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Itapeva agora 
é governada por 
Mário Tassinari

Cavani perde 
novamente 
na Justiça

Secretários 
são nomeados

Saiba quais foram 
os principais 

fornecedores da 
Prefeitura em 2019

Dr. João Ricardo Figueire-
do de Almeida – Secretário de 
Governo. Noel Neves Santos – 
Secretário de Administrações 
Regionais, Transportes e Servi-
ços Rurais. Patrícia Aparecida 
Felício Matos – Secretária da 
Educação. Karen Grube Lopez 
– Secretária de Saúde. Luiz Fer-
nando Tassinari – Secretário de 
Administração e Recursos Hu-
manos (foto). Priscila Tuana Ce-
rantola Maldonado – Assessora 
Especial de Governo. Página 04.

Pedro Correa requer 
verba para construção 

de velório municipal

Executivo determina 
realização de auditoria 

na Prefeitura

Na segunda-feira (02) aconte-
ceu a Sessão de Câmara que mar-

cou a abertura de uma Comissão 
Processante que investigará as 

denúncias feitas contra o prefei-
to afastado, Luiz Cavani (PSDB). 

Comissão Processante 
é aberta contra ex-prefeito

O prefeito afastado Luiz 
Cavani ainda tentou voltar 
ao cargo através de uma li-
minar no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, porém, para o 
relator Bandeira Lins, “os au-

tos oferecem elementos em tese 
condizentes com o que a inicial 
enuncia, a justificar a adoção 
de cautelas que visam inclusive 
a preservar a instrução proces-
sual”. Página 04.

E a novela sobre a eleição 
ao Conselho Tutelar de Itapeva 
parece está longe de terminar. 
Desde a primeira eleição em 6 
de outubro, diversos fatos ocor-
reram que impossibilitaram de 
ser promulgado o resultado fi-
nal. Página 06.

Eleição para 
conselheiro 

tutelar 
permanece 
sem solução

Empresários relatam que de-
semprego se deve à falta de incen-
tivos a investimentos. Página 07.

População 
pede gestores 

com ideias 
inovadoras

Carta do 
leitor: o 

desabafo de 
uma irmã

A Associação Comer-
cial de Itapeva - ACIAI 
divulgou o calendário co-
mercial de dezembro com 
o horário especial de Na-
tal. Em Foco 07.

Horário 
especial 

de Natal é 
divulgado 
pela ACIAI

Uma reviravolta tomou con-
ta da política itapevense nos 
últimos dias. Depois do então 
prefeito Luiz Antonio Hussne Ca-
vani ser condenado e ter pedido 
de afastamento e suspensão de 
direitos políticos em dois proces-
sos diferentes, o seu vice Mário 
Sérgio Tassinari foi empossado 
na sexta-feira, dia 29. Página 04.
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Venho aqui expor um 
pouco de parte dos basti-
dores das eleições de 2016, 
onde esse político profissio-
nal, pessoal sem índole, foi 
eleito com 70% dos votos....

Em 2016 fomos procura-
dos por uma líder política da 
cidade, proprietária de uma 
rádio... onde colocava um 
partido à disposição de pes-
soas que TODOS, sem exceção, 
eram contra o CAVANI! Então 
por meses nos reunimos, bus-
camos outras pessoas e tudo 
certo para irmos para uma 
mudança, para buscarmos 
renovação, até que chegou o 
grande dia e a DONA da rá-
dio, que era DONA do partido, 
nos tirou o direito de escolha, 
sabe aquela história assim: 
SOU A DONA DA BOLA, assim 
foi feito, pegou o livro de ata, 
colocou embaixo do braço e 
foi embora para ABRAÇAR O 
SENHOR CAVANI, não esque-
çam!! ELA E MUITOS QUE 
HOJE MASSACRAM O CAVANI, 
estavam ao seu lado, derru-
bando lágrimas em meio ao 
nosso calçadão dr. Pinheiro!! 
Pois bem, também neste ín-
terim, criei mais inimizade 
com meus familiares.... pois 
sim, estávamos de lados ex-
tremamente opostos! Pois eu 
era e sou ANTI CAVANI!!! 

Mas enfim, o cara foi elei-
to.... fazer o que se a esco-
lha era da grande vontade 
da maioria.... mas cansei de 
ouvir uma pessoa falar: DEI-
XA ELE SER PREFEITO, deixa 
a máscara cair sozinha, DEI-
XA ACABAR COM PROPRIO 
NOME SOZINHO! E essa pes-
soa estava e sempre está EX-

Carta do Leitor
TREMAMENTE certo!

Pois bem, como todos sa-
bem, primeiro a bomba, meu 
irmão! Sim, meu irmão mais 
novo, que por “n” situações, 
já não tínhamos nem sequer 
contato.... mas como irmã era 
meu dever, e eu sentia que 
precisava estar ao lado dele.... 
e apesar de tudo eu fiquei 
sim, todos os momentos que 
pude, ao lado dele.... mas não 
para passar a mão na cabeça, 
ou repreender, mas para dar 
meu ombro de irmã! Pois ele 
perdeu TUDO! Ele fez uma 
escolha triste, errou muito, 
confiou nesses bandidos, e 
caiu, caiu tão fundo que por 
muitos dias foram afastados 
até de “seus bens” maior!!! 
saiu da cidade, não pq era 
obrigado, mas porque tinha 
vergonha, já os companhei-
ros aqui ficaram né.... mui-
tos daqueles que se diziam 
seus amigos, fizeram acusa-
ções falsas, alguns que junto 
dele que se diziam cristãos, 
optaram pelo cargo, do que a 
verdade, e ficaram aqui com a 
cabeça erguida, como se o me-
nino tivesse feito tudo sozi-
nho!!! Ahh o menino, que eles 
botaram fé que iria assumir 
tudo! Não, o menino tomou 
coragem e foi embora, perdeu 
tudo...perdeu.... perdeu... per-
deu.... e ainda vai pagar por 
tudo que fez! Mas vai pagar 
apenas pelo o que ele REAL-
MENTE fez! E não por tudo 
que fizeram JUNTOS! 

Vimos uma câmara onde 
não queriam fazer a leitura 
do mandato de CUMPRA-SE de 
afastar o prefeito, agora ex... 
logo nesta ação que está mui-

to bem elaborada, cheia de 
provas, onde o MP desempe-
nhou maravilhosamente o seu 
papel! E é vergonhoso a mesa 
se achar acima da justiça!! Ali 
mostrou que muito tem que 
ser investigado!! Pois a mesa 
tem o rabo tão sujo quanto ao 
ex-prefeito!!! Ah que delícia: 
EX PREFEITO!!

O todo poderoso perdeu 
por um erro tão banal: o 
que sentia REI perdeu sua 
MAGESTADE por algo tão ri-
dículo!! Notinhas?! Erro de 
prazo?!? Que falhas, nestas 
falhas pequenas, terão es-
paço de auditar as grandes 
falhas! Nestes últimos dias 
lavei minha alma, hoje te-
nho orgulho em dizer: eu era 
e sou OPOSIÇÃO A ESSA COR-
JA!! Tenho orgulho de bater 
no peito e falar: NÃO ERREI 
NA ESCOLHA! 

Fora todos vocês que se 
achavam acima de tudo e de 
todos!! Que se achavam impu-
nes as quaisquer tramoias! 

E que fique o aprendizado: 
ARROGÂNCIA, prepotência, 
não leva ninguém a lugar ne-
nhum! E essas duas palavras 
definem maravilhosamente 
bem a EQUIPE CAVANI!

Espero que a justiça pre-
valeça, que a politicagem 
não vença! Pois a politica-
gem apenas vem para atra-
palhar o trabalho do judiciá-
rio local! 

Quero deixar claro aqui, 
que não tenho interesses po-
líticos, porém amo a políti-
ca! E não é ela o problema, 
e sim os que adentram a ela 
para apenas se dar “BEM”!

Por Larissa Campolim

A maciez da pele alva e sem 
escaras deixadas pelo dono do 
exício; cabelos abaçanados e 
contornados pelo minuano das 
paixões; o frescor do bálsamo 
emanado pelos orifícios de uma 
deusa humanizada; Flor, até o 
nome singularizava sua exis-
tência terrestre. A natureza fora 
tão generosa em cromatizar 
inexprimível beleza; os espelhos 
sentiam ciúmes da sua imagem 
refletida sem eivas, então se es-
quivavam das linhas primorosas 
da jovem que possuía um inco-
mensurável jardim dentro de si.

Flor cultivava flores e se me-
tamorfoseava consoante suas 
emoções; tinha o poder de seg-
mentação dos seus sentimen-
tos profundos e abrigados em 
pequenos maços de terra fértil. 
Na maioria das vezes escolhia 
ser rosa, pois sentia a neces-
sidade de ser amada intensa-
mente, exigia por carinho ex-
clusivo; sua beleza simbolizava 
o amor esperado, mas como ti-
nha espinhos, o sofrimento lhe 
causava violenta dor. Outras 
vezes se tornava flor de lótus; 
sensível, se magoava com faci-

lidade, apesar de não demons-
trar. Num dia nublado, era uma 
tímida e vulnerável violeta, 
mas de repente se adaptava a 
situações profusas e brilhava 
como um imponente girassol.

Em contingências, transfazia-
-se em tulipa e inspirava poetas 
com afável olência musical, nem 
se assemelhava ao lírio errôneo 
que tentava esquecer o grande 
amor despedaçado e seco. Flor 
sonhava em ser orquídea, mas 
precisava se libertar daquele mal 
vital, mesmo que as pétalas de 
um crisântemo fossem armadi-
lhas da sua sedução. Embora a 
sensualidade estivesse em suas 
raízes, ela ainda era uma inocen-
te margarida.

Flores da estação imperfeita 
que mascaravam a argúcia de 
uma mulher com mil indeci-
fráveis fases de estar despida, 
completamente transparente, 
opaca e sem lucidez. Flor se-
meava dúvidas e acreditava 
em respostas vazias e ocultas. 
Copo de leite, narciso, azaleia, 
begônia, camélia, cravo, íris, 
magnólia, lavanda, vestia-se 
com todas, cobria-se diante do 

seu segredo inescusável e se 
autodestruía como uma erva 
daninha, expectando delicada 
ternura de um jardineiro que a 
fizesse florir como antes.

Este é o texto introdutório 
do meu livro, Pétalas. O pré-
-lançamento será no sábado 
(07) às 19h na Casa da Cultura 
Cícero Marques. A obra narrará 
histórias reais de cem mulheres 
de Itapeva e região. Amores, 
alegrias, tristezas, decepções. 
O pré-lançamento é uma prá-
tica comum entre os autores 
ingleses e norte-americanos; 
consiste numa prévia, onde o 
livro ainda não estará dispo-
nível para venda, marcando 
o início da divulgação oficial 
e contagem regressiva para o 
lançamento, que será no dia 09 
de maio de 2020.

Flor

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 BIOSAFRA COM. TRANS. 
E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA – CNPJ 07.861.476/0001-66 situada na Rodovia SP 249, SN – KM 113,5 
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.

Na última semana, o verea-
dor Dr. Pedro Correa, esteve 
em reunião junto ao Deputado 
Estadual Coronel Telhada (PP), 
o principal assunto foi a solici-
tação de recursos para a cons-
trução de um velório municipal 
em Itapeva.

Dr. Pedro Correa expôs a total 
necessidade para o município. 
“Além da população considerada 
carente, muitas famílias não pos-
suem recursos financeiros para 
pagar plano funerário ou mesmo 
custear as despesas de velório 
e sepultamento de seus entes 
queridos. Em algumas moradias 
da cidade, não existe sequer 
espaço para introduzir uma 
urna funerária. Tal velório vem 
atender o clamor dessas famí-
lias, as quais só assim poderão 
sepultar seus entes queridos, 
com pouco mais de dignidade”, 
justificou o vereador.

O Deputado se mostrou 
pronto a ajudar nesta causa, si-
nalizou que logo destinará o re-
curso necessário para atender 
ao pedido do vereador.

Vereador requer verba a 
Deputado Estadual para 
construção de velório municipal

As ações do ex-prefeito 
que conseguiu a proeza de 
ser denunciado como “che-
fe de quadrilha” pelo Minis-
tério Público e levar junto a 
este imbróglio seus filhos e 
alguns assessores nos mostra 
o quanto a nossa cidade esta-
va próxima do fundo do poço. 
Vale a pena lembrar que todos 
os crimes foram denunciados 
na CEI do Calote e das Notas 
Frias. Lembramos também que 
alguns vereadores foram coni-
ventes com a pratica de diver-

sos crimes impedindo que a 
cassação ocorresse dentro da 
Casa de Leis que hoje mais pa-
rece a Casa da Mãe Joana.

A esperança de uma gran-
de virada vai de encontro ao 
atual prefeito, Mário Tassinari 
que é tido como uma pessoa 
honesta e nutre um grande 
amor por esta cidade que o 
fez vice prefeito, mas foi im-
pedido de trabalhar por sua 
gente pelo antigo e hoje afas-
tado Luiz Cavani.

O que se espera que ocorra 

uma grande justiça para com 
esse vereadores que atrapa-
lham a nossa cidade com um ci-
nismo que nos chega a dar de-
sespero. Que você amigo eleitor 
lembra disto e varra a Câmara 
de seres nefastos a vida públi-
ca que vivem de Itapeva e não 
para Itapeva.

É hora de limparmos esta 
lama que cobriu a nossa cidade 
de vergonha a nível nacional e 
afastar esses oportunistas do 
poder e quem sabe até encami-
nhar alguns para a cadeia.

Mar de lama



Liminares
A luta incessante de Luiz Cavani em 

tentar voltar ao poder está se tornando 
ridícula já que o embasamento do Mi-
nistério Público é uma obra que deveria 
ser encaminhada para universidades em 
face da qualidade do trabalho executa-
do. Com base nisso ele que se cuide que 
não ocorra um pedido de prisão preven-
tiva por estar atrapalhando as investi-
gações e o processo.

Covardia
A fuga de Oziel Pires para não rece-

ber a intimação que daria a posse a Má-
rio Tassinari deveria ser avaliada pelo 
Conselho de Ética da Casa de Leis já que 
os demais membros da Mesa poderiam 
sair de lá algemados. O Laércio que o 
diga, que mesmo depois da humilhação 
que passou sorria do povo na sessão des-
ta segunda-feira (02)

Maior vergonha
Vocês que estiveram envolvidos nes-

ta armação de tentar não dar a posse ao 
atual prefeito serão lembrados como um 
dos episódios mais deprimentes da histó-
ria da Casa de Leis. Deveriam ser todos 
indiciados por desacato ao Ministério Pú-
blico e ter suas vidas investigadas.

suas vidas sejam avaliadas deste o início 
de seus mandatos. Alguns não tinham 
um gato para puxar pelo rabo e hoje 
compram casas luxuosas em bairro no-
bre. Façam esse favor para o povo e es-
peramos que todos estejam dentro da lei 
e tenham conseguido ficar ricos com o 
salário que recebem, mas que precisam 
ser investigados isso precisam.

Chegando
Os novos secretários estão chegando 

com muita vontade de recolocar Itapeva 
no seu devido lugar e independentemen-
te de você gostar deste ou daquele deixe 
seu apoio para que possam trabalhar 
com tranquilidade e respeito ao dinhei-
ro que é da gente.

Saindo
Você que primou pela arrogância, 

menosprezo as pessoas, prejudicou al-
guns e talvez tenha deixado algum ras-
tro para ser averiguado pelo novo gover-
no, boa viagem senhores ex-secretários 
(há exceções). A porta de saída da cidade 
é serventia deste povo que vocês humi-
lharam por quase 3 anos.

Help
Causou grande temor nas lideranças 

dade foi considerado um “fogo amigo” 
pelos GCMs.

De carona
Tem vereador pegando carona no 

requerimento de outro, já é a segunda 
vez que um vereador anuncia que pe-
diu uma determinada coisa, sendo que 
outros vereadores já havia solicitado o 
mesmo antes. A atitude está despertan-
do a ira dos colegas de plenário. 

Pontos incontáveis
A posição de Marinho Nishiyama 

diante da negativa do presidente em 
exercício Laércio Lopes em pôr o ofí-
cio do MP para ser lido na sessão 
de quinta-feira fez com que o vereador 
que há pouco tempo assumiu o cargo 
ganhasse a admiração de muitas pes-
soas, o ato foi tido como uma expressão 
da população que vê o que acontece na 
Casa de Leis atônica. Talvez ninguém es-
perava esse posicionamento firme, mas 
que lhe rendeu pontos com os eleitores.

Eles também
Os vereadores Margarido e Jé tam-

bém foram peças fundamentais nestes 
processos em que se descobriu tantas 
falcatruas na Prefeitura.

Nominar
Dizer o nome de vocês seria até per-

da de tempo e espaço no jornal, já que 
a opinião pública os está massacrando 
por quererem aceitar o obvio que é: “Ca-
vani cometeu crimes e tem que pagar”.

Parabéns a 
Polícia Militar

Graças ao Capitão Maciel e seus 
comandados a ordem judicial pôde ser 
cumprida, assim como, mantida a or-
dem no local. Por outro lado, a Guarda 
Municipal não apareceu, por que será?

Pedido
Dr. Mário Tassinari, o prefeito hoje 

tem maioria na Casa de Leis então de 
forma alguma se alie a esses citados aci-
ma que só encostarão no prefeito para 
conseguir algum benefício. Fuja disso.

Sugestão
Senhores promotores de Justiça que 

brilhantemente estão conduzindo os 
processos onde furtaram, falsificaram, 
omitiram e corromperam várias pes-
soas. Peçam a quebra do sigilo bancário 
e telefônico de todos os agentes políticos 
que teimam em proteger o crime e que 

da igreja a qual o vereador Laércio fre-
quenta de que o mesmo estaria sendo 
preso na quinta-feira após ser acusado 
pelo vereador Marinho de descumprir 
uma ordem judicial. Áudios do mo-
mento em que a confusão ocorria 
na Câmara chegaram até um grupo 
da igreja e há quem diga que não foi 
nem questão de bom senso e sim de 
obediência a colocação do documento 
do MP na pauta do dia.

Desespero
Assim que Marinho anunciou a 

chamada da Polícia, foi um desespero 
dos vereadores que poderiam respon-
der pelo ato de não colocar em pauta 
o ofício do MP. Enquanto uns corriam 
de um lado para o outro tentando uma 
posição de “superiores”, outro até liga-
ção da esposa recebeu pedindo para ir 
embora. Precisava disso?

Comando novo
Ao ser anunciado o novo comando 

da GCM, fomos ver o que alguns guar-
das achavam da novidade. A verdade é 
que o novo comandante foi um consen-
so entre a corporação, uma vez que o 
antigo comandante estava desgastado 
com a tropa desde que usou a Tribuna 
da Câmara. A fala naquela oportuni-
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Logo após assumir a Pre-
feitura, o prefeito Má-
rio Tassinari divulgou 

que abriria uma auditoria 
nas contas do Poder Exe-
cutivo e uma planilha com 
despesas do município de 
janeiro a setembro foi divul-
gada onde alguns números 

chamam a atenção.
O contrato mais critica-

do por cidadãos que tiveram 
acesso a planilha é a da em-
presa Jundiá, responsável 
pelo transporte público em 
Itapeva, ao mês a empresa re-
cebe mais de R$ 1 milhão da 
Prefeitura. Muitos acreditam 

que com o subsídio repassado 
pelo Executivo o transporte 
público poderia ser feito até 
gratuitamente.

Parte dessa planilha que en-
globa mais de 1.300 empresas 
e órgãos públicos que recebem 
dinheiro público pode ser con-
ferida a seguir:

Divulgada lista com gastos da 
Prefeitura de janeiro a setembro

Prestes a completar oito 
ano de existência o Serviço de 
Atendimento Médico de Urgên-
cias - SAMU de Itapeva se con-
solidou com um dos órgãos de 
maior confiança da população, 
sendo considerado imprescin-
dível nos dias atuais a região.

Implantado em Maio de 
2012, o SAMU conta com uma 
Central de Regulação das Ur-
gências e Emergências, e aten-
de via 192 seis municípios da 
região, são eles: Itapeva, Itara-
ré, Itapirapuã Paulista, Apiaí, 
Guapiara e Bom Sucesso de Ita-
raré.

Apesar de todo o reconhe-
cimento que o órgão tem por 
parte da sociedade, por des-
conhecimento das normas de 
atendimento, alguns cidadãos 

SAMU realiza cerca de mil atendimentos por mês
ainda tentam entender o por-
quê de algumas perguntas na 
hora do atendimento telefôni-
co.

O Coordenador Adminis-
trativo do SAMU, Emerson Ca-
margo explica como funciona a 
questão de atendimento junto 
ao 192. “Ao receber a chamada, 
o filtro inicial (perguntas) são 
sobre nome e idade do pacien-
te, local da ocorrência com en-
dereço e alguma referência se 
possível, queixa do paciente, 
onde o médico avalia a gravi-
dade para definir se desloca 
recurso de transporte simples 
SADI, suporte básico de vida 
(condutor e técnico) ou suporte 
avançado de vida - UTI (equipe 
com condutor, médico e enfer-
meiro)”, diz.

Essas informações que no 
primeiro momento podem pa-
recer uma burocracia sem sen-
tido, é o que fará a diferença 
na prestação de um bom aten-

dimento, pois através destas 
informações que será decidido 
qual tipo de ambulância será 
encaminhada ao paciente. Ao 
ser questionado sobre reclama-

ções de atendimento Emerson 
diz que o SAMU trabalha com 
sistema de regulação e grava-
ção dos atendimentos, onde 
os dados e informações regis-
trados são inalteráveis, com 
prestação de contas ao Ministé-
rio da Saúde a cada 06 meses, 
por tanto, qualquer reclamação 
pode ser facilmente investiga-
da, não dando margem para 
injustiças tanto para o pacien-
te quanto para as equipes de 
plantão.

Somente no município de 
Itapeva, o SAMU em média, 
realiza 1.000 atendimentos 
por mês. Realiza também 
transferências inter hospita-
lares a pacientes referencia-
dos de Itapeva para outras 
cidades de maior complexi-

dade, com transporte sim-
ples, suporte básico de vida 
e suporte avançado de vida 
(UTI com equipamentos para 
suporte de pacientes recém 
nascidos a adultos) além de 
prestar apoio na cobertura 
de grandes eventos públicos, 
que apresentam maiores ris-
cos aos frequentadores, com 
equipes 100% extras, não in-
terferindo nos atendimentos 
rotineiros.

Emerson conta ainda que as 
equipes realizam capacitações 
com metas internas de educa-
ção continuada aos profissio-
nais do SAMU, realiza também 
capacitações a públicos exter-
nos, tais como escolas para pro-
fessores, auxiliares e alunos, e a 
instituições parceiras.
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Uma reviravolta tomou 
conta da política itape-
vense nos últimos dias. 

Depois do então prefeito Luiz 
Antonio Hussne Cavani ser con-
denado e ter pedido de afasta-
mento e suspensão de direitos 
políticos em dois processos di-
ferentes, o seu vice Mário Sér-
gio Tassinari foi empossado na 
sexta-feira, dia 29.

No primeiro caso, Cavani teve 
o pedido de suspensão de direi-
tos políticos feito pelo Juiz de Di-
reito, Dr. Matheus Barbosa Pandi-
do, pela CEI do Calote, de 2004. 
Porém, o prefeito afastado solici-
tou ao Juiz através de petição a 
nulidade da decisão que rejeitou 
os embargos de declaração opos-
tos contra a sentença. Alegou o 
Juiz que em momento algum, a 
não ser nesta petição, os advoga-
dos Renato Jensen Rossi e Felipe 
Branco de Almeida postularam 
que as publicações saíssem em 
seus nomes. “A irregularidade na 
representação processual, se de 
fato existiu, consistiu em vício 

Após duas condenações de Cavani, Itapeva 
agora é governada por Mário Tassinari

causado pelos próprios causídi-
cos”. Ainda de acordo com Dr. 
Matheus, “para todos os efei-
tos, as publicações saíram em 
nome do único advogado for-
malmente constituído e, por 
isso, nenhuma nulidade se há de 
reconhecer”.

No segundo caso, mais re-
cente, da CEI das Notas Frias, 
o Ministério Público requereu 
Ação Civil Pública de responsa-
bilização por atos de improbi-
dade administrativa c.c. pedido 
liminar de afastamento do car-
go sem vencimentos e indispo-
nibilidade de bens em face de 
Cavani e demais pessoas que 
estariam envolvidas no esque-
ma de lavagem de dinheiro 
dentro da Prefeitura de Itapeva.

Em resumo, o MP (promo-
tores Hamilton Antonio Gian-
fratti Junior, Lúcio Camargo de 
Ramos Junior e Ricardo Maurí-
cio Martinhago) pediu ao Juiz 
de Direito Dr. Wilson Federici 
Junior o afastamento imedia-
to do prefeito, haja vista que 

o mesmo não pudesse estar 
recebendo salário normalmen-
te sendo que lesou os cofres 
públicos. Além disso, segundo 
o promotor Dr. Hamilton Gian-
fratti Junior, foi identificada a 
formação de um verdadeiro sis-
tema, uma engrenagem ilícita, 
sobretudo dentro do gabinete 
da Prefeitura Municipal visan-
do o desfalque contínuo e reite-
rado dos cofres públicos.

Com base em todas as pro-
vas apresentadas, o Juiz de Di-
reito Dr. Wilson a decidiu pelo 
afastamento de Cavani como 
prefeito e a indisponibilidade 
dos bens dos requeridos, no li-
mite do valor pleiteado a título 
de dano ao erário e multa, qual 
seja, R$422.000,00 (quatrocentos 
e vinte e dois mil reais), vedan-
do-se qualquer ato de alienação 
sem autorização deste juízo.

O AFASTAMENTO
Na quinta-feira (28), os ve-

readores foram notificados da 
sentença e que deveriam então 
cumprir o mandado judicial e 
afastamento do prefeito.

Entretanto, na sessão do 
mesmo dia, o presidente da 
Casa Oziel Pires não estava pre-
sente, ocasião em que o vice 
Laércio Lopes assumiu o cargo 
naquela noite, hesitando em 
cumprir o mandado.

Firma em suas palavras, o 
vereador Marinho Nishyiama 
solicitou que uma viatura da 
Polícia Militar comparecesse na 
Câmara para que as medidas 
legais fossem tomadas, já que o 
não cumprimento de um man-
dado judicial pode acarretar em 
prisão.

Com a presença de poli-
cias, o vereador Laércio Lopes 
então convocou a todos para 
uma sessão extraordinária 
na sexta-feira, dia 29, às 11h, 
para o afastamento de Luiz 
Cavani e posse de seu vice 

como prefeito de Itapeva, Dr. 
Mário Tassinari.

LIMINAR NEGADA
O prefeito afastado Luiz 

Cavani ainda tentou voltar 
ao cargo através de uma li-
minar no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, porém, para o 
relator Bandeira Lins, “os au-
tos oferecem elementos em tese 
condizentes com o que a inicial 
enuncia, a justificar a adoção 
de cautelas que visam inclusi-
ve a preservar a instrução pro-
cessual”. Sendo que a inicial 
afirma que Cavani teria se 
utilizado de seu cargo para a 
prática do ato ímprobo, além 
de ter tentado obter silêncio 
das testemunhas no curso do 
procedimento investigativo.

Desta forma, o relator defe-
riu a liminar em partes, apenas 
para que se exclua da constri-
ção patrimonial o montante de 
possível multa a ser ulterior-
mente aplicada, mas mantendo 
o afastamento do cargo.

Inicialmente saúdo a todos 
os presentes, em particular 
cada cidadão da nossa querida 
Itapeva. Cumprimento todas 
autoridades presentes. Cumpri-
mento todos vereadores e fun-
cionários públicos municipais 
sem me esquecer da minha 
amada esposa Eliana, que tam-
bém é servidora pública muni-
cipal, e principalmente compa-
nheira de história.

Em especial, quero cum-
primentar meu estimado tio 
Doutor Ulysses Tassinari, irmão 
do meu pai, o qual me abriu as 
portas em Itapeva quando aqui 
cheguei como médico em iní-
cio de carreira e onde construí 
minha trajetória profissional e 
familiar. Meu querido tio, sinta-
-se representado nesse governo 
que hoje se inicia, devo muito 
ao senhor, e sou grato ao se-
nhor.

Hoje damos início a um 
novo governo. Assumo a mis-
são de governar Itapeva com 
muita humildade e serenidade, 
ciente das responsabilidade e 
desafios a serem enfrentados. 
Vamos governar para todos! 
Itapeva precisa de tempos de 
paz e serenidade, precisamos 
de saúde, educação, empregos 
e oportunidades para todos.

Administrar um município 
do porte de Itapeva exige de-
dicação e empenho. Assumo a 
Prefeitura com intuito de avan-
çar ainda mais nos projetos que 
beneficiam toda nossa popula-
ção! Peço que nossos munícipes 
sejam nossos colaboradores e 
parceiros de primeira ordem, 
compreendendo as dificulda-
des de governar e nos auxilian-
do sempre com suas opiniões 
construtivas.

Precisamos trabalhar com 
determinação, para isso irei de-
dicar as primeiras horas deste 
governo para coordenar uma 
equipe afinada com a principais 

Discurso de posse Dr. Mário Secretários nomeados

reivindicações da população e 
metas do governo que começa 
hoje! Em breve tomando co-
nhecimento de todos detalhes 
do aparato de governo, contas 
públicas e carências de cada 
bairro da cidade e distritos da 
zona rural, daremos passos fir-
mes no caminho para viabilizar 
os melhores projetos para o 
nosso povo de Itapeva!

Estou familiarizado com 
as demandas do município e 
nossa população. Mas não bas-
ta conhecê-la para atender às 
expectativas da cidade e cada 
cidadão, é preciso trabalhar 
arduamente para que isso seja 
concretizado dia a dia durante 
o governo.

Acredito ser muito impor-
tante colocar o orçamento para 
atender à necessidade da popu-
lação, o que será feito, dando 
maior eficiência e transparên-
cia aos gastos públicos.

Precisamos aprimorar ges-
tão governamental e fiscal do 
município. Isso significa respei-
to e transparência na adminis-
tração do dinheiro público. So-
mos um município que precisa 
retomar investimentos e proje-
tos em muitos setores.

O que pretendemos realizar 
é dar ao povo de Itapeva uma 
vida mais digna, mais satis-
fatória com serviços públicos 
de melhor qualidade no aten-
dimento, e oportunidades de 
estudos e empregos na cidade. 
Nossos projetos darão conti-
nuidade às realizações de lon-

ga data que colocaram Itapeva 
como referência para outros 
municípios da região; nesse 
ponto, quero recordar as con-
quistas do deputado estadual 
Ulysses Tassinari, ex-deputada 
Terezinha da Paulina e da con-
tribuição do saudoso Kincas 
Mattos.

A partir de agora a meta é 
avançar rumo a um futuro que nos 
orgulhe cada vez mais de carregar 
Itapeva em nossos corações!

Na Saúde iremos buscar 
apoio do governo estadual 
para implantarmos em Itape-
va programas bem-sucedidos 
nos setores de atendimento 
em atenção básica, de média 
e alta complexidade que nossa 
população precisa. O mesmo 
será feito nos setores de edu-
cação, assistência social, meio 
ambiente, mobilidade urbana, 
e na medida do possível em 
moradia e desenvolvimento de 
geração de postos de trabalho.

Nosso povo precisa recon-
quistar a crença que Itapeva é 
uma cidade capaz de realizar 
o sonho de cada morador, de 
cada família, de cada filha e fi-
lho desta terra abençoada por 
pessoas trabalhadoras que so-
nham com uma vida melhor! 
Por isso, peço que todos con-
tribuam generosamente para 
que Itapeva a partir de hoje 
seja abraçada afetuosamente 
por todas mulheres, homens, 
jovens e crianças que estimam 
nossa querida cidade! Obrigado 
e conto com o apoio de todos!

Dr. João Ricardo Figueiredo 
de Almeida

Secretário de Governo

Patrícia Aparecida 
Felício Matos

Secretária da Educação

Priscila T. Cerantola Maldo-
nado - Assessora Especial 

de Governo

Noel Neves Santos 
Secretário de Administrações 

Regionais, Transportes e 
Serviços Rurais

Karen Grube Lopez
Secretária de Saúde

Luiz Fernando Tassinari
Secretário de Administração 

e Recursos Humanos

O prefeito Mário Tassinari no-
meou na manhã de quarta-feira, 
dia 4, no Paço Municipal, o novo 
comandante da GCM Rafael Au-
gusto Rossi Vieira e o subcoman-
dante Susinei de Wernek.

Rafael Vieira, que passa 
agora a ser responsável pela 
corporação, ingressou em 2004, 
tendo passagens pelo Canil da 
GCM e durante anos, participou 
do apoio tático.

Já o subcomandante Susinei 
Wernek ingressou na GCM em 
2000, fazendo parte da primei-
ra turma de concurso públi-
co, que foi realizado em 1998. 
Também tem experiência na 1ª 
Classe, esteve no Canil por 3 
anos, ocupando o cargo de Ins-
petor até os dias atuais.

Comandante e o Subcomandante 
da GCM são nomeados
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Através do Decreto º 
10.843, de 02 de dezem-
bro de 2019, o prefeito 

de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, 
determinou a realização de au-
ditoria interna financeira e pa-
trimonial nos órgãos da admi-
nistração direta vinculados ao 
Poder Executivo. Confira abaixo 
a justificativa e como deverá 
proceder a determinação:

CONSIDERANDO a determi-
nação de afastamento Chefe 
do Poder Executivo em decisão 
prolatada em 28 de novembro 
de 2019, nos autos da Ação Civil 
Pública Cível - Processo Judicial 
n.º 1005036-11.2019.8.26.0270; 
CONSIDERANDO a posse do atual 
Chefe do Poder Executivo; CON-
SIDERANDO a necessidade de se 
verificar a situação econômico-
-financeira do Município, com a 
apuração de informações segu-

Dr. Mário determina realização 
de auditoria na Prefeitura

ras sobre seu estado financeiro e 
patrimonial.

Art. 2º  A Auditoria Interna 
Financeira e Patrimonial será 
coordenada pela Sra. Grasie-
le Cadena Proença, servidora 
pública municipal ocupante 
do cargo efetivo de Agente de 
Controle Interno e Coordena-
dora do Sistema de Controle In-
terno do Município de Itapeva, 
portadora da Cédula de Identi-
dade RG n.º 32.645.651-X SSP/
SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 
266.512.748-21.

Art. 3º  Os trabalhos da Au-
ditoria Interna contemplarão a 
análise de contratos adminis-
trativos e demais contratações, 
da arrecadação de tributos, Dí-
vida Ativa, despesas correntes e 
de capital realizadas no exercí-
cio de 2019.

Art. 4º  Competirá aos Audi-

tores Fiscais Tributários do Mu-
nicípio a realização da Audito-
ria Interna sobre a arrecadação 
tributária e da Dívida Ativa do 
Município.

Art. 5º  Poderão os servi-
dores públicos designados a 
realização da Auditoria Interna 
Financeira e Patrimonial, no 
exercício de suas atribuições 
requisitar informações e docu-
mentos a quaisquer órgãos da 
Administração Direta do Muni-
cípio vinculados ao Poder Exe-
cutivo, bem como requisitar au-
xílio de servidores e diligências.

Art. 6º  O relatório final da 
Auditoria Interna deverá ser 
apresentado ao Chefe do Poder 
Executivo no prazo de 60 (ses-
senta) dias, podendo excepcio-
nalmente ser prorrogado por 
igual período, por motivo jus-
tificado.

Art. 7º  Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições 
em contrário.

- PREFEITO EXONERA MAIS 
CARGOS EM COMISSÃO

Também no dia 02 de no-
vembro de 2019, o prefeito 
Mário Tassinari, através do 
Decreto nº 10.845 exonerou o 
Diretor do Departamento Jurí-
dico-Administrativo de Milton 
Vieira de Oliveira Júnior. No 
Decreto nº 10.846, o prefeito 
exonerou a Diretora do Fundo 
Social de Solidariedade, An-
dréa Holtz.

Além disso, através do De-
creto mº 10.847, o chefe do 
Executivo nomeou o senhor Pa-
trick Agreste Vasconcelos como 
Diretor do Departamento Jurí-
dico-Administrativo.

O prefeito Mário Tassinari 
assumiu o cargo de gestor da 
cidade e já está cortando gas-
tos do Gabinete do Prefeito. O 
Veículo Toyota Corolla placa 
EHE 8555, usado pelos prefei-
tos municipais, já foi colocado 
à venda, pois o novo gestor de-
seja ser transportado nos mes-
mos veículos utilizados pelos 
outros servidores da prefeitura. 
“Um prefeito não deve ter privi-
légios, usar carro de luxo e etc. 
O prefeito é um servidor públi-
co assim como qualquer outro 
e deve ter os mesmos direitos 
e deveres de todos os agentes 
públicos municipais”, explicou 
o prefeito Mario Tassinari. 

Além da venda do carro de 
luxo utilizado pelos prefeitos 
municipais, o Dr. Mário Tas-
sinari vem tomando outras 
medidas de contenção de gas-
tos, sempre começando pelo 
Gabinete do Prefeito. Assim 
que o novo gestor assumiu a 
prefeitura ele se deparou com 
máquinas alugadas de café ex-
presso, no Gabinete do Prefeito. 
Ao perceber que os equipamen-
tos geravam custo mensal para 
a prefeitura e caracterizavam 
um luxo, tendo em vista que os 
outros servidores da prefeitu-
ra não dispõe de maquinas de 
café expresso, o prefeito Mário 
Tassinari mandou cancelar o 
aluguel e as máquinas já foram 
devolvidas para o locatário. 

Para o prefeito Mário Tassi-

Corte de privilégios 
no gabinete

Na segunda-feira (02) 
aconteceu a Sessão de Câma-
ra que marcou a abertura de 
uma Comissão Processante 
que investigará as denúncias 
feitas contra o prefeito afas-
tado, Luiz Cavani (PSDB), foi 
um misto de sentimentos, da 
euforia a frustação, da ale-
gria a irritação.

Logo no início da tarde 
um grupo de cidadãos de Ita-
peva começou a redigir um 
documento pedindo a aber-
tura de Comissão Processan-
te para investigar os atos 
praticados por Cavani diante 
as graves denúncias feitas 
pelo Ministério Público.

O documento foi entre-
gue pouco antes das 16h 
e acabou sendo posto em 
pauta no mesmo dia. Assim 
que souberam sobre o docu-
mento protocolado junto a 
Câmara, diversos cidadãos 
começaram a se mobilizar 
para ir a Casa de Leis itape-
vense para pedir a aprovação 
da Comissão Processante e 
também o afastamento polí-
tico de Cavani.

Com o Plenário lotado e 
com o reforço da Guarda Civil 
Municipal a sessão acabou de 
uma forma inesperada para a 
maioria do público, por 9 vo-
tos a 6 o pedido foi aprovado, 
porém, haveria a necessida-

Comissão Processante 
é aberta contra Cavani

de de que pelo menos 10 ve-
readores aprovassem o pedido 
para que Cavani também fosse 
afastado politicamente (Cavani 
já está afastado judicialmente).

Antes da votação que deci-
diu o andamento da Comissão 
Processante os vereadores Va-
nessa Guari e Marcio Supervisor 
leram o relatório do Ministério 
Público com provas levantadas 
pelo próprio MP e da CEI das 
Notas Frias que demonstravam 
diversas atividades ilegais do 
prefeito afastado Luiz Cavani 
junto com o ex-secretário de 
Negócios Jurídicos, Antonio 
Rossi Junior e do ex assessor es-
pecial, Luã Barbosa.

nari a contenção de gastos mu-
nicipais é de suma importância 
para que os recursos possam 
ser utilizados nos setores mais 
necessitados da sociedade, 
como a Saúde e a Educação, por 
exemplo. “Não adianta um pre-
feito economizar os recursos 
municipais se a contenção de 
gastos não começar de dentro 
do Gabinete Municipal. Cortar 
privilégios do Gabinete não é 
apenas uma forma de economi-
zar, mas também é uma manei-
ra de demonstrar respeito com 
o dinheiro público, com os ser-
vidores da Prefeitura de Itapeva 
e com a sociedade itapevense”, 
ressaltou o prefeito.

Apesar das inúmeras pro-
vas contra Luiz Cavani, Vanes-
sa Guari (MDB), Marcio Super-
visor (PSDB), Tião do Táxi (PR), 
Wiliana Souza (PR), Sidnei 
Fuzilo (PP) e Oziel Pires (PTB) 
votaram contra a abertura de 
uma Comissão Processante. 
O número de vereadores con-
trários impossibilitou o afas-
tamento político de Cavani, 
porém, não conseguiu barrar 
a Comissão Processante. O 
que no primeiro momento 
foi motivo de festa para os 
populares presentes, acabou 
com um sentimento de 
derrota após o sorteio dos 
componentes da comissão, 

Oziel e Sidnei Fuzilo que 
votaram contra a abertura 
da Comissão Processante 
foram sorteados para com-
pô-la. Já o outro vereador 
que também fará parte dos 
trabalhos é Laércio Lopes 
(MDB) que, até o momen-
to, sempre votava a favor 
de Cavani e que desta vez 
acabou votando contra o 
ex-prefeito.

Agora a comissão tem 90 
dias para trabalhar e ao final 
será apresentado um relató-
rio onde será discutido se há 
indícios ou não para a cassa-
ção do prefeito afastado Luiz 
Cavani.
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O Ensinamento Espírita Cristão

“Temos um altar”. – Paulo 
(Hebreus, 13:10.)

Até agora, construímos al-
tares em toda a parte, reveren-
ciando o Mestre e Senhor.

De ouro, de mármore, de 
madeira, de barro, recamados 
de perfumes, preciosidades e 
flores, erguemos santuários e 
convocamos o concurso da arte 
para os retoques de iluminação 
artificial e beleza exterior.

Materializado o monumen-
to da fé, ajoelhamo-nos em ati-

Altar íntimo

tude de prece e procuramos a 
inspiração divina.

Realmente, toda movimen-
tação nesse sentido é respei-
tável, ainda mesmo quando 
cometemos o erro comum de 
esquecer os famintos da estra-
da, em favor das suntuosidades 
do culto, porque o amor e a gra-
tidão ao Poder celeste, mesmo 
quando malconduzidos, mere-
cem veneração.

Todavia, é imprescindível 
crescer para a vida maior.

O próprio Mestre nos ad-
vertiu, junto à Samaritana, que 
tempos viriam em que o Pai seria 
adorado em espírito e verdade.

E Paulo acrescenta que te-
mos um altar.

A finalidade máxima dos 
templos de pedra é a de desper-
tar-nos a consciência.

O cristão acordado, porém, 
caminha oficiando como sacer-
dote de si mesmo, glorificando 
o amor perante o ódio, a paz 
diante da discórdia, a sereni-
dade á frente da perturbação, o 
bem à vista do mal...

Não esqueçamos, pois, o al-
tar intimo que nos cabe consa-
grar ao divino Poder e à celeste 
Bondade.

Comparecer, ante os alta-
res de pedra, de alma fechada 

à luz e à inspiração do Mestre, 
é o mesmo que lançar um cofre 
impermeável de trevas à plena 
claridade solar. Se as ondas lu-
minosas continuam sendo on-
das luminosas, as sombras não 
se alteram igualmente.

Apresentemo-nos, portan-
to, ao Senhor as nossas oferen-
das e sacrifícios em cotas aben-
çoadas de amor ao próximo, 
adorando-o, no altar do cora-
ção, e prossigamos no trabalho 
que nos cabe realizar.

Obedecendo às orientações.
livro: Fonte Viva
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.
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No domingo (01), a Guarda 
Civil Municipal de Itapeva sur-
preendeu dois homens no exa-
to momento em que subtraiam 
objetos de um estabelecimento 
comercial próximo à Praça de 
Eventos Zico Campolim.

De acordo com a guarnição 
que realizou a prisão dos indi-
víduos, o GCM da Base Comuni-
tária da Praça de Eventos notou 
quando dois rapazes estavam 
pulando o muro de um estabe-
lecimento comercial que fica de 
frente com a praça. Diante da 
atividade suspeita o GCM se-
guiu até o local e ao perceber 
a aproximação do guarda, os 
indivíduos empreenderam fuga 
deixando os objetos subtraídos 
para trás.

Guarda Municipal 
prende homens em 
flagrante por furto

Apesar da fuga, os homens 
não foram longe e acabaram 
sendo detidos na avenida 20 de 
Setembro.

As partes foram apresen-
tadas no plantão policial e au-
tuados em flagrante delito pela 
prática de furto.

No sábado (30), a DISE -  De-
legacia de Investigações Sobre 
Entorpecentes com apoio da 
DIG -  Delegacia de Investiga-
ções Gerais, Polícia Civil de Ita-
berá e da Guarda Civil Munici-
pal de Itapeva prenderam dois 
irmãos na Vila Camargo por 
tráfico de drogas e posse irre-
gular de arma de fogo.

De acordo com a polícia, a 
DISE investigou por cerca de 
trinta dias a movimentação do 
tráfico de drogas na Vila Ca-
margo e após as investigações 
conseguiu junto a Justiça man-
dados de busca e apreensão 
para a casa dos suspeitos.

Na operação conjunta os po-
liciais conseguiram apreender 
mais de 10 quilos de maconha, 
uma pistola semiautomática, 

Investigação da DISE 
rende apreensão de 
10 quilos de maconha

R$ 6 mil em dinheiro e um si-
mulacro de fuzil. Dois homens 

também foram presos e autua-
dos pelo material apreendido.

E a novela sobre a eleição 
ao Conselho Tutelar de Itapeva 
parece está longe de terminar.

Desde a primeira eleição 
em 6 de outubro, diversos fatos 
ocorreram que impossibilita-
ram de ser promulgado o re-
sultado final. No dia da eleição 
diversos casos de irregularida-
des foram denunciados e dian-
te disso o Ministério Público 
orientou ao Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente -CMDCA a impug-
nar três candidatas eleitas ao 
Conselho Tutelar.

A orientação foi acatada 
pelo CMDCA no primeiro ins-
tante, porém, um dia após 
publicar no Diário Oficial a 
impugnação das candidatas, o 
conselho voltou atrás e decidiu 
por refazer o processo nova-
mente.

Ao fazer uma nova prova, 
apenas quatro candidatos fo-

Eleição para 
conselheiro tutelar 
permanece sem solução

ram considerados aptos ao car-
go, o que mais uma vez deixou 
dúvidas sobre o que deveria ser 
feito a respeito, uma vez que 
há a necessidade de que para 
a continuação do processo de 
eleição haja pelo menos dez 
pessoas aptas, cinco titulares e 
cinco suplentes.

Em meio a toda essa confu-
são o CMDCA acabou trocando 

de presidente duas vezes em me-
nos de um mês. De acordo com 
o órgão, ainda está sendo anali-
sado o que será feito a respeito 
do caso, enquanto não existe 
uma posição oficial, muitos pe-
dem que seja feita uma portaria 
estendendo o mandato dos con-
selheiros atuais até que haja um 
entendimento em relação a elei-
ção do Conselho Tutelar.

Na manhã de terça-feira (03), 
a Câmara Municipal de Itapeva 
sediou um simpósio que abordou 
a importância da engenharia no 
setor de resíduos sólidos. 

O evento teve o objetivo de 
divulgar aos profissionais de 
engenharia do Crea-SP, os novos 
campos de atuação profissional 
na área de resíduos sólidos.

Além do chefe do Poder Exe-
cutivo, Dr. Mário Tassinari (DEM) 
compuseram a mesa de honra o 
presidente da Arespi, José Orlan-
do Pinto da Silva, o coordenador 
executivo do Comitê de Integra-
ção de Resíduos Sólidos da Se-
cretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo 
e o representante do Crea, Rafael 
Ricardi Irineu.

Em seu discurso, o prefeito de 
Itapeva falou de sua satisfação 
em tratar de assuntos ligados às 
políticas públicas relacionadas 
ao meio ambiente. Ele explicou 

Câmara de Itapeva sediou 
Simpósio sobre Engenharia 
e Resíduos Sólidos

a sua experiência sobre o tema 
tratado. “Os resíduos sólidos ur-
banos abrangem o lixo domésti-
co e a limpeza urbana, coletados 
nas cidades pelos serviços locais 
e também entidades sociais de 
reciclagem de resíduos sólidos. 
Por essa razão, é preciso que os 
Poderes Executivo e Legislativo 
operem em conjunto, visando 
ampliar esforços de gestão am-
biental nas áreas urbana e rural, 
no que diz respeito à coleta de 
lixo, reciclagem e principalmen-
te, o descarte correto de resí-
duos”, destaca o titular da pasta.

O prefeito de Itapeva tam-
bém disse que em seu governo, 
uma das prioridades é incentivar 
medidas de educação ambiental 
nas escolas, visando o aprimo-
ramento dos serviços públicos 
de coleta de lixo e projetos de 
economia sustentável. A finali-
dade é também ampliar a coleta 
seletiva nos domicílios, multas 
onerosas para infratores que des-
cumprirem regras de descarte de 
lixo, principalmente em locais 
proibidos, além de incentivar as 
entidades sociais que trabalham 
nesta área.



PROCLAMAS
PAIS DE CAMARGO, natural de Coronel 
Macedo - SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em São Paulo - SP e de MARIA DE FÁTI-
MA GONÇALVES DE ASSIS, do lar, na-
cionalidade brasileira, 41 anos, natural de São 
Raimundo Nonato - PI, residente e domiciliada em 
Guaianases - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 18 anos de idade, nascida a 
25/05/2001, estoquista, residente à Rua Alcides 
Rodrigues Almeida Filho, nº 151, Jardim Morada 
do Sol, Itapeva - SP, filha de RONALDO DE 
CASTILHO GONÇALVES, motorista, na-
cionalidade brasileira, 42 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 07 de setembro de 1977 
e de PATRICIA APARECIDA DOS SAN-
TOS GONÇALVES, do lar, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Itapeva - SP, nas-
cida na data de 07 de julho de 1981, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 03 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V LEANDRO DE LIMA SOU-
ZA e VANESSA PINHEIRO GOMES, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 
anos de idade, nascido a 09 de janeiro de 1994, 
taxista, residente à Rua Capão Bonito, nº 440, Vila 
Bom Jesus, Itapeva - SP, filho de SILAS DE 
OLIVEIRA SOUZA, taxista, nacionalidade bra-
sileira, 63 anos, natural de Itapeva-SP e de ELZA 
ALVES DE LIMA, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de Willian de Siqueira 
Rodrigues, cujo o casamento foi dissolvido aos 
08/03/2017, com 25 anos de idade, nascida a 
28/09/1994, vendedora, residente à Rua Capão 
Bonito, nº 440, Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filha 
de IVANI DONIZETI GOMES, motorista, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Itape-
va-SP e de ELISETE PINHEIRO GOMES, 
cabeleireira, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Tibagi-PR, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 03 de 
dezembro 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 JOSÉ SERGIO DOS SANTOS 
e PATRICIA LARA DE ALMEIDA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 46 
anos de idade, nascido a 02 de agosto de 1973, 
mecânico, residente à Rua Matão, nº 317, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filho de NOEL MATIAS 
DOS SANTOS, aposentado, nacionalidade bra-
sileira, 83 anos, natural de Itapeva - SP, residente e 
domiciliado em Taquarivaí - SP e de IZALDINA 
LIMA DOS SANTOS, natural de Itapeva - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP 
na data de 18 de junho de 2012; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 36 anos de idade, 
nascida a 03/11/1983, professora, residente à Rua 
Matão, nº 317, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de 
MARIO ARAÚJO DE ALMEIDA, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de 
Itapeva - SP, residente e domiciliado em Itapeva - 
SP e de ELENÍ LARA DE ALMEIDA, natural 
de Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, falecida 
em Sorocaba - SP na data de 07 de setembro de 
2018. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 28 de novem-
bro de 2019 

Nºs I, III e IV DANILO DE OLIVEIRA PINTO 
e JÉSSICA CARVALHO ALMEIDA, sen-
do ELE:- natural de Capela do Alto-SP, solteiro, 
com 35 anos de idade, nascido a 16 de outubro 
de 1984, caldeirista, residente no Bairro Capu-
tera, Itapeva - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
ROGÉRIO PINTO, motorista, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Alambari - SP, resi-
dente e domiciliado em Capela do Alto - SP e de 
LOIDE VIEIRA DE OLIVEIRA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 55 anos, natural de Guarizinho 
/ Itapeva - SP, residente e domiciliada em Avaré 
- SP; sendo ELA:- natural de Itaí-SP, solteira, 
com 20 anos de idade, nascida a 15/09/1999, 
estudante universitária, residente no Bairro Capu-
tera, Itapeva - SP, filha de NÍLTON BUENO 
DE ALMEIDA, motorista, nacionalidade bra-
sileira, 45 anos, natural de Ribeirão Branco - SP 
e de NOEMI DE CARVALHO ALMEIDA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de 
Sorocaba - SP , residentes e domiciliados no Bairro 
Caputera, em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 28 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V PAULO ROBERTO DE 
MELLO e MARIA ANGELICA DE SOU-
ZA, sendo ELE:- natural de Ponta Grossa-PR, 
viúvo de Neuza Aparecida de Mello, falecida aos 
28/06/2002,, com 64 anos de idade, nascido a 
14 de janeiro de 1955, vendedor, residente Rua 
Maria Raimunda, nº 464, Vila Aparecida, Itapeva 

- SP, filho de JOSÉ MENDES DE MELLO, 
natural de Ponta Grossa-PR, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Ponta Grossa-PR na data de 
20 de fevereiro de 2009 e de LAUDIMIRA DE 
MELLO, natural de Lages-SC, nacionalidade 
brasileira, falecida em Ponta Grossa-PR na data de 
20 de janeiro de 2008; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 44 anos de idade, nascida a 
14/08/1975, do lar, residente Rua Maria Raimunda, 
nº 464, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
PROENÇA DE SOUZA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 22 de setembro de 2011 e de MARIA 
APARECIDA DE SOUZA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 72 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 14 de maio de 1947, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Maria Raimunda, 
464- Vila Aparecida. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 28 de novembro de 2019 

Nºs I, III e IV MARCELO SILVA DA FÉ e 
ROSICLÉIA SILVÉRIO PETRI, sendo 
ELE:- natural de Itaí-SP, solteiro, com 31 anos de 
idade, nascido a 13 de agosto de 1988, trabalhador 
rural, residente à Rua José Gonçalves de Almeida, 
nº 1310, Bairro Guarizinho, Itapeva - SP, filho de 
SEBASTIÃO FRANCISCO DA FÉ, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 66 anos, natural 
de Guarizinho / Itapeva - SP e de MARLENE 
SILVA DA FÉ, do lar, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Itaí - SP, residentes e domiciliados 
no Bairro da Conquista, em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 27 anos 
de idade, nascida a 10/06/1992, babá, residente à 
Rua José Gonçalves de Almeida, nº 1310, Bairro 
Guarizinho, Itapeva - SP, filha de APARECIDO 
NUNES PETRI, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 52 anos e de ROSELI SILVÉRIO, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 45 anos, 
residentes e domiciliados Itatinga - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 28 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDEMILSON GONÇALVES 
DE MELLO e MICHELE KAROLINA VIEI-
RA SOUZA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, 
divorciado de Michele Karolina Vieira Souza, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 23/01/2019, com 30 anos 
de idade, nascido a 02 de março de 1989, empresá-
rio, residente à Avenida Epaminondas Ferreira Lobo, 
nº 17, Centro, Itapeva - SP, filho de APARECIDO 
GONÇALVES DE MELLO, motorista, nacio-
nalidade brasileira, 62 anos, natural de Itapeva - SP 
e de ROSELI GONÇALVES DE MELLO, 
cozinheira, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural 
de Itararé - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, divorciada 
de Edemilson Gonçalves de Mello, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 23/01/2019, com 24 anos de idade, 
nascida a 06/03/1995, do lar, residente à Avenida 

Epaminondas Ferreira Lobo, nº 17, Centro, Itapeva - 
SP, filha de MARCO AURÉLIO DE SOUZA, 
mecânico industrial, nacionalidade brasileira, 46 anos 
e de VIVIANE ELIETE VIEIRA DE SOUZA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Itaberá - SP , residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 29 de novembro 
de 2019 

Nºs I, III e IV DENER APARECIDO DA 
CRUZ DE ARRUDA e FERNANDA APA-
RECIDA MONTEIRO, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 38 anos de idade, nascido 
a 10 de novembro de 1981, motorista, residente à 
Rua Antonio Gomes, nº 5, Vila Santa Maria, Itape-
va - SP, filho de ADHEMAR DE ARRUDA, 
natural de Riversul-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 21 de janeiro 
de 1999 e de MARIA TEREZA DA CRUZ, 
do lar, nacionalidade brasileira, 68 anos, natural 
de Itaberá-SP, nascida na data de 05 de novembro 
de 1951, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à 
Rua Antonio Gomes, nº 05- Vila Santa Maria; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos 
de idade, nascida a 26/10/2001, vendedora, resi-
dente à Rua Antonio Gomes, nº 5, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filha de SONIA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO, lavradora, nacionalidade brasileira, 
32 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
07 de julho de 1987, residente e domiciliada em Ri-
beirão Branco-SP, no Bairro dos Boavas. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 29 de novembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V IVANDO WANDERLEI DOS 
SANTOS e SUZANA DE FATIMA CAR-
RIEL, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divor-
ciado de Alcileide de Almeida Silva, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 21/09/2012, com 59 anos 
de idade, nascido a 01 de abril de 1960, motorista, 
residente à Rua Comendadeira Ana Espírito Santo 
Lopes Queiroz, nº 155, Conjunto Habitacional São 
Camilo, Itapeva - SP, filho de EURICO SILVA 
SANTOS, natural de Leme-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de JOANNA 
DE SOUZA E SILVA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 78 anos, natural de Araçaiba-SP, residente 
e domiciliada em Sorocaba-SP; sendo ELA:- na-
tural de Capela do Alto-SP, solteira, com 46 anos 
de idade, nascida a 11/02/1973, do lar, residente 
à Rua Comendadeira Ana Espírito Santo Lopes 
Queiroz, nº 155, Conjunto Habitacional São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de ROQUE CARRIEL, natu-
ral de Capela do Alto-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Capela do Alto-SP e de DIRCE RO-
DRIGUES CARRIEL, natural de Capela do Al-
to-SP, nacionalidade brasileira, falecida em Capela 
do Alto-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 30 de 
novembro de 2019 

Nºs I, III e IV ADRIANO JUNIOR DE BAR-
ROS e DRIÉLY TAYNARA DA SILVA, sen-
do ELE:- natural de Barão de Antonina-SP, solteiro, 
com 44 anos de idade, nascido a 10 de dezembro 
de 1974, técnico em edificações, residente à Rua 
José Segatto, nº 110, Vila Sônia, Itapeva - SP, filho 
de BENEDITO DE BARROS, aposentado, 
nacionalidade Brasileira, 82 anos, natural de Taqua-
rituba- SP, nascido na data de 30 de julho de 1937 
e de CLARISSE FERREIRA DE BARROS, 
aposentada, nacionalidade Brasileira, 76 anos, na-
tural de Itaporanga- SP, nascida na data de 15 de 
março de 1943, residentes e domiciliados em Barão 
de Antonina- SP; sendo ELA:- natural de Barão 
de Antonina-SP, solteira, com 30 anos de idade, 
nascida a 10/05/1989, do lar, residente à Rua Pa-
raná, nº 7, Centro, Barão de Antonina - SP, filha de 
LAURO DA SILVA, aposentado, nacionalidade 
Brasileira, 58 anos, natural de Santana do Itararé- 
PR, nascido na data de 25 de setembro de 1961 e 
de APARECIDA DUARTE DA SILVA, lavra-
dora, nacionalidade Brasileira, 58 anos, natural de 
Santana do Itararé- PR, nascida na data de 16 de 
junho de 1961, residentes e domiciliados em Barão 
de Antonina- SP. Itapeva. 02 de dezembro de 2019 
Nºs I, III e IV JOSUÉ DE ALMEIDA SILVA 
e REGIANE DA SILVA GALVÃO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos 
de idade, nascido a 26 de julho de 1997, agente de 
vendas, residente à Rua Severino Alves Rodrigues 
Oliveira, nº 82, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ MARIA DA SILVA, motorista, 
nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de Ita-
peva - SP, nascido na data de 09 de fevereiro de 
1960 e de LÍDIA MARIA DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Nova 
Campina - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 25 anos de idade, nascida a 04/09/1994, ven-
dedora, residente à Rua Severino Alves Rodrigues 
Oliveira, nº 82, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha 
de ORANDIR FERREIRA GALVÃO, afiador, 
nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de Itapeva 
- SP e de NAIR DA SILVA GALVÃO, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 02 de dezem-
bro de 2019 

Nºs I, III e IV CÉSAR AUGUSTO FLORIANO 
DOS SANTOS e JAQUELINE DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
22 anos de idade, nascido a 18 de março de 1997, 
trabalhador rural, residente à Rua Das Palmeiras, nº 
434, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filho de IRINEU 
FLORIANO DOS SANTOS, trabalhador rural, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-
-SP e de ALAIDE APARECIDA SANTOS DA 
SILVA, trabalhadora rural, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 

em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 19 anos de idade, nascida a 05/08/2000, 
trabalhadora rural, residente à Rua Maria Pereira de 
Morais Lima, nº 333, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filha 
de ANTONIO SOUTO DA SILVA, trabalhador 
rural, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de Ri-
beirão Branco-SP e de IRAIDE DE OLIVEIRA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, na-
tural de Nova Campina-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 02 de de-
zembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ DONIZETTI TEODORO 
BARONI e CELIA REGINA DE OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Tatuí-SP, divorciado, com 
53 anos de idade, nascido a 22 de janeiro de 1966, 
aposentado, residente à Rua Pastor Julio Sangui-
neti, nº 235, Jardim São Paulo, Tatuí - SP, filho de 
JOÃO BARONI, falecido e de ALICE TEO-
DORO BARONI, falecida; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada, com 48 anos de idade, 
nascida a 11/08/1971, auxiliar administrativo, resi-
dente à Rua Botucatu, nº 37, Vila Nova, Itapeva - 
SP, filha de JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, 
falecido e de EDNA MARIA DE OLIVEIRA. 
Itapeva . 03 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV GIOVANI MARCELO FERREI-
RA RODRIGUES e MICHAELA VIEIRA 
DE SOUZA LOUREIRO, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nas-
cido a 03 de dezembro de 1998, vendedor, residente 
à Rua Domingos Col, nº 298, Conjunto Habitacio-
nal Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
ORLANDO RODRIGUES, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Itararé 
- SP, residente e domiciliado em Itapeva - SP e de 
JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA, natu-
ral de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, faleci-
da em Itapeva - SP na data de 11 de setembro de 
2006; sendo ELA:- natural de Itaí-SP, solteira, com 
21 anos de idade, nascida a 16/12/1997, vendedora, 
residente à Rua Domingos Col, nº 298, Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha de 
LEO LOUREIRO, corretor, nacionalidade brasi-
leira, 46 anos, natural de Itaí - SP e de MAGDA 
PATRICIA VIEIRA DE SOUZA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 41 anos, natural de São Paulo 
- SP, residentes e domiciliados em Itaí - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 03 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV MICHAEL RICHARD GON-
ÇALVES CAMARGO e DUMONIK DOS 
SANTOS GONÇALVES, sendo ELE:- na-
tural de São Paulo-SP, solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido a 17 de maio de 1994, técnico 
em telecomunicação, residente à Rua Alcides 
Rodrigues Almeida Filho, nº 151, Jardim Morada 
do Sol, Itapeva - SP, filho de REGINALDO 
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Foi extraviado o Livro 6: Registro de utilização de documentos fiscais e 
termos de ocorrências, 50 folhas de capa dura da empresa Cha-ve Cha-
morro Veículos LTDA, CNPJ nº 72.179.237/0002-73, inscrição Estadual 
372.147.047.110, situada na Francisco Alves Negrão KM 285, nº 459, tele-
fone (15) 3524-9910, e-mail escritafiscal@chamorroveiculos.com.br

Há anos que a população 
de Itapeva clama por 
políticas públicas vol-

tadas a geração de empregos, 
em qualquer roda de conver-
sa o assunto sobre a questão 
no município acaba chegando 
uma constatação comum, a de 
que o jovem itapevense hoje só 
terá futuro se deixar a cidade.

Muitos já tomaram essa 
atitude, enquanto outros con-
vivem diariamente com a in-
certeza de portas abertas no 
mercado de trabalho, primeiro 
pelas poucas vagas disponíveis 
e segundo pelas exigências do 
empregador. Aliada a isso, ain-
da existe ao longo dos últimos 
anos diversas empresas fechan-
do as portas, umas definitiva-
mente, outras mudando para 
municípios que dão mais incen-
tivos aos investidores.

Há pouco mais de um ano 
para as eleições municipais o 
tema é um dos assuntos mais 
abordados pela população 
quando diz respeito a priorida-
de do candidato ao Poder Exe-
cutivo. 

Devido a essa preocupação, 
há uma corrente de cidadãos 
pedindo uma consciência polí-

Progresso: População 
pede gestores com 
ideias inovadoras

Empresários relatam que desemprego se deve à falta de incentivos a investimentos

tica aos eleitores para que nas 
próximas eleições estudem e 
votem em candidatos que te-
nham compromisso com o mu-
nicípio. O empresário Kiko Carli 
foi um dos que levantou essa 
bandeira, pedindo que a popu-
lação vote em candidatos que 
tenham acima de tudo respeito 
por seus eleitores, para que Ita-
peva não regrida no tempo.

Na própria postagem do 
empresário, pode-se consta-
tar a veracidade de que inves-
tidores deixam o município 
para se instalarem em cidades 

onde o gerador de empregos é 
valorizado. O empresário Rui 
Pinheiro, sócio-proprietário 
da Galpin Galvani Pinheiro, 
contou que hoje estão presen-
tes em Apiaí e Taquarituba, 
e que deixaram Itapeva por 
falta de oportunidades, dei-
xando a entender que faltou 
apoio do poder público.

É possível ver ainda que 
é unanime a opinião de que o 
município precisa de pessoas 
com ideias inovadoras para 
que o progresso seja uma rea-
lidade. Foi citada ainda a área 
territorial de Itapeva como um 
dos trunfos para o desenvolvi-
mento da cidade (O município é 
hoje o segundo maior em área 
territorial do estado de São 
Paulo).

Há um consenso também 
de que falta força política da 
região que é conhecida como 
celeiro do estado, devido a 
sua capacidade agrícola, po-
rém com vias de acessos ain-
da consideradas pouco atrati-
vas ao investidor, desta forma 
acredita-se que o próximo 
gestor de Itapeva deve não 
só ser atuante no município, 
mas também unir-se com os 
demais prefeitos e deputados 
para traçar um plano de de-
senvolvimento eficiente para 
a região.
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Um espaço que serve de 
estúdio fotográfico para 
muitas pessoas e que 

poderia ser um atrativo turís-
tico em Itapeva, porém com a 
falta de incentivo político, as 
dependências da Sala Verde 
acabam sendo aproveitadas 
somente de segunda a sexta e 
acaba fechando aos finais de 
semana.

Administrada pela Orga-
nização Não Governamental 
“Planeta Terra”, a Sala Verde 
conta com um amplo espaço 

 um atrativo de lazer que necessita de um 
olhar mais comprometido das autoridades
de mata nativa, trilhas, espa-
ço social e ainda um auditório 
onde são realizados alguns 
eventos.

Apesar de ser um local pro-
curado constantemente pela 
população, a Sala Verde conta 
hoje com apenas três pessoas 
trabalhando para o seu funcio-
namento.

O presidente da ONG Plane-
ta Terra, Paulo Saponga chegou 
até divulgar que o local estaria 
aberto aos finais de semana, 
quando o poder municipal des-

tinou um funcionário público 
para trabalhar na Sala Verde, 
porém, logo depois do anun-
cio o funcionário por motivos 

pessoais parou de ir e não foi 
reposto outra pessoa em seu 
lugar.

O que fica agora é a espe-

rança de que haja um olhar 
mais amplo para a área turís-
tica-ambiental e o novo go-
verno promova uma política 

pública que possibilite a Sala 
Verde se tornar um atrativo a 
população também aos finais 
de semana.

Sala 
Verde     
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Uma viagem que ficará 
para a história dos me-
ninos que foram jogar 

amistoso contra a equipe do 
São Paulo FC no CT de Cotia.

Quando o Professor Fabio 
Oliveira recebeu ligação do Su-
pervisor da Base convidando 
para um jogo amistoso, ele não 
pensou duas vezes e aceitou o 
convite sem mesmo antes per-
guntar aos alunos, pois tinha 
certeza que seria uma oportu-
nidade maravilhosa pra eles.

As categorias que viajaram 
foram a sub13 (nascidos em 
2006 e 07) e a categoria sub11 
(nascidos em 2008 e 09), os jo-
gos aconteceram no Centro de 
Treinamento de Cotia, onde o 
São Paulo FC cuida de todas ca-
tegorias de base. 

Na categoria sub13 foram 
jogados três tempos, no pri-
meiro a equipe tricolor come-
çou avassaladora e marcou 3 
gols. Já no segundo tempo a 
equipe itapevense se ajustou 
e marcou um gol com Guilher-
me Aranha, e no ultimo tempo 
Luiz Henrique marcou mais um 
gol para FUT CRAQUES porem 

Fut Craques fez amistoso histórico 
contra equipe do São Paulo F.C.

a equipe do São Paulo marcou 
dois gols no final fechando o 
placar de 5x2, mesmo com a 
derrota a experiência foi óti-
ma e alguns meninos que se 
destacaram terão oportunida-
de no próximo ano de fazer 
uma avaliação em Cotia.

Na categoria sub11 foram 
jogados 4 tempos, e foi uma 
partida de muito equilíbrio sen-
do que nos três primeiros tem-
pos do jogo ficou empatado em 
0x0, mas no ultimo tempo com 

um gol de cabeça do zagueiro 
Davi Baraldi Pinn, a equipe da 
FUT ESCOLA DE CRAQUES con-
quistou uma histórica vitória.

E além do sabor especial 
do amistoso os garotos ita-
pevenses tiveram mais uma 
grande surpresa, no inter-
valo do amistoso o ex-joga-
dor e campeão mundial pela 
Seleção Brasileira, Kaká, que 
estava visitando o clube com 
amigos, parou para assistir 
ao amistoso e bateu papo 

com os garotos.
Não temos dúvidas que foi 

inesquecível e ficará guardado 
na lembrança desses garotos 
para sempre, parabéns a todos 
da Comissão Técnica pela histó-
rica vitória e pela oportunidade 
dado aos garotos.

Patrocinadores: BOLA BRAN-
CA ESPORTES, Colégio Objetivo, 
Yamaha Mundyama, Sicredi, Lan-
chão, Pinara, Kumon, ARO Odon-
tologia e FAZ FARMA.
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FER FER VENDO

Pais Luiza 
e Paulo

Pais Priscila
e Cristian

Lívia 
1 ano

Maria 7 
anos e 
Celicia 
4 anos

Enlace 
Tatiane e 
Agnaldo
Dia 30 de novembro, 

Tatiane Furtado e 

Agnaldo Cristiano 

casaram na Catedral 

de Santana e depois 

celebraram com uma 

linda festa no Espaço 

Verde Michetti. Fotos: 

Lia Barros.
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No sábado (30), o Colégio 
Monteiro Lobato (An-
glo) realizou no recinto 

do Pimenta Brasil uma confra-

ternização entre alunos, pais e 
funcionários do colégio.

A confraternização foi alusi-
va ao Dia de Ações de Graças e 

contou com apresentações dos 
alunos que encenaram os fatos 
que levaram a celebração da 
data.

Dia de Ação de Graças é 
comemorado pelo Anglo de Itapeva

O atleta do UFC, Demian 
Maia esteve em Itapeva onde 
por quatro dias ministrou aulas 
de Jiu-Jitsu a alunos da Acade-
mia Team Goulart.

Demian que na oportu-
nidade ainda participou da 

entrega de faixas aos atletas 
que foram graduados falou à 
imprensa sobre os desafios da 
carreira e ainda contou que 
já está se preparando para a 
aposentadoria, mas que isso 
ainda é um assunto que ainda 

Demian Maia participa de entrega 
de faixas a praticantes do Jiu-Jitsu

está sendo amadurecido pelo 
atleta.

Sobre a experiência de vi-
sitar academias pelo Brasil 
como a de Itapeva Demian 
conta que cada vez mais vê o 
crescimento do Jiu-Jitsu, mas 

um crescimento amplo, de 
pessoas que procuram o espor-
te não só pela questão da luta 

e defesa pessoal, mas como 
uma atividade física, bem estar 
mental, entre outros benefícios 

que o Jiu-Jitsu promove ao pra-
ticante da arte marcial genui-
namente brasileira.
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Varal Estrela chegou! Em 
clima de muita ener-
gia e belas melodias, a 

banda natural de Itapeva/SP e 
radicada na cidade de São Pau-
lo, acaba de lançar seu primei-
ro disco. Batizado de maneira 
homônima, as dez faixas que 
compõem o álbum são resulta-
dos da união de quatro músicos 
que dialogam muito bem entre 
si e de evidentes influências de 
música brasileira e indie rock, 
sem porém, deixar de soar pop.

Munidos do lançamento de 
cinco singles em pouco mais de 
dois anos de estrada, Thaís Ro-
lim, Lucas Silva, Rodolfo Braga 
e Thalles Macedo propuseram 
uma campanha de financia-
mento coletivo para dar luz ao 
trabalho.

A cantora Thaís Rolim nos 
conta que a banda se surpreen-
deu com a aceitação e parti-

Após sucesso em campanha de financiamento 
coletivo, varal estrela apresenta seu primeiro disco

Com participações especiais, álbum contém dez músicas e homenageia os artistas do interior

cipação do público quando a 
meta pretendida foi superada. 
O período em que a campanha 
ficou no ar foram dias de sen-
timentos mistos entre apreen-

são e felicidade, uma vez que 
era “tudo ou nada”, ou seja, se 
o valor mínimo estipulado não 
fosse alcançado o dinheiro se-
ria devolvido aos apoiadores.

As músicas foram gravadas 
por Gérson Santos na cidade de 
Itapeva/SP e mixadas e maste-
rizadas por João Antunes na 
cidade de Sorocaba/SP. Os bate-

ristas Felipe Carvalho, Guilher-
me Carvalho e Rogério Santos, 
o percussionista Gilliard Ma-
chado, a flautista Camila Vieira, 
o trompetista Pedro Costa, o 
trombonista Paulo Henrique, o 
tecladista Tiago Giovani e o DJ 
e produtor Maestro Billy parti-
ciparam das gravações. Além 
disso, houve participação es-
pecial do cantor Hugo Rafael, 
da banda Sambô, nos vocais da 
música “Guri”.

A capa deste primeiro compi-
lado de canções da Varal Estrela 
por si só já é de encher os olhos. 
Feita sob medida pelo artista J. 
Borges em xilogravura, o dese-
nho está em consonância com 
as dez faixas do disco, além de 
dialogar diretamente com as his-
tórias e lendas que envolvem a 
cidade de Itapeva/SP.

Em sua essência, o disco ho-
menageia os diversos artistas 

do interior de cada estado do 
país, de norte a sul, e é rechea-
do de canções que foram com-
postas através desse olhar. Sim-
ples sem ser simplista, quando 
misturados, todos esses ingre-
dientes tomam uma só forma 
em um álbum provido de muita 
energia e belas melodias.

Acesse nossas redes sociais:
http://facebook.com/varalestrela
http://instagram.com/varales-
trela
http://twitter.com/varalestrela

Se inscreva em nosso canal:
http://youtube.com/varalestrela
Ouça nas plataformas digitais:
Spotify: https://goo.gl/aa2Esi
Deezer: https://goo.gl/3z47J1
iTunes: https://goo.gl/Ptd6XF
Google Play: https://goo.gl/
K62wra
WhatsApp: (15) 9 8108-1166

Um grupo de 28 pes-
soas viajou com a Itapeva 
Viagens no mês de Novem-
bro para a Europa.

A Eurotrip 2019 passou 
por três países: Portugal, 
França e Itália. Os turistas 
puderam conhecer luga-
res como Fátima, Sintra, 
Cascais, Veneza, St. Moritz. 
Uma experiência única e 
inesquecível.

Em 2020 a Itapeva Via-
gens já está preparando um 
tour imperdível, com preço 
especial para conhecer o 
Egito, com cruzeiro no Rio 
Nilo, Jordânia e Terra San-
ta. São 16 noites do mês de 
Maio conhecendo esses lu-
gares magníficos.

Entre em contato e so-
licite um orçamento: (15) 
3521-6078 ou 99729-5551.

Dias inesquecíveis na Eurotrip 2019!
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Ensaio de Natal dos papais Daniela 
e Roger e do pequeno Matheus

Newborn Manuela 
Papais Nilce e Fábio

Vídeo Lopes

Neste sábado (07) e do-
mingo (08) Itapeva sediará 
duas competições regionais 
de motocross ao mesmo 
tempo.

Serão elas a Copa AMSP 
e a Copa São Rafael, as com-
petições se juntam em uma 
final que será realizada no 
Parque Off-Road de Itapeva 
na Vila Isabel. 

Evento de 
Motocross agita 
Itapeva no final 
de semana

A Associação Comercial de 
Itapeva - ACIAI divulgou o ca-
lendário comercial de dezem-
bro com o horário especial de 
Natal.

O horário diferenciado co-
meça nesta sexta-feira (06) 
onde o comércio ficará aberto 
das 08h até às 22h, no sábado 
(07) o horário é das 088 às 18h.

Do dia 09 ao dia 13 o comér-
cio também funciona das 08h 
às 22h, sendo que no dia 09 
está programada a chegada do 
Papai Noel no coreto da Praça 
Anchieta. Já no dia 14 o funcio-
namento está programado pra 

ocorrer das 8h às 18h.
De 16 a 20 o funcionamen-

to das lojas continua estendido 
até às 22h, já no dia 21 o comér-
cio funcionará até às 18h e no 
domingo (22) o comércio abrirá 
às 10h e atende até às 16h.

No dia 23 é o último dia que 
as lojas atenderão o público até 
às 22h, no dia 24 o atendimen-
to vai até às 17h30.

Para finalizar o mês no dia 
27 haverá o sorteio da Promo-
ção “Show de Prêmios ACIAI e 
no dia 31, véspera de ano novo 
o atendimento também vai até 
às 17h30.

Horário especial de 
Natal é divulgado 
pela ACIAI

No sábado serão rea-
lizados os treinos livres 
a partir das 15h, já no 
domingo o evento tem 
início às 09h e vai até às 
18h.

O evento é organiza-
do pela AMSP e realizado 
pela SMS Cross com apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Itapeva.

No domingo (08), o Rincão 
da Paróquia da Piedade será 
palco da “Tarde da Viola”.

O evento contará com atra-
ções como a dupla sertaneja 
Deny & Darcio com o Tributo 

“Feliz Daquele que tem Histó-
ria para contar”, e ainda um 
bingo nos intervalos.

O Tarde da Viola está 
programado para iniciar-se 
às 13h.

Tarde da Viola 
será realizado 
no domingo

As inscrições para novas 
matrículas no Projeto 
Guri encerram-se nes-

ta sexta-feira (06). Para fazer 
a inscrição basta comparecer 
no endereço do Projeto Guri, 
situado na Rua Adil Bernar-
dino, nº 522 na Vila São José, 
munido dos documentos soli-
citados. 

Documentos Necessários:
RG e CPF do responsável;
RG ou Certidão de Nasci-

mento da criança ou adoles-

Inscrições para o Projeto Guri 
encerram-se nesta sexta

cente;
Comprovante de residência 

atualizado;
Declaração escolar.

Saiba mais
Mantido pela Secretaria 

de Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de São Paulo, 
o Projeto Guri é considerado 
o maior programa sociocul-
tural brasileiro e oferece, 
nos períodos de contraturno 
escolar, cursos de iniciação 
musical, luteria, canto coral, 

tecnologia em música, ins-
trumentos de cordas dedi-
lhadas, cordas friccionadas, 
sopros, teclados e percussão, 
para crianças e adolescentes 
entre 6 e 18 anos.

Mais de 50 mil alunos são 
atendidos por ano, em quase 
400 polos de ensino, distribuí-
dos por todo o Estado de São 
Paulo. Os quase 340 polos lo-
calizados no interior e litoral, 
incluindo os polos da Funda-
ção CASA, são administrados 
pela Sustenidos, enquanto o 

controle dos polos da capital 
paulista e Grande São Paulo 
fica por conta de outra orga-
nização social. 

A gestão compartilhada 
do Projeto Guri atende a uma 
resolução da Secretaria que 
regulamenta parcerias entre 
o governo e pessoas jurídicas 
de direito privado para ações 
na área cultural. Desde seu 
início, em 1995, o Projeto já 
atendeu cerca de 770 mil jo-
vens na Grande São Paulo, in-
terior e litoral.
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Na quarta-feira, dia 27, 
na Câmara Municipal, 
a equipe da Secretaria 

da Saúde de Itapeva participou 
como convidada da “Oficina 
de Trabalho de Arbovirises”. O 
evento regional é promovido 
pelo GVE e GVS XXXII. A ação 
foi voltada para a área técnica 
de 15 municípios da região, que 
são os profissionais que traba-
lham diretamente no combate 
aos criadouros do vetor da Den-
gue, Zika Vírus e Chikungunya.

De acordo com informa-
ções apresentadas na Oficina, 
o controle do mosquito de-
pende da constante vigilância 
nos locais aonde ele mais pro-
lifera, que são as residências e 
imóveis de modo geral. Deste 
modo, a participação da po-

Oficina de enfrentamento dos criadouros 
do Aedes Aegypti é realizada na Câmara

pulação se torna de suma im-
portância para que todos os 
domicilios de Itapeva sejam 
fiscalizados pelos próprios 
moradores. “Todos precisam 
fazer a sua parte, pois os mais 
comuns focos criadouros do 
mosquito estão dentro das 
casas e é o morador que pode 
colaborar para que os pontos 
de reprodução do Aedes ae-
gypti sejam eliminados”, ex-
plicou a secretária da Saúde, 
Maria Eliza Ferraresi.

Além da organização dos 
trabalhos que serão realizados 
no combate dos criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, o 
evento também contou com 
exposição sobre Arboviroses, 
realizada pela equipe da Vigi-
lância e Controle de Zoonoses 

de Itapeva. A exposição mostra 
larvas do mosquito e possui 
maquetes que exemplificam 
como deve ser organizado um 
imóvel para que nao haja reci-
pientes que possam servir de 
criadouros para o Aedes.

Entre os dias 25 de novem-
bro e 07 de dezembro acontece 
a Mobilização Nacional, Esta-
dual e Municipal contra os cria-
douros do mosquito e todas as 
ações de Arboviroses, desenvol-
vidas pelas equipes da Secreta-
ria da Saúde de itapeva, serão 
ainda mais intensificadas neste 
período. Toda a população está 
sendo convocada a inspecionar 
seus próprios imóveis para evi-
tar a proliferação do mosquito 
nas casas, que são os locais 
mais comuns de reprodução.

No sábado (30), a BFHI em 
parceria com a Casa da Espe-
rança de Itapeva promoveram 
a Campanha #DoaItapeva 
- Dia de Doar, o movimento 
contou com o apoio de volun-
tários e patrocinadores que 
contribuem para a desenvol-
vimento de uma cultura de 
doação.

De acordo com os organiza-
dores muitas sementes foram 
plantadas, e esperam agora que 
essas sementes frutifiquem e 
multipliquem.

BFHI promoveu “Dia de Doar” em Itapeva
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