fazer obs-
tetrícia na casa maternal. 
Concluiu a faculdade em 
1982, ficou em dúvida quan-
to à especialidade. Prestou 
para obstetrícia, urologia 
e cirurgia geral. Consegui 
passar nas três, mas op-
tou por se especializar em 
obstetrícia na Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC- SP). 
Tassinari está em Itapeva há 32 
anos. Dedicou-se por 15 anos 
exclusivamente a sua profissão. 
Foi vice-presidente da Unimed 
Itapeva por 10 anos.

Mário Tassinari 
será o novo prefeito

Conselho Tutelar 
terá nova eleição

O atual presidente do CMD-
CA, Antonio Alexandre de Faria, 
que assumiu o cargo em 01 de 
novembro de 2019, falou à nos-
sa equipe de reportagem sobre 
a atual situação do Conselho de 
Tutelar de Itapeva em relação à 
última eleição. Confira:

“Ocorreu nova eleição para di-
retoria do Conselho, conforme pre-
visto na Lei Municipal n° 2302/05, 
“Art. 2º § 4º - Os membros do Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA 
e os respectivos suplentes serão in-
dicados na 2ª quinzena de outubro 
e a respectiva posse ocorrerá em 
1º de novembro do ano em curso, 
os quais exercerão mandato de 02 
(dois) anos, admitindo-se uma úni-
ca reeleição consecutiva”. 

Não há, portanto, relação algu-
ma com a eleição do Conselho Tu-
telar. Conforme determina a lei e o 
regimento do Conselho em questão, 
houve troca dos membros através 
da eleição entre os pares e nesse 
processo é comum que alguns 
membros sejam reconduzidos e no-
vos passem a compor o colegiado. 

 No tocante à eleição do Con-
selho Tutelar não houve fraude no 
processo eleitoral. Os fiscais dos 
candidatos e o Ministério Público 
acompanharam todo o pleito; hou-

ve, sim, denúncias contra candida-
tos ao MP que fez apontamentos 
ao CMDCA. A promotoria indicou, 
então, a impugnação de três candi-
datas que entraram com recursos 
junto ao CMDCA após decisão da 
comissão eleitoral. 

A partir disso, o CMDCA, após 
estudos, análises e orientações 
jurídicas, inclusive ouvindo o MP, 
observou falha no processo de cor-
reção da prova, divergente do que 
consta na lei. A empresa contrata-
da para assessorar o processo inter-
pretou que seria 70% do total dos 
itens da prova, porém a lei aponta 
70% em cada um dos itens, nota 
igual ou superior a 70%. 

“Art. 10 inciso VII da Lei Mu-
nicipal 2303/05 VII - submeter-se a 
uma avaliação escrita que conta-
rá uma redação sobre um tema a 
critério do CMDCA, questões sobre 
o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e também interpretação de 
texto, a ser aplicada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA, sob a fis-
calização do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, com aprovei-
tamento mínimo  de 70% em cada 
uma destas áreas.  NR Lei 2752/08.”

Pelo vício no processo, o CM-
DCA deliberou pela anulação dos 
procedimentos a partir da prova, 

uma vez que não há irregularida-
des nas ações anteriores, mas vícios 
em todas as situações posteriores.

Desta forma, o CMDCA não ana-
lisou o mérito das denúncias em rela-
ção a eleição; passa a ter a nulidade 
todo o processo posterior a aplicação 
da prova, não cabendo discussão de 
mérito em relação as condutas das 
candidatas. Portanto, conforme pu-
blicação, hoje temos 35 candidatos 
aptos a realizarem a prova.  

Em relação ao Conselho Tute-
lar, acredito que seja de extrema 
importância o trabalho em parce-
ria com o CMDCA na busca pela 
garantia dos direitos das crianças 
e adolescentes. Trabalharemos em 
conjunto e o CMDCA tem a propos-
ta de contribuir no fortalecimento 
e formação constante deste colegia-
do. Fico feliz em ver as questões da 
defesa dos direitos das crianças 
e dos adolescentes em discussão 
pela sociedade Itapevense. Espero 
que todo esse esforço e energia 
continuem após esse processo de 
escolha dos conselheiros. Nosso 
esforço é e sempre será pela pro-
moção e defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes. Todos tra-
balhamos muito, diariamente para 
isso, e convidamos a sociedade civil 
a apresentar propostas e parcerias, 
lutando conosco para esse fim”.
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Mais uma vez a questão 
ambiental volta a ser 
tema de discussão em 

Itapeva.
Dessa vez o descarte irre-

gular de lixos e entulhos foi 
registrado na estrada que liga 
Itapeva aos bairros do Fundão 
e da Sanbra.

Uma moradora denunciou 
via rede social Facebook que 
alguém está descartando di-
versos tipos de materiais pela 
estrada. Na foto é possível ver 
sacos de lixo, uma lata de tinta 
e outro saco plástico que possi-
velmente foi usado para forrar 
o chão de local onde foi feito 
pintura e até mesmo partes de 

Lixos vem sendo descartados 
irregularmente em estradas rurais

cia e educação de quem jogou o 
lixo no meio da estrada.

Cidadã denuncia caminhão 
jogando lixo na zona rural

Outra situação ainda mais 
revoltante aconteceu no meio 
desse mês, onde uma cidadã 
também por meio da rede so-
cial Facebook denunciou um ca-
minhão jogando lixo na estrada 
do Bairro Taquariguassu.

De acordo com a denuncian-
te, o caminhão flagrado pelas 
câmeras de monitoramento de 
uma residência teria passado 
pelo local com a caçamba do 
veículo lotada de lixo e deposi-
tado o material na estrada.

um móvel.
O descarte irregular dos ma-

teriais deixou a moradora re-
voltada pela falta de consciên-
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No sábado (23) um capota-
mento foi registrado na Estrada 
Vicinal Faustino Daniel da Silva.

O capotamento ocorreu 
próximo ao quilometro três da 
estrada sentido o Distrito do 
Guarizinho. De acordo com in-
formações da polícia o motoris-
ta do veículo acabou perdendo 
o controle da direção ao fazer 
uma curva.

O carro com placas de Soro-
caba saiu da pista e capotou em 
seguida. No veículo estavam 
três adultos e uma criança.

Equipes do resgate foram 
acionadas e chegando ao local 
constataram que os ocupantes 
do carro sofreram apenas feri-
mentos leves, sendo que um 
adulto e uma criança foram so-
corridas a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itapeva param uma 
avaliação mais ampla.

O local onde ocorreu o ca-
potamento é marcado por di-
versos acidentes e usuários da 
estrada pedem uma sinalização 
mais ampla do trecho.

Carro com quatro pessoas 
capota em estrada vicinal

No domingo (24) uma mu-
lher foi detida pela Polícia Mi-
litar depois de tentar roubar e 
esfaquear um homem no Cen-
tro de Itapeva.

De acordo com a polícia a 
vítima contou que estava em 
seu carro esperando sua na-
morada que foi buscar uma 
pizza e acabou sendo aborda-
do pela mulher que anunciou 
o roubo, o homem contou ain-
da que logo em seguida a mu-
lher tentou dar três facadas 
em direção ao seu pescoço.

A vítima reagiu as agressões 
e a mulher acabou fugindo ao 
perceber que não conseguiu 
atingir o homem. 

A Polícia Militar foi acionada 
e diante das características pas-
sadas pela vítima, começou a 
patrulhar pela cidade a procura 
da suspeita. A mulher foi detida 
pela Vila Bom Jesus em posse da 
faca e reconhecida pela vítima.

Diante da situação as partes 
foram encaminhadas ao Plantão 
Policial onde foram ouvidas e a 

Mulher tenta esfaquear 
homem no Centro

faca foi apreendida. Foi elabo-
rado boletim de ocorrência de 

ameaça e a mulher liberada para 
responder pelo ato em liberdade.

Na semana em que diversos 
ex-atiradores e o empresá-
rio Kiko Carli encamparam 

uma campanha para a volta do 
Tiro de Guerra, a Prefeitura Munici-
pal de Itapeva anunciou mais uma 

16ª Delegacia de Serviço Militar 
é desativada em Itapeva

perda considerável para o intuito 
da campanha.

Na quarta-feira (20), acon-
teceu na Sala Verde uma sole-
nidade que marcou o encerra-
mento das atividades da 16ª 

Delegacia de Serviço Militar 
no município. De acordo com o 
poder municipal, o ato não afe-
tará o processo de alistamento 
militar, que será mantido nor-
malmente através da Junta do 
Serviço Militar.

Apesar da Prefeitura ita-
pevense minimizar a perda 
de mais um órgão de serviço 
público no município, os que 
sonham e lutam pela volta do 
Tiro de Guerra em Itapeva acre-
ditam que o encerramento das 
atividades da 16ª Delegacia de 
Serviço Militar acaba mostran-
do ao Exército Brasileiro a falta 
de interesse do Poder Executivo 
em ter representatividade das 
Forças Armadas no município.

Inaugurado em 2015 o Es-
paço de Convivência “Dr. Carlos 
Alberto de Castro Cerqueira”, 
foi criado para dar mais digni-
dade as pessoas que precisa-
vam aguardar atendimento nas 
unidades de saúde ao seu redor.

O local conta com espaço 
para alimentação e ainda man-

tém banheiros a disposição da 
população.

Nossa equipe de reporta-
gem recebeu denúncias de que 
o banheiro masculino encon-
trava-se com problemas e dian-
te dessas denúncias fomos até 
o local para verificar a veracida-
de das informações. 

No local verificamos que os 
mictórios do banheiro realmen-
te estava desativado com uma 
frase na parede avisando sobre 
o problema, no entanto, cons-
tatamos ainda que há espaços 
contando com vasos sanitários 
que estão funcionando normal-
mente.

Cidadão denuncia 
problemas com banheiro 
do Espaço de Convivência

As chuvas que atingiram 
Itapeva nesta semana deixou 
parte da população mais uma 
vez indignada com a situação 
que as ruas de seus bairros fi-
cam por falta de infraestrutura.

Moradores de diversos bair-
ros, entre eles o Jardim Bela 
Vista, Jardim Bonfiglioli e Bair-
ro de Cima fotografaram e fize-
ram vídeos da precariedade das 
ruas diante das chuvas, algu-
mas ruas era possível ver que 
não havia nem como transitar 

Chuvas causam transtornos 
em bairros sem infraestrutura

por ela.
Os moradores não se con-

formavam lembrando ainda o 
caso do recapeamento no Jardim 
Europa IV, onde a Secretaria de 
Administrações Regionais reali-
zou a obra em ruas sem trânsito 
algum ou com fluxo mínimo de 
veículos, sendo que nem casas 
existem no perímetro de onde o 
recape foi feito.

Com as dificuldades criadas 
pelas chuvas, os moradores 
cobraram um posicionamen-
to dos representantes do povo 
diante da situação. O sentimen-
to de acordo com cada muníci-
pe que foi afetado pelos proble-
mas de falta de infraestrutura 
é de descaso do poder público 
com áreas mais carentes do 
município.



PROCLAMAS
MARA APARECIDA DA SILVA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 37 anos de idade, 
nascido a 07 de março de 1982, pintor, residente à 
Rua Cinco, nº 92, Jardim Kantian, Itapeva - SP, filho 
de DIRCE DE JESUS SANTOS, natural de 
Itararé-SP, nacionalidade brasileira, falecida em So-
rocaba-SP na data de 30 de março de 1982; sendo 
ELA:- natural de Itaberá-SP, solteira, com 33 anos de 
idade, nascida a 07/10/1986, do lar, residente à Rua 
Cinco, nº 92, Jardim Kantian, Itapeva - SP, filha de 
JOSÉ CELSO DA SILVA, natural de Itaberá-
-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
na data de 03 de setembro de 2013 e de MARIA 
SALETE DE FATIMA SANTOS SILVA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Ita-
berá-SP, nascida na data de 04 de junho de 1963, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Adelino 
Ferreira Leite, nº 180- Jardim Bela Vista. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 26 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V FELIPE ANSELMO FER-
REIRA FLORIANO e LAÍS KRUSE DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 24 de 
outubro de 1992, cantor, residente à Rua Alameda 
Toledo Ribas, nº 236, Vila Santana, Itapeva - SP, 
filho de EDIMILSON BATISTA FLORIA-
NO, encarregado, nacionalidade brasileira, 46 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 09 
de março de 1973 e de MIRIAM FERREIRA, 
operadora de caixa, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Suzano-SP, nascida na data de 04 de abril 
de 1969, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itararé-SP, divorciada de 
David de Lara Freitas, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 31/10/2012, com 29 anos de idade, nascida a 
29/11/1989, secretária, residente à Rua Alameda To-
ledo Ribas, nº 236, Vila Santana, Itapeva - SP, filha de 
LUIZ DE OLIVEIRA, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 77 anos, natural de Itararé-SP, nascido na 
data de 16 de setembro de 1942, residente e domici-
liado em Itapeva-SP e de JOANA KRUSE DE 
OLIVEIRA, natural de Itararé-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 25 de 
fevereiro de 2017. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
26 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV MATEUS BLUME ALMEIDA 
e NATHALYA DA SILVA MARTINS, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 
anos de idade, nascido a 28 de fevereiro de 1997, 
ajudante de motorista, residente à Rua Marília, 
nº 89, Vila Taquari, Itapeva - SP, filho de MAR-
COS ANTONIO DE ALMEIDA, acessor 
de Vereadores, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapetininga-SP, nascido na data de 26 
de setembro de 1967, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP, à Rua Marília, nº 89,Vila Taquari e de 
MAGALY SANTOS BLUME ALMEIDA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 23 de abril de 
1968, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à 
Rua Marília, nº 89- Vila Taquari; sendo ELA:- na-
tural de Cerqueira César-SP, solteira, com 21 anos 
de idade, nascida a 12/03/1998, do lar, residente 
à Rua Marília, nº 89, Vila Taquari, Itapeva - SP, 
filha de ALEXANDRE APARECIDO MAR-
TINS, natural de São Paulo-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em São Paulo-SP e de JULIA-
NA APARECIDA DA SILVA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 40 anos, natural de Cerqueira Cé-
sar-SP, nascida na data de 12 de janeiro de 1979, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Pilar, 
nº 35- Vila Nossa Senhora de Fatima. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 26 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 e IV ALEX FERNANDO DE OLI-
VEIRA JUNIOR e GABRIELLE RODRI-
GUES BATISTA, sendo ELE:- natural de Sen-
gés-PR, solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 
10 de março de 1998, serviços gerais, residente à 
Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, Km 63, Capão 
Alto, Itapetininga - SP, filho de ALEX FERNAN-
DO DE OLIVEIRA, pedreiro, nacionalidade 
brasileira e de CLEIDINÉIA CLARO, do lar, 
nacionalidade brasileira, residentes e domiciliados 
em Sengés-PR; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 21 anos de idade, nascida a 
10/01/1998, do lar, residente à Avenida Candido 
Rodrigues, nº 1118, Casa 3, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filha de JOSNALDO MARIA 
BATISTA, natural de Conselheiro Mairink- PR, 
nacionalidade brasileira, falecido em Sengés- PR 
e de ADRIANA APARECIDA DE LIMA 
RODRIGUES, do lar, nacionalidade brasileira, 
46 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 24 de outubro de 1973, residente e domiciliada 
em Sengés -PR. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
20 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V NATAL VIEIRA e INGRID 
MARIA DE FÁTIMA FARIA FERREIRA, 
sendo ELE:- natural de Taquarituba-SP, divor-
ciado de Selma dos Santos, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 10/09/2018, com 41 anos de 
idade, nascido a 04 de dezembro de 1977, resi-
neiro, residente à Travessa Capitão José Cesario 
de Campos, nº 80, Centro, Taquarituba - SP, filho 
de JOSÉ VIEIRA, nacionalidade brasileira, fa-
lecido em Taquarituba - SP e de MARIA COU-
TINHO VIEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 
83 anos, residente e domiciliada em Taquarituba 
- SP; sendo ELA:- natural de Rio Branco do Sul-
-PR, divorciada de Valdecir Alves Ferreira, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 10/04/2018, com 46 
anos de idade, nascida a 06/04/1973, do lar, resi-
dente à Rua Jacir Gonçalves Neto, nº 214, Morada 
do Bosque, Itapeva - SP, filha de AMILTON IVO 
DE FARIA, nacionalidade brasileira, falecido 
em Bom Sucesso de Itararé - SP e de MARIA 
JOSÉ DE FARIA, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 72 anos, natural de Canta Galo - PR, resi-
dente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 20 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV LUCIO BRASILIO ROSA e 
SIMONE CRISTINA ALMEIDA SOUZA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
37 anos de idade, nascido a 05 de janeiro de 1982, 
eletricista de autos, residente à Rua José Pedro de 
Oliveira Campos, nº 461, Jardim Beija Flor, Itapeva 
- SP, filho de LUIZ ANTONIO ROSA, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 68 anos, natural de 
Itapetininga-SP e de ELZA MARIA SANTOS 
ROSA, do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 34 anos de idade, nascida a 
19/06/1985, do lar, residente à Rua José Pedro de 
Oliveira Campos, nº 461, Jardim Beija Flor, Itapeva 
- SP, filha de OSVALDO RODRIGUES DE 
SOUZA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
68 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data 
de 29 de novembro de 1951 e de ROSA DE 
JESUS ALMEIDA SOUZA, do lar, nacionali-
dade brasileira, 63 anos, natural de Itararé-SP, nas-
cida na data de 20 de agosto de 1956, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 21 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV LUCAS PROENÇA RENÓ e 
NADIA DE FATIMA DA SILVA PINTO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 26 anos de idade, nascido a 03 de dezem-
bro de 1992, auxiliar de informática, residente à 
Rua Inglaterra, nº 881, Jardim Europa, Itapeva 
- SP, filho de RUBENS SANTOS RENÓ, 
natural de São Miguel Arcanjo - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de MARIA 
DO CARMO PROENÇA RENÓ, do lar, na-
cionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada à Rua Inglaterra, nº 

881, Jardim Europa, em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de 
idade, nascida a 12/03/1993, advogada, residente 
à Rua Valdemar José Ramos, nº 25, Jardim Por do 
Sol, Itapeva - SP, filha de NELSON PAULINO 
PINTO, aposentado, nacionalidade brasileira, 
63 anos, natural de Angatuba - SP e de DALVA 
DE FATIMA DA SILVA PINTO, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Itape-
va - SP , residentes e domiciliados à Rua Valdemar 
José Ramos, nº 25, Jardim Por do Sol, em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 21 de novem-
bro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MAX WELL REZENDE DA 
COSTA e CAMILA BAGDAL ALVES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, viúvo de 
Odila Aparecida Prado da Costa, falecida no dia 
04/11/2018, com 38 anos de idade, nascido a 13 de 
setembro de 1981, barbeiro, residente à Rua Lins, 
nº 175, Casa 1, Vila Nossa Senhora de Fátima, 
Itapeva - SP, filho de JOAQUIM AMILTON DA 
COSTA, aposentado, nacionalidade brasileira, 66 
anos, natural de Itapeva - SP, nascido na data de 
04 de abril de 1953 e de ODETE REZENDE 
DA COSTA, do lar, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de Itaberá - SP , nascida na data de 
10 de fevereiro de 1956, residentes e domiciliados 
à Rua Lins, nº 175, Casa 1, Vila Nossa Senhora de 
Fátima, em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itararé-SP, divorciada de Joédy Marcelo Costa, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 07/06/2019, com 29 
anos de idade, nascida a 01/08/1990, do lar, resi-
dente à Rua Irineo Santini, nº 22, Casa 2, Vila Nossa 
Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filha de FRAN-
CISCO FEITOSA ALVES SOBRINHO, 
engenheiro agrônomo, nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Teresina - PI e de ANA MARIA 
BAGDAL ALVES, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 52 anos, natural de Itararé - SP, residentes e 
domiciliados à Rua Irineo Santini, nº 22, Casa 2, Vila 
Nossa Senhora de Fátima, em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 21 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV LUCAS VINICIUS CAMARGO 
PEDROZO e GRAZIELLE APARECIDA 
DE OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 04 
de novembro de 1992, vendedor, residente à Rua 
Rio de Janeiro, nº 442, Vila Nova, Itapeva - SP, filho 
de CLAUDIO ELIZARIO FERREIRA PE-
DROZO, mecânico, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 20 
de setembro de 1974, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP, à Rua Dois, nº 102- Jardim Bela Vista e 
de LEDA REGINA DE ALMEIDA CAMAR-
GO, vendedora, nacionalidade brasileira, 64 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 02 de 
novembro de 1955, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP, à Rua Candido Rodrigues, nº 1170- Jardim 
Virginia; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 31 anos de idade, nascida a 05/05/1988, 
consultora, residente à Rua Rio de Janeiro, nº 442, 
Vila Nova, Itapeva - SP, filha de AVELINO ELIZI-
ÁRIO DE OLIVEIRA, trabalhador rural, nacio-
nalidade brasileira, 70 anos, natural de Itaberá-SP 
e de LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, 
natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP na data de 26 de dezembro 
de 2014. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 21 de no-
vembro de 2019 

Nºs I, III e IV JONI DE ALMEIDA SANTOS 
e NADIR RODRIGUES DURAN, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 41 anos 
de idade, nascido a 08 de setembro de 1978, moto-
rista, residente à Avenida Vaticano, nº 1078, Jardim 
Europa, Itapeva - SP, filho de DIRCEU SAN-
TOS, aposentado, nacionalidade brasileira, 71 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 05 
de fevereiro de 1948 e de MARIA DE ALMEI-
DA SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 69 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 02 
de abril de 1950, residentes e domiciliados em Ita-
peva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 44 anos de idade, nascida a 16/09/1975, 
empresária, residente à Avenida Vaticano, nº 1078, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filha de SEBAS-
TIÃO DEMENCIO DURAN, natural de Ouro 
Fino-MG, nacionalidade brasileira, falecido em 

Itapeva-SP na data de 15 de março de 2015 e de 
BENEDITA RODRIGUES DURAN, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Separação Total de Bens, 
conforme Pacto Antenupcial lavrado 
no dia 22/11/2019, fls-112 Livro 286 no 
2º Tabelião de Notas e Protestos de 
Itapeva-SP. 21 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV EVERTON ALVES RODRI-
GUEZ e IVONE DO CARMO MORAES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 37 
anos de idade, nascido a 27 de novembro de 1981, 
produtor rural, residente à Rua Miguel Celestino 
dos Santos, nº 84, Jardim Nova Itapeva, Itapeva - 
SP, filho de JOÃO BATISTA RODRIGUEZ, 
agricultor, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural 
de Capão Bonito-SP e de HILMA ALVES RO-
DRIGUEZ, aposentada, nacionalidade brasileira, 
74 anos, natural de Guapiara-SP, residentes e do-
miciliados em Guapiara-SP; sendo ELA:- natural 
de Niquelândia-GO, solteira, com 27 anos de idade, 
nascida a 05/11/1992, do lar, residente à Rua Miguel 
Celestino dos Santos, nº 84, Jardim Nova Itapeva, 
Itapeva - SP, filha de WAGNER RODRIGUES 
MORAES, nacionalidade brasileira, falecido em 
Goiânia-GO na data de 18 de dezembro de 2011 
e de EVA PAIXÃO DO CARMO MORAES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, nascida na 
data de 11 de dezembro de 1974, residente e do-
miciliada em Goianapólis-GO. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 21 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDUARDO NOEL CORRÊA 
e CLARICE BENEDITA PALMEIRA, sen-
do ELE:- natural de Mococa-SP, viúvo de Joanna 
D’arc da Silva, falecida no dia 05/10/2015, com 45 
anos de idade, nascido a 19 de junho de 1974, la-
vrador, residente no Bairro Caputera, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ NOEL CORRÊA, comerciante, 
nacionalidade brasileira, 72 anos, residente e domi-
ciliado em Mococa - SP e de VITA FRANCISCA 
DE PAULO CORRÊA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 69 anos, residente e domiciliada em Ta-
piratiba - SP; sendo ELA:- natural de Guarizinho/
Itapeva-SP, divorciada de Luís Carlos de Morais, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 03/07/2018, 
com 52 anos de idade, nascida a 25/07/1967, 
costureira, residente no Bairro Caputera, Itapeva - 
SP, filha de JOÃO AUGUSTO PALMEIRA, 
natural de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, fa-
lecido em Itapeva - SP e de SÍLVIA FERREIRA 
PALMEIRA, natural de Itapeva - SP, nacionalida-
de brasileira, falecida em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 22 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MARCIO JOSÉ FERREIRA 
ALVES DA MOTA e DANIANE APARECI-
DA DA ROSA, sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, 
divorciado de Noeli Pereira de Souza, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 02/07/2018, com 38 anos de idade, 
nascido a 31 de julho de 1981, Agricultor, residente à 
Avenida Paulo Leite de Oliveira, nº 341, Conjunto Ha-
bitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho de LUIZ 
ALVES DA MOTA, agricultor, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, natural de Itaberá-SP, nascido na 
data de 14 de agosto de 1954 e de ELZA BRIENE 
FERREIRA ALVES, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 62 anos, natural de Itaberá-SP, nascida na data de 
06 de fevereiro de 1957, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP, na Fazenda Pirituba- Bairro Engenheiro 
Maia; sendo ELA:- natural de Itararé-SP, divorciada 
de Rodrigo Siqueira dos Santos, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 02/09/2010, com 37 anos de ida-
de, nascida a 14/12/1981, do lar, residente à Avenida 
Paulo Leite de Oliveira, nº 341, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha de BENEDIC-
TO FERREIRA DA ROSA, natural de Itaberá-
-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itaberá-SP 
na data de 29 de novembro de 2004 e de MARIA 
APARECIDA DA ROSA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 61 anos, natural de Itaberá-SP, nascida na 
data de 05 de janeiro de 1958, residente e domiciliada 
em Itaberá-SP, à Rua Erotides Gonçalves de Almeida, 
nº 64- Jardim Carolina. Itapeva. O regime adota-
do será o de Comunhão Parcial de Bens. 
22 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV ESPEDITO BRAZ MARCIANO 
e LUCIMARA APARECIDA MOTA, sendo 

ELE:- natural de Agudos-SP, solteiro, com 54 anos 
de idade, nascido a 24 de julho de 1965, motoris-
ta, residente à Rua Gastão Vidigal, nº 759, Jardim 
Maringá, Itapeva - SP, filho de VICENTE BRAZ 
MARCIANO, natural de Agudos-SP, nacionalida-
de brasileira, falecido em Espirito Santo do Turvo-
-SP e de ANNA DE OLIVEIRA MARCIANO, 
natural de Agudos-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Lençois Paulista-SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 41 anos de idade, 
nascida a 26/05/1978, auxiliar de cozinha, residen-
te à Rua Gastão Vidigal, nº 759, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filha de PEDRO MOTA, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 73 anos, natural de 
Guarizinho,Itapeva-SP, residente e domiciliado em 
Votorantim-SP e de MARINA APARECIDA 
MOTA, natural de Guarizinho,Itapeva-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 22 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ATER BUENO DE OLIVEI-
RA e JOICE APARECIDA JESUS MOTA 
SILVA, sendo ELE:- natural de Guarizinho/Itape-
va-SP, divorciado de Josiane Vieira da Silva,  cujo 
o casamento foi dissolvido aos 26/06/2018, com 50 
anos de idade, nascido a 25 de novembro de 1968, 
pedreiro, residente no Bairro Caputera, Itapeva - SP, 
filho de MANOEL DA SILVA BUENO, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 87 anos, natural 
de Guarizinho,Itapeva-SP, residente e domiciliado 
em Taquarituba-SP e de MARIA APARECI-
DA BUENO, natural de Itaí-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 08 de 
abril de 2005; sendo ELA:- natural de Itapetininga-
-SP, divorciada de Luciano de Souza Honorato, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 18/12/2018, com 32 
anos de idade, nascida a 11/09/1987, cozinheira, 
residente Rua Eni Maria Alves Batista, Amarela 
Velha, Itapeva - SP, filha de JOSÉ BENEDITO 
SILVA, motorista, nacionalidade brasileira, 60 
anos, natural de Itapetininga - SP, nascido na data 
de 23 de novembro de 1959 e de ROSELI BA-
TISTA MOTA SILVA, caseira, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Varginha - MG, nas-
cida na data de 11 de agosto de 1967, residentes 
e domiciliados em Taquarivaí - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 23 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV JOÃO PEDRO CAVANI 
FERRAZ DE ALMEIDA e LORENA RHE-
DED FERREIRA, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 14 
de dezembro de 1989, pastor evangélico, residente 
à Rua Mirassol, nº 350, Vila Nossa Senhora de 
Fatima, Itapeva - SP, filho de LUIZ ANTONIO 
FERRAZ DE ALMEIDA, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 63 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 11 de outubro de 1956 e de 
CILENE MELO CAVANI FERRAZ DE AL-
MEIDA, funcionária pública federal, nacionalidade 
brasileira, 56 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 25 de maio de 1963, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Registro-SP, solteira, com 21 anos de idade, 
nascida a 01/09/1998, estudante, residente à 
Rua João Cardoso Almeida, nº 559, Centro, Nova 
Campina - SP, filha de CARLOS FERREIRA, 
pastor, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Pariquera-Açu-SP, nascido na data de 11 de agosto 
de 1967 e de MARLENE RHEDED FERREI-
RA, do lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, na-
tural de Jacupiranga-SP, nascida na data de 25 de 
janeiro de 1966, residentes e domiciliados em Nova 
Campina-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 23 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VALDIR APARECIDO DE 
LIMA e CILENE APARECIDA SOARES 
DE OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itararé-
-SP, divorciado de Matilde Aparecida Gonçalves, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 30/04/2013, 
com 55 anos de idade, nascido a 08 de junho de 
1964, vigilante, residente Rua João Pedro Pereira 
Carpes, nº 122, Jardim Nova Itapeva, Itapeva - SP, 
filho de PEDRO DE LIMA, nacionalidade brasi-
leira, falecido em Itapeva - SP e de BERTULINA 
DO ESPIRITO SANTO, nacionalidade brasilei-
ra, falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de São Vicente-SP, viúva de José Maria de Oliveira, 
falecido aos 15/07/2001, com 51 anos de idade, 

nascida a 19/11/1968, ajudante geral, residente Rua 
Higino Marques, nº 1264, Jardim Maringá, Itapeva 
- SP, filha de JOSÉ AUGUSTO SOARES, 
nacionalidade brasileira, falecido em São Vicente 
- SP e de MARIA APARECIDA CAMAR-
GO, nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Separação Obrigatória de Bens, Conforme 
Artigo 1641, I do C.C.B.. 23 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V CÉLIO LAUREANO 
CARVALHO e ANDRÉIA CLÁUDIA 
PACHECO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Rosimara de Oliveira Costa, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 08/02/2017, com 48 
anos de idade, nascido a 28 de janeiro de 1971, 
serviços gerais, residente à Rua Salvador Galvão 
Santos, nº 381, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ MARCILIO DE CARVALHO, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 93 anos, natural 
de Itapeva - SP e de MARIA DE LOURDES 
LAUREANO CARVALHO, aposentada, na-
cionalidade brasileira, 83 anos, natural de Itapeva 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itararé-SP, divorciada de 
Laércio Alves de Azevedo, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 22/07/2015, com 45 anos de idade, 
nascida a 15/12/1973, auxiliar de serviço escolar, 
residente à Rua Salvador Galvão Santos, nº 381, 
Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de OSWAL-
DO PACHECO, nacionalidade brasileira, fale-
cido em Apiaí - SP e de LOURDES BATISTA 
PACHECO, do lar, nacionalidade brasileira, 70 
anos, natural de Itararé - SP, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 25 
de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V PAULO CORDEIRO FOR-
TES e JANAINA GOMES FIGUEIREDO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Janaina Camargo Nobrega Santos, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 18/11/2012, com 33 anos 
de idade, nascido a 29 de outubro de 1986, frentista, 
residente à Rua José Ferrari,, nº 82, Fundo I, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filho de JOÃO MARIA 
RODRIGUES FORTES, vigia, nacionalidade 
brasileira, 68 anos, natural de Apiaí-SP, nascido na 
data de 18 de outubro de 1951 e de SIVANIRA 
CORDEIRO FORTES, do lar, nacionalidade 
brasileira, 70 anos, natural de Araçaiba-SP, nascida 
na data de 12 de novembro de 1949, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 28 anos de idade, 
nascida a 14/08/1991, do lar, residente à Rua José 
Ferrari,, nº 82, Fundo I, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filha de WANDERLEI FIGUEIREDO, ele-
tricista, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural 
de Apiaí-SP, nascido na data de 07 de outubro de 
1961 e de ROSARIA FARIA GOMES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 61 anos, natural de Apia-
í-SP, nascida na data de 23 de agosto de 1958, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua 
Eugenio Ghering, 52- Morada do Bosque. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 25 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV HELITON RIBEIRO DA SILVA 
e ANDRESSA DOS SANTOS, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos de idade, 
nascido a 25 de março de 1990, motorista, residente à 
Rua Juvenal Celestino dos Santos, nº 241, Jardim São 
Camilo, Itapeva - SP, filho de JOSÉ EVERALDO 
DA SILVA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de Quatiguá - PR, residente e domi-
ciliado em Itapeva - SP e de ODETE RIBEIRO 
DA SILVA, natural de Itapeva - SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva - SP na data de 03 de 
janeiro de 2014; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 31 anos de idade, nascida a 16/01/1988, 
estudante universitária, residente à Rua Juvenal 
Celestino dos Santos, nº 241, Jardim São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de APARECIDO RIBEIRO 
DOS SANTOS, aposentado, nacionalidade bra-
sileira, 59 anos, natural de Ivaiporã - PR e de MA-
DALENA DOS SANTOS FARIA RIBEIRO, 
enfermeira, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 
de Itapirapuã - SP, residentes e domiciliados em Nova 
Campina - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 25 de no-
vembro de 2019 

Nºs I, III e IV LUIZ CARLOS DE LIMA e IDIO-
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A Magia de Natal, ação rea-
lizada pela Prefeitura de Itape-
va e pela Associação Comercial 
(ACIAI), terá início no próximo 
dia 1 e seguirá até o dia 24, com 
um calendário repleto de apre-
sentações artísticas culturais.

Neste ano as principais 
atrações serão: a tradicional 
casa do Papai Noel na Praça 
Anchieta, a presença do Pre-
sépio Vivo na Paineira Bicen-
tenária e a Casa do Artesão na 

Sala Verde.
Diariamente durante todo 

o período haverá uma atração 
acontecendo.

A abertura oficial da ação 
Magia de Natal será no dia 07 
de dezembro de 2019, teremos, 
às 19h, a apresentação “Luzes 
de Natal” com o “Auto do Me-
nino Deus” na praça de eventos 
Zico Campolim e das 19 às 21h 
a presença do Presépio Vivo na 
Paineira Bicentenária.

Prefeitura e ACIAI divulgam 
programação de Natal
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A Brazil Food For The Hun-
gry International - BFHI 
é uma Associação Sem 

fins lucrativos, que foi funda-
da nesse ano por pessoas que 
acreditam na transformação de 
todas as crianças, famílias e co-
munidades que se encontram 
em vulnerabilidade social. 

BFHI promove campanha do Dia de Doar 
neste sábado na Praça Anchieta

A BFHI possui duas unida-
des, uma unidade captadora de 
recursos na região central de 
São Paulo e uma unidade exe-
cutora na Comunidade Panta-
nal em Piracicaba, tendo como 
sua atuação principal o serviço 
de proteção social básica, ofe-
recendo cursos gratuitos para 

as crianças em contra turno 
escolar, musicalização, orienta-
ção de estudo e aulas de inglês, 
atendendo diariamente cerca 
de 50 crianças.

Em Itapeva a BFHI faz par-
ceria com a Casa da Esperança, 
auxiliando financeiramente 
em uma parte do orçamento, 
a maior parte da diretoria exe-
cutiva da BFHI e da Casa da 
Esperança é composta por ex 
alunos do Projeto Social Casa 
da Esperança de Itapeva,  líde-
res que foram se destacando no 
período em que  missionários 
sul-coreanos Kyung Ho Woo e 
sua esposa ainda eram os diri-
gentes. Em 2016 o Grupo Sal-
va Vidas passou a administrar 
o projeto, e desde então eles 
vêm desenvolvendo um traba-
lho, tanto na Vila Santa Maria, 
como no Bairro das Pedrinhas 
em Taquarivaí, atendendo dia-
riamente 150 crianças.

Esses trabalhos são possí-
veis de serem realizados porque 
existem pessoas que doam seu 
tempo, seu dinheiro, suas vidas 
para levar mais Oportunidade e 
Justiça aos menos favorecidos.

Rafael de Oliveira, um dos 

coordenadores do projeto con-
ta que neste sábado (30) haverá 
uma campanha em Itapeva que 
é realizada em diversos países 
simultaneamente e convida a 
população a participar do even-
to. “Convidamos a todos que 
desejam contribuir com nossa 
causa a comparecerem na Praça 
Anchieta, no dia 30 de Novem-
bro às 10h, para conhecer nos-
sos projetos e descobrirem qual 
é a maneira, que lhe faz mais 
sentido colaborar. Campanha 
Doa Itapeva! Dia de doar, dia de 
fazer a diferença!”.

O que é o Dia de Doar?
O Dia de Doar é um grande 

movimento para promover a 
doação no Brasil. É uma mobi-

lização que promove um país 
mais generoso e solidário, por 
meio da conexão de pessoas 
com causas. E faz isso celebran-
do o prazer que é doar, e o hábi-
to de doar o tempo todo.

No Brasil o Dia de Doar co-
meçou em 2013, um ano depois 
da primeira edição, nos Esta-
dos Unidos, em 2012. A partir 
de 2014 o Brasil passou a fazer 
parte do movimento global, 
que hoje conta com 55 países 
participando oficialmente, e 
ações sendo realizadas em mais 
de 190.

Em Itapeva o Dia de Doar 
será no dia 30 de Novembro 
Às 10h da Manhã na Praça An-
chieta, e contaremos com uma 
mobilização de voluntários e 

comércio local.
O Dia de Doar é realizado 

pelo Movimento por uma Cul-
tura de Doação, uma coalização 
de organizações e indivíduos 
que promovem o engajamen-
to das pessoas com as causas 
e as organizações da sociedade 
civil, por meio da doação como 
instrumento para fortaleci-
mento da democracia.

E a sua organização é de 
responsabilidade e liderança da 
ABCR - Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos, em par-
ceria com a Umbigo do Mundo 
Comunicação Estratégica.

“Sua doação pode não mu-
dar o todo o mundo, mas cer-
tamente mudará o mundo todo 
de uma criança”.
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Formada em Odontologia 
pela Universidade Paulista 
(UNIP), na unidade de So-

rocaba, a Dra. Tainara Desidera 
Cruz, também é especialista em 
Ortodontia pela Facop, além de 
realizar procedimentos como 
Bichectomia e toda a parte de 
clínico geral.

Em entrevista, Dra. Tainara 
explicou como as técnicas para 
realizar um clareamento den-
tal, bem como os efeitos colate-
rais pós tratamento e os cuida-
dos necessários para manter a 
qualidade. Confira:

Dra. Tainara reforça a importância em 
realizar o procedimento sempre com 
acompanhamento de um profissional

IN - Como é processo de cla-
reamento? Como você avalia 
cada caso?

Dra. Tainara - O processo é 
simples. Consiste na aplicação 
do gel clareador deixando agir 
conforme o tempo indicado 
para cada paciente! Pode ser 
realizado tanto em consultório, 
onde o dentista acompanha 
todo o processo, ou em casa, 
com a utilização de moldeiras. 
Antes da realização do clarea-
mento, precisamos realizar 
uma avaliação para saber como 
anda a saúde bucal do pacien-

te, conversar sobre hábitos e 
restrições.

IN – É um procedimento de-
morado? É somente uma ses-
são?

Dra. Tainara - O clareamen-
to realizado em consultório 
demora em média uma hora. 
Quando realizado em consultó-
rio, sim, somente uma sessão. 
Já o clareamento caseiro, é um 
processo que leva alguns dias 
de tratamento até chegar no 
resultado final.

IN – Quais os efeitos colate-
rais após o tratamento?

Dra. Tainara - O efeito co-
lateral mais comum do clarea-
mento dentário é a sensibilida-
de dos dentes à temperatura. 
Embora nem todos os casos de 
clareamento dentário levem à 

O que você 
precisar 
saber sobre 

CLAREAMENTO 
DENTAL

sensibilidade, alguns pacientes 
a relatam. Esse efeito é tempo-
rário, regredindo rapidamente 
quando suspensas as aplica-
ções.

IN - Tem alguma recomen-
dação depois de realizado o cla-
reamento?

Dra. Tainara - A regra geral 
é evitar ou reduzir o consumo 
de alimentos que contenham 
muitos pigmentos, como mo-
lho de tomate, shoyo, beterra-
ba, açaí, chocolate, vinho, café, 
entre outros, pois eles podem 
manchar os dentes.

Além disso, devem ser evi-
tados os alimentos ácidos. O 
clareamento em si não causa 
sensibilidade, mas pode po-
tencializar a sensação caso a 
pessoa já sofra com o proble-

ma. E, nesse caso, alimentos 
com acidez elevada só tendem 
a contribuir com o desconforto 
do paciente. É preciso ter ainda 
mais cuidado com alimentos 
pigmentados ou ácidos nas pri-
meiras 48 horas após o clarea-
mento.

IN – O resultado é imediato?
Dra. Tainara - Com uma ses-

são já conseguimos uma me-
lhora significativa, mas a quan-
tidade de sessões vai de acordo 

com o paciente e a indicação do 
próprio dentista.

IN – Tem algo mais que a 
Dra. ache importante acrescen-
tar?

Dra. Tainara – Sim, acho 
essencial reforçar que qual-
quer tipo de clareamento 
deve ser acompanhado por 
um profissional da área. Ja-
mais deve-se realizar qual-
quer procedimento sem um 
dentista avaliar seu caso.

Serviço:
Clínica Odontológica 
Dra. Tainara Desidera
Rua Alexandrino de 
Moraes, nº 242
Jardim Maringá
Contato: 
(15) 99622-6122.
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FER FER VENDO

Pais Theila e 
Wilson, irmão 
Arthur

Thoas 
1 ano

Ana 
Clara 
7 anos

Alunos do IMA – Insti-
tuto de Música e Arte se 
apresentaram neste mês 

de novembro no Clube de 
Campo em mais uma audi-
ção, onde os futuros mú-

sicos arrasaram com seus 
instrumentos. 

Veja as fotos:

Apresentação 
musical do IMA

O professor de Língua Por-
tuguesa, Fabiano Ferraz, foi 
premiado em 2º lugar no “Co-
nectando Boas Práticas”, promo-
vido pela Rede Nacional Conec-
tando Saberes em parceria com 
a Fundação Lemann. A premia-
ção ocorreu na última sexta-fei-
ra (22), em Sorocaba, no Centro 
de Referência em Educação. 
O prêmio tem como proposta 
valorizar e ampliar iniciativas 
de professores pelo Brasil, per-
mitindo que outros educadores 
possam se inspirar e replicar as 
melhores ideias.

A ação contou com o apoio 
de secretarias de Educação em 
mais de 60 municípios, de todos 
os Estados do Brasil e com mais 
de 800 professores. Os proje-
tos inscritos foram avaliados 
por educadores que integram 
a Rede Conectando Saberes. O 
seminário realizado no dia 22 
facilitou a troca de experiências 
e a valorização dos docentes. 
Foram dez premiados da re-
gião de Sorocaba, sendo que o 
projeto “A escola que eu quero”, 
desenvolvido pelo professor Fa-

Professor de Itapeva é 
premiado no “Conectando 
Boas Práticas 2019”

biano, conquistou o 2º lugar.
O projeto aplicado no ano 

de 2018 na EE. Professor Sil-
vério Monteiro, abordou as 
dez competências previstas na 
nova Base Nacional Comum 
Curricular, juntamente com o 
ensino e prática da Língua Portu-
guesa no Ensino Médio, através da 
produção de textos dissertativo-
-argumentativos, contextualizada 
em oficinas diferenciadas. Tam-
bém destacou o trabalho interdis-
ciplinar a serviço da formação 
integral do estudante. Os re-
sultados foram visíveis com o 

avanço dos alunos em relação 
à prática de produção textual 
e a evolução da oralidade; ex-
celente classificação em con-
cursos externos de redação e 
no ENEM, além de se relacionar 
com toda a comunidade local.

A principal ação do projeto 
foi discutir, argumentar e pro-
por soluções sobre o atual ce-
nário educacional, mostrando 
com a linguagem dos próprios 
alunos, o que eles necessitam 
e como veem a Educação, além 
de transformá-los em protago-
nistas, autônomos e solidários.
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O Colégio Leme realizou 
neste mês de novembro mais 
uma Mostra de Ciência, que en-
volveu todos os alunos em ati-
vidades dinâmicas e criativas.

Para a organização, o mo-
mento foi especial, já que reu-
niu a equipe escolar, estudan-
tes e familiares.

Confira fotos do evento:

Mostra de Ciências no Colégio Leme

Pré-lançamento 
do livro “Pétalas”, 
de Fabiano Ferraz
Acontecerá no dia 07/12 

o pré-lançamento do 
livro “Pétalas”, do au-

tor itapevense Fabiano Fer-
raz. O evento será realizado 
a partir das 19h na Casa da 
Cultura Cícero Marques e 
contará com apresentações 
musicais, canto, encenações 
e coletiva sobre o processo 
de produção; além da divul-
gação de algumas histórias e 
da capa do livro.

Intitulada “Pétalas”, a 
obra narrará histórias reais 
de cem mulheres de Itapeva 

e região. Amores, alegrias, 
tristezas, decepções; “Péta-
las” mostrará as diferentes 
faces de figuras comuns que 
carregam em si verdadeiras 
lições de vida. O pré-lança-
mento é uma prática comum 
entre os autores ingleses e 
norte-americanos; consiste 
numa prévia, onde o livro 
ainda não estará disponível 
para venda, marcando o iní-
cio da divulgação oficial e 
contagem regressiva para o 
lançamento, que será no dia 
09 de maio de 2020.

 

Tatuadores da Old Art Barber 
Shop Tattoo ganham troféu 
em concurso nacional

Os tatuadores Gustavo 
(Tixa) e Bruno Carvalho parti-
ciparam de um concurso na ci-
dade de Atibaia/SP que premiou 
os melhores trabalhos de tatua-
gem e contou com profissionais 
de todo o Brasil.

Gustavo que antes de en-
trar definitivamente no ramo 
que vem se expandindo ano 
a ano fazia tatuagens apenas 
nos finais de semana venceu 
na categoria “realismo” e ainda 
levou o segundo lugar na série 
“preto e branco”. Já Bruno ficou 
com o primeiro lugar na cate-
goria “Fechamento” e segundo 
na “desenho colorido”.

O resultado foi muito co-
memorado por Bruno, Gustavo 
e os demais componentes da 
equipe Naira Moreira, Ana Lau-
ra e Márcio Oliveira.
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Foi realizada na sexta-fei-
ra (22), na Câmara Mu-
nicipal de Itapeva, no 

Plenário Ricardo Campolim de 
Almeida Neto, Sessão Solene 
de Entrega de Títulos de Cida-
dão Itapevense.

Foram homenageados o Sr. 
Hanna Lahoud e a Srª Uricyre-
ma Silva Quevedo. O autor das 
honrarias foi o vereador Toni do 
Cofesa.

A Srª Uricyrema Silva Queve-
do, natural da Serra do Salitre, 
Minas Gerais, casada com An-
tônio Nilson Correa Quevedo, 
com quem teve quatro filhos: 
Conrado, Ludmilla, Leandro e 
Caio e 6 netos Beatriz, Ana, Lui-
za, Lavínia, João e Vitória.

Sessão Solene entrega honrarias 
a dois novos Cidadãos Itapevenses

Passou a residir em Itape-
va em março de 1969, onde 
terminou o ginásio na Escola 
Estadual Otávio Ferrari e cur-
sou secretariado na antiga Es-
cola do Comércio, vindo tem-
pos depois a fazer magistério 
em Avaré.

Aos 36 anos integrou no 
quadro da rede municipal e 
particular como professora de 
Educação Infantil e ensino fun-
damental.

Deu início na antiga creche 
São Benedito, Colégio Anglo, 
APAE, Natureza Viva, Colégio 
Objetivo, EJA Saturnino Lima 
Araújo e EMEI Darcy de Moura

Braatz Muzel (bairro São 
Francisco), EMEI Francisco Ros-

si e Nair Rodrigues (bairro São 
Camilo), EMEI Edna Muzel de 
Moura, Francisco Prado Mar-
garido (bairro Jardim Maringá), 
Benedita lombardeiro (bairro 
dos Pintos), José Lopes Fernan-
dez (bairro Vila Nova), instru-
tora do curso Jovem Aprendiz 
do SENAR nos bairros Pacova 
e Alto do Brancal, voltando a 
atuar no colégio objetivo onde 
se aposentou como coorde-
nadora da Educação infantil 
e atua como coordenadora na 
Creche Lar do Amor.

O Srº Hanna Lahoud, nas-
cido em 11 de Novembro de 
1957, na cidade de Sebaal, no 
Líbano. São seus pais: Bakhos 
Hanna Lahoud e Teresia Lah-

oud. São seus irmãos: Michel 
(falecido), Ramon, Samira, So-
nia e Samir. Casado com Salete 
Aparecida Macedo Lahoud, com 
quem teve três filhas: Marcela, 
Fernanda e Fairuz.

Veio ao Brasil em dezem-
bro de 1961, estudou nas esco-
las Acácio Piedade, onde fez o 
curso primário, no Esternato, 
onde hoje funciona a Secreta-
ria da Cultura, o curso Ginasial 
no Otavio Ferrari, onde cursou 
até o 2° Colegial. Em 1974, mu-
dou-se para Curitiba para fins 

de estudos, completando o 3º 
Colegial na Escola Camões. Em 
1975, prestou o vestibular para 
odontologia, passando em 23º 
lugar, na cidade de Ponta Gros-
sa, onde veio a se formar em 
1980 na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa.

Passou no concurso públi-
co da Prefeitura de Itapeva em 
1987 e permanece até os dias 
de hoje. Foi por 3 vezes Diretor 
do Departamento de Odontolo-
gia, nas Gestões dos prefeitos 
Guilherme Brugnaro, Luiz An-

tonio Hussne Cavani, e Roberto 
Comeron.

Foi o idealizador do projeto 
da criação do CEO (Centro de 
Especialidades Odontológicas) 
e já ganhou nestes últimos três 
anos prêmios pelo Conselho 
Regional de Odontologia para a 
Prefeitura de Itapeva. Formado 
em pós-graduação em ortodon-
tia (Associação dos Cirurgiões 
Dentistas de Campinas) e em 
Acupuntura Oriental (Centro de 
Estudos de Terapias Naturais 
de Sorocaba). 

No último dia 20 de novem-
bro o curso de Educação Física 
da FAIT através da disciplina de 
Lutas realizou o 6º Festival de 
Lutas, um projeto desenvolvido 
pelo sexto período do curso de 
licenciatura e bacharelado. Este 
festival é idealizado com base 
no plano de ensino do curso 
por meio das metodologias ati-
vas de ensino.

O curso de Educação Física 
da FAIT prioriza a qualidade 
na educação, visando a melhor 
formação profissional dos seus 
educandos, para isso desenvol-
vemos projetos que conciliam 
a teoria e a prática. Para o fes-
tival foi escolhido como tema: 

Educação Física da FAIT realizou 6º Festival de Lutas
“As artes marciais de origens 
africanas e afro-brasileiras”, as 
quais se destacam: O Dambe, 
a Bassula, a Camangula, o Ma-
culelê, a Capoeira, o Batuque, 
entre outras.  

Na oportunidade os alunos 
também enfatizaram a impor-
tância e a influência da cultu-
ra africana na educação e as 
reflexões necessárias para o 
contexto, pois dia 20 de no-
vembro é também o dia da 
Consciência Negra. Foi uma 
noite de muito aprendizado 
na busca pela melhor prática 
no que diz respeito à Educa-
ção Física e à Educação de um 
modo geral.  
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No dia 25 de novembro o 
Escritório de Advocacia 
Márcia Ribeiro realizou 

o encerramento da Campanha 
do Novembro Azul “Homem de 
verdade se cuida”, com a parti-

Escritório de Advocacia Márcia Ribeiro realizou 
Campanha Novembro Azul “Homem de verdade se cuida”

cipação de clientes de Itapeva e 
das cidades vizinhas. 

O evento foi marcado pela 
palestra de Ronaldo dos Santos 
sobre o tema “prevenção do 
câncer de próstata” com infor-

mações técnicas de cuidados, 
exames e prevenção e também 
uma palestra motivacional mi-
nistrada por Francisco Ferreira 
da “Ferrera Barber”.

Para finalizar foi oferecido um 
brunch aos participantes e uma 
garrafa de água personalizada, 
para lembrar a importância de to-
mar água e cuidar da saúde. 

A Dra. Márcia enfatiza que 
“intenção da Campanha é falar 
do assunto, multiplicar as in-
formações sobre saúde, através 
da prevenção, diagnóstico pre-
coce, e as atuais possibilidades 
de tratamento. Estamos gratos 
porque o evento superou as 
nossas expectativas e acredita-
mos que a semente da informa-
ção foi plantada com sucesso. 
Agrademos de coração todos 
os envolvidos, que colocaram 
muito amor em cada detalhe”.

Aconteceu nos dias 23 e 24 
de novembro, no Parque Pilão 
d’Água, a 9ª edição do Rock & 
Consciência, o maior festival 
de rock beneficente de Itapeva 
e região, com a participação de 
15 bandas divididas em dois 
dias de evento. A edição des-
te ano contou ainda com uma 
grande estrutura com bar e 
praça de alimentação.

O 9° Rock & Consciência foi 
um sucesso batendo recorde 
de arrecadação de leites para 
a AVACCI, foram 259 litros de 
leite doados pelo público que 
prestigiou as apresentações.

O Rock & Consciência é um 
festival de rock que teve sua 
primeira edição 02/02/2007 no 

9ª edição do Rock & Consciência

antigo Espetinho (atual Pizza-
ria Vitória), com a participação 
de 06 bandas, ali nascia o maior 
festival de rock de Itapeva e re-
gião. O Rock & Consciência foi 

criado por músicos e feito para 
as Bandas de Garagem (Garage 
Band) que não tinham e ainda 
não tem espaço para se apre-
sentar, além de incentivar o pú-

blico a exercer seu papel social.
Este ano o evento contou 

novamente com o apoio da Se-
cretaria Municipal de Educação 
e Cultura através do Departa-

mento de Cultura.
Organizadores: Cleverson 

Rocha, Elis Reichert, Alberto 
Fasceti, Rodrigo Teixeira.

Binho Assistec, sua esposa e filho estiveram 
de férias em Pernambucano na Praia dos 

Carneiros, próximo a Tamandaré
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Eurotrip Novembro 2019 – Portugal, França e Itália – Itapeva Viagens
PARTE II
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