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O que era para ser ape-
nas uma decoração de Natal 
e uma atração a mais de fim 
de ano, acabou se tornando 
motivo de muita polêmica 
com acionamento do Minis-
tério Público e pronuncia-
mento da prefeitura sobre a 
“Árvore de Natal” da rotató-
ria próxima ao Largo do Tro-
peiro. Página 05.

Árvore de Natal de 
Itapeva é denunciada 
ao Ministério Público

O Ministério Público do Es-
tado de São Paulo encaminhou 
à Polícia Civil um pedido de 
instauração de inquérito poli-

cial contra o vereador Dr. Pedro 
Correa por supostos crimes de 
Peculato, Concussão e Corrup-
ção Passiva. Página 04.

Ministério Público 
pede instauração 

de inquérito policial 
contra Pedro Correa

Flávio Carvalho pede 
exoneração do cargo 

de diretor cultural

Apreensão 
de drogas 
no Jardim 

Guanabara
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A Comissão Especial de In-
quéritos ou CEI dos Transpor-
tes, como ficou conhecida, foi 
criada para verificar a situação 
dos transportes de alunos e 
pacientes de Itapeva. Além de 
descobrir o estado precário de 
alguns veículos, os vereadores 
que fizeram parte da CEI desco-
briram também a existência de 
documentação falsificada para 
fazer o transporte com o aval 
do poder público. Página 04.

Falsificação de documentos está 
sob investigação da Polícia Civil

Candidatos ao 
Conselho Tutelar irão 
fazer nova prova no 

domingo (15)

Ponte do Bairro 
da Conquista 

recebe melhorias
Notas falsas 
em Itapeva?
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Com a chegada de Má-
rio Tassinari ao comando da 
prefeitura de Itapeva acen-
de-se novamente a chama de 
esperança de nossa gente de 
dias melhores para todos os 
munícipes. Itapeva nos úl-
timos anos teve seus cofres 
dilacerados por uma admi-
nistração medíocre que ficará 
na história como a primeira a 
ser afastada por formação de 
quadrilha o que desonra todo 
o passado de lutas de políti-
cos honrados que defenderam 
nossa cidade.

Isso já é passado apesar do 

show de liminares e artima-
nhas nos bastidores que podem 
levar alguns ainda para a ca-
deia, mas falando no futuro o 
que esperar desta administra-
ção? No mínimo respeito ao di-
nheiro público e com trabalhos 
voltados a todos os munícipes e 
não apenas a grupos privilegia-
dos que rondavam a prefeitura 
pra de forma clara lesar os co-
fres públicos.

O povo deseja transparên-
cia, empregos, qualidade no 
atendimento à saúde e princi-
palmente honestidade já que 
a antipatia que reinava pelos 

corredores da prefeitura hoje 
foram trocados por sorrisos e 
atendimento digno a aqueles 
que sonham com uma cidade 
melhor.

Boa sorte Dr. Mário. Seu an-
tecessor foi medíocre a ponto 
de fazer com que o respeito não 
exista hoje para com a maioria 
dos políticos e isso é algo que 
tem que mudar, com posturas 
novas ou através das urnas que 
poderão determinar grandes 
mudanças em 2020, mas a sua 
chance de continuar prefeito 
existe é só dar ao povo o que 
lhe é de direito.

Luz acesa

A belíssima noite do últi-
mo sábado (07) floresceu um 
sentimento que me dominará 
pela eternidade: gratidão; um 
dos sentimentos mais nobres 
que existe. Ser grato é abrir o 
coração e deixar fluir, envolver 
a nossa alma. Ser grato é reco-
nhecer um benefício que rece-
bemos e que nada nos custou, 
embora seja algo tão caro e tão 
relevante. Para ser grato é pre-
ciso ter sensibilidade, humilda-
de, enfim, é preciso ter amor. 
Só agradece as bênçãos de cada 
dia quem pode ver e sentir a 
beleza da flor, a importância do 
ar e a ternura do orvalho. A rel-
va sorri e agradece na sua sim-
plicidade sentindo de manhã 
os primeiros raios do sol, após 
uma noite fria e uma madruga-
da gélida.

Dedico este texto a todas as 

pessoas que compareceram ao 
pré-lançamento do meu livro 
“Pétalas”, assim como àquelas 
que transmitiram votos e pen-
samentos positivos para que o 
evento fosse um sucesso; gra-
tidão! Foi uma noite mágica, 
indescritível e emocionante; 
mérito do envolvimento de to-
dos os participantes que des-
filaram, cantaram, dançaram 
e mostraram que um livro vai 
além de páginas, que consegue 
atingir os corações; gratidão! 
Agradeço também ao apoio da 
Secretaria Municipal da Educa-
ção e Cultura, Departamento 
de Cultura, Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Agrárias de Itape-
va, Lurdinha Viagens e Jornal 
Ita News.

Intitulada “Pétalas”, a obra 
narra histórias reais de cem 
mulheres de Itapeva e região. 

Gratidão

Amores, alegrias, tristezas, 
decepções; “Pétalas” mostra 
as diferentes faces de figuras 
comuns que carregam em si 
verdadeiras lições de vida. O 
pré-lançamento é uma prática 
comum entre os autores ingle-
ses e norte-americanos; con-
siste numa prévia, onde o livro 
ainda não está disponível para 
venda, marcando o início da 
divulgação oficial e contagem 
regressiva para o lançamento, 
que será no dia 09 de maio de 
2020.

Canil da GCM 
apreende drogas no 
Jardim Guanabara

No início da tarde de quar-
ta-feira (11), a Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapeva, através da 
equipe do Canil apreendeu qua-
se meio quilo de drogas.

De acordo com a GCM, a 
equipe da guarda realizava 
patrulhamento pela Avenida 
Cândido Rodrigues no Jardim 
Guanabara, quando avistou um 
indivíduo próximo as depen-
dências do Clube de Campo e 
decidiu abordar o homem uma 
vez que o mesmo já é conheci-
do nos meios policiais.

Ao perceber a aproxima-
ção dos guardas o indivíduo 
empreendeu fuga, não sendo 
possível a captura do mesmo, 
porém com o auxílio do cão Bla-
de, os GCMs avistaram em dois 
pontos na mata, buracos onde 
foram localizadas as drogas.

Foram apreendidas 424,63 
gramas de maconha e mais 
32,81 gramas de cocaína. Todo 
o material apreendido foi en-
caminhado ao Plantão Policial 
para as devidas providências.

Na quarta-feira (11), o 
meio cultural de Itape-
va se surpreendeu com 

o pedido de exoneração do 
diretor do Departamento de 
Administração Cultural, Flávio 
Carvalho.

Flávio, é querido por muita 
gente do meio artístico e tido 
como um dos principais incen-
tivadores e promotor de cul-
tura no município. A sua luta 
incansável na área lhe rendeu 
até mesmo uma premiação em 
outubro deste ano.

Ao anunciar o seu pedido 
de exoneração Flávio recebeu 
diversas mensagens de apoio e 
agradecimento pelos trabalhos 
prestados. No anuncio do pedi-
do de exoneração Flávio deixou 
a seguinte mensagem:

“Meu ciclo como Dirigente 
Cultural se fechou!

Há poucos minutos apresen-
tei meu pedido de exoneração do 
cargo de Diretor do Departamen-
to de Administração Cultural, 
após longos anos à frente do De-
partamento de Cultura. 

Agradeço a toda comunida-
de cultural/artística Itapevense 
que acreditou no meu trabalho. 
Em especial, agradeço a todos 
os meus amados colegas de equi-
pe da Cultura que em todo esse 
tempo deu o sangue, fazendo o 
seu melhor, mesmo sem o devi-

Flávio Carvalho pede 
exoneração do cargo 
de diretor cultural

do reconhecimento! Saio com a 
consciência tranquila de que fiz o 
que foi possível, empenhei minha 
vida em prol da Cultura nestes úl-
timos anos.

 Agradeço a minha família 
que foi a mais sacrificada, pois 
em muitos momentos em que 
precisaram de mim, não pude es-

tar presente. 
Não deixarei de defender a 

cultura! À nova gestão, desejo 
que cuide com carinho de tudo e 
de todos os envolvidos com essa 
riqueza que é a nossa Cultura em 
todos os aspectos!! Sinceros agra-
decimentos e um grande abraço 
a todos!”



Mudança
Depois de longo período em que o 

alcaide (Cavani) entrava pelos corre-
dores da Prefeitura Municipal com seu 
celular ao ouvido para não atender nin-
guém que o aguardava, o respeito volta 
ao Paço Municipal. Solicito e sempre de 
bom humor o novo e legítimo prefeito é 
só sorrisos para funcionários e aqueles 
que esperam atendimento. Esperamos 
que isso não mude.

Solicitação
Com base no que conheço o pre-

feito Mario Tassinari peço ao mesmo 
que reveja o caso do motorista Mauro 
que há tantos anos se dedica ao muni-
cípio sendo classificado como funcio-
nário exemplar. Ele merece um final 
de carreira digno como sempre o foi.

O retorno
Márcio Gouveia que sempre esteve 

ao lado do atual prefeito foi nomeado, 
principalmente pela fidelidade ao lon-
go dos anos e esperamos que ele volte 
com o brilho que tinha como ator e 
autor teatral e esqueça de uma vez as 
redes sociais. Acredito que será muito 
útil ao governo.

Surpreende
Outro que me encheu literalmen-

que entra ano e sai ano e os mesmos 
continuam mandando e só criando 
eventos para gerar dinheiro para a 
entidade e o comércio que feche as 
portas.

Árvore da discórdia
“Que falta de respeito com o di-

nheiro público”, assim resumiu Dé-
bora sobre a árvore de Natal que em 
Itapeva virou motivo de chacota e 
indignação pelo dinheiro gasto. Dé-
bora disse que fazer a decoração da-
quela forma foi falta de raciocínio e 
inteligência. A vereadora cobra que 
se responsabilize o responsável pelo 
dinheiro gasto no local. Lamentável 
mais uma aberração cometida pelo 
governo Cavani que como venho di-
zendo há meses é o pior da história 
de Itapeva.

É necessário
Que se apure e denuncie a partici-

pação dos secretários por omissão ou 
fraude caso se comprove algo já que 
não é possível o prefeito ter feito tan-
tas bobagens sozinho. Ou será que ele 
consegue?

A Comissão 
Processante

Margarido cobrou que os verea-

seja a principal preocupação, já que 
Cavani é passado.

Eu acredito
A história da Lucinha Schreiner 

mostra que sempre esteve à frente 
de cargos na área social e sempre foi 
extremamente eficiente. Temos a cer-
teza de que continuará com brilhan-
tismo a frente da Ação Social.

Tem que provar
A denúncia feita contra o vereador 

Pedro Correia terá que ser provada já 
que nada anteriormente ocorreu que 
possa justificar o fato. Conversamos 
com o mesmo e esse nos disse que 
acredita que isso foi um jogo político 
causado por sua postura no caso con-
tra o ex-prefeito, o que eu não duvido.

Esperamos
Que a Justiça seja feita tanto no 

Ministério Público como na Polícia 
Civil e que caso haja culpados estes 
paguem pelo que fizeram.

Pergunta
Onde foi parar a arrogância do 

prefeito afastado e alguns de seus se-
cretários? Será que agora descem do 
pedestal ou ainda se acham a última 
bolacha do pacote?

te o saco nos últimos anos hoje é um 
dos melhores articuladores que estão 
ao lado do prefeito e que com certeza 
saberá, e o está fazendo, aproveitar o 
momento pelo qual poderá fazer mui-
to pela atual administração. Boa sor-
te, Robson.

Comando
Luiz Tassinari comanda os bastido-

res e o lado político da atual gestão e 
abre mão de tudo para o sucesso de 
seu irmão Mario Tassinari que juntos 
tentarão resgatar os anos perdidos 
por Itapeva. O resgate de nosso po-
tencial deve acontecer ao longo de 
um ano e se for bem sucedido no mí-
nimo cinco anos.

Sem novidades
A Associação Comercial de Itapeva 

que poderia fazer algo para o nosso 
já sofrido comércio continua inerte. 
De novidade somente um Papai Noel 
sentado na parte de cima do prédio da 
entidade que poucos podem ver. Nem 
as luzes costumeiras que já estão can-
sadas pelo tempo de uso foram insta-
ladas. Para que serve essa entidade?

Sem novidades II
No momento maior do comércio 

vemos a omissão desta associação 

dores componentes da Comissão 
Processante formada por Oziel Pires, 
Sidnei Lara e Laércio Lopes realizem 
uma investigação isenta e comuni-
cou que o processo criminal de Luiz 
Cavani, junto com os demais envol-
vidos já está em Itapeva, o processo 
foi encaminhado ao município assim 
que o prefeito afastado perdeu o car-
go e que vai correr simultaneamen-
te junto com a comissão, ou seja, a 
pressão está com os vereadores que 
vão entregar o resultado e que será 
comparado com o da Polícia Civil. Não 
adianta tapar o sol com a peneira já 
que a cada dia surge uma novidade. A 
administração Cavani deve ser apaga-
da de nossa história e se possível com 
alguns dentro de uma cela na cadeia. 
Foi a maior vergonha de nossa histó-
ria política.

Livres!
Rodrigo Tassinari lembrou que 

a Câmara de Vereadores é indepen-
dente e que com o novo cenário po-
lítico os vereadores poderiam agora 
votar sem pressão alguma, claro 
que aproveitou para lembrar que 
isso graças ao Poder Judiciário. Uma 
pena ver quão grande era a influên-
cia do Poder Executivo no Legisla-
tivo. Vamos aguardar as cenas dos 
próximos capítulos. Que a vergonha 
na cara e respeito aos munícipes 
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O Cartório Eleitoral de 
Itapeva realizará até o 
próximo dia 19 de de-

zembro, o recadastramento 
biométrico. 

A biometria é uma tecno-
logia, que confere mais segu-

rança à identificação do elei-
tor no momento da votação. 
Acoplado à urna eletrônica, o 
leitor biométrico confirma a 
identidade de cada pessoa por 
meio das impressões digitais, 
armazenadas em um banco 

Cadastro biométrico deve 
ser feito até quinta-feira (19)

de dados da Justiça Eleitoral 
e transferidas para as urnas 
eletrônicas.

De acordo com o chefe do 
Cartório Eleitoral, José Rober-
to Biolchini, quem não fizer o 
recadastramento biométrico, 
além de ter o título cancelado, 
terá uma série de restrições. “O 
eleitor não poderá obter em-
préstimos em bancos públicos, 
nem renovar matrícula em es-
tabelecimento oficial de ensino, 
ficará impedido de se inscrever 
em concurso público e não po-
derá tirar passaporte”, explica.

Para se cadastrar, é preciso 
o RG ou CNH, comprovante de 
residência emitido nos últimos 
três meses e título de eleitor. 
Além disso, o cartório possui 
um whatsaap para agenda-
mento que é 99703 – 6368. 

Fim de ano é marcado por 
ruas e lojas cheias, muitas 
compras, viagens e muitas 
festas. Cenário perfeito para 
a bandidagem agir. Para evi-
tar aborrecimentos nessa 
época tão gostosa, confira e, 
o mais importante, siga as 
seguintes dicas de segurança 
da Polícia Milita:

Evite fazer compras so-
zinho. Para mais segurança, 
leve sempre uma companhia;

Prefira pagar com cheque 
ou cartão, para que não preci-
se levar grandes quantias em 
dinheiro;

Prefira realizar compras 
durante o dia;

Não deixe a bolsa, carteira 
ou outros objetos comprados 
de forma descuidada. Mante-
nha sua atenção, nunca perca 
contato visual, deixe-os sem-
pre próximos a você;

Evite retirar sua carteira 
em público, principalmen-
te em bares, lojas, locais de 
grande movimento, etc;

Bolsas, carteiras ou sa-
colas de compras devem ser 

Dicas de 
Segurança para 

festas natalinas e 
de ano novo 

transportadas junto e a fren-
te do corpo, para o lado de 
dentro da calçada;

Evite carregar muitos pa-
cotes ou sacolas, para não 
chamar atenção e evitar ter 
as duas mãos ocupadas;

Desconfie de empurrões 
ou esbarrões;

Não perca as crianças de 
vista enquanto olha vitrines 
ou faz compras;

Tenha sempre muita aten-
ção a pessoas estranhas que 
se aproximam;

Cuidado no momento de 
efetuar o pagamento com 
cartões para evitar a clona-
gem. Não perca seu cartão 
de vista e certifique-se de sua 
utilização apenas na máqui-
na de sua operadora;

Avise imediatamente a 
perda, o roubo ou o extravio 
de cartões ou talões bancários;

No caso de você ser ví-
tima de furto ou qualquer 
outro tipo de ocorrência po-
licial, não perca tempo, co-
munique imediatamente à 
Polícia Militar. (15) 99774-6296

Na quarta-feira (11), o Pre-
feito Mário Tassinari nomeou 
o novo Secretário de Defesa 
Social do município. Trata-se 
de José Carlos dos Santos, que 
ingressou no concurso público 
em 1995 no Setor de Vigilância 
Patrimonial.

Em 1997, José Carlos iniciou 
sua carreira na Guarda Civil 
Municipal, onde permaneceu 
por um período de 10 anos, 
respondendo a metade deste 
tempo pelo subcomando e pos-

teriormente pelo comando por 
um ano.

José Carlos também foi 
diretor do Departamento 
de Vigilância Patrimonial 
por um tempo e designado 
logo após para responder a 
Coordenação do mesmo se-
tor, função que atualmente 
exercia.

O Chefe do Poder Executivo 
deu boas-vindas ao novo Secre-
tário que está há 24 anos como 
servidor público. 

Prefeito Mário Tassinari nomeia 
Secretário de Defesa Social
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O Ministério Público do Es-
tado de São Paulo encaminhou 
a Polícia Civil um pedido de 
instauração de inquérito poli-
cial contra o vereador Dr. Pedro 
Correa por supostos crimes de 
Peculato, Concussão e Corrup-
ção Passiva.

De acordo com o MP o ve-
reador em 2.017 teria exigido 
de uma assessora parlamentar 
a devolução de uma quantia 
de R$ 3.130 de seu pagamento 
que era de R$ 4.300, para que 
pagasse um assessor parlamen-
tar fictício e outro que trabalha 
junto com ela. Ainda de acordo 
com a assessora da época esse 
mesmo assessor fictício teria 
feito compras em um mercado 
da cidade no nome dela sem 
que a mesma soubesse.

Em documento divulgado 
da Polícia Civil, a então assesso-
ra confrontou o vereador dizen-
do que a pratica se tratava de 
crime e mesmo assim o verea-
dor não se intimidou dizendo 
que não daria nada por conta 
do mesmo ser delegado (hoje 
Dr. Pedro é aposentado da Po-
lícia Civil).

Após o fato a assessora pe-
diu exoneração do cargo e rece-
beu o que ainda lhe era devido, 
porém relata que dias depois 

Ministério Público pede 
instauração de inquérito 
policial contra Pedro Correa

o vereador e o assessor fictício 
compareceram em sua casa e 
foram atendidos por sua mãe. 
Ainda segundo a denunciante 
os acusados pediram a devolu-
ção do dinheiro, porém não ob-
tiveram sucesso no pedido.

Ainda de acordo com do-
cumentos da Polícia Civil o in-
quérito policial foi instaurado 

no início do mês de dezembro 
com pedidos de oitivas dos en-
volvidos e exame grafotécnico 
para verificar a falsificação de 
assinaturas.

N.R: Entramos em contato 
com o vereador Dr. Pedro Correa 
e o mesmo informou que irá se 
pronunciar somente ao término 
das investigações. 

A Comissão Especial de 
Inquéritos ou a CEI dos 
Transportes como fi-

cou conhecida foi criada para 
verificar a situação dos trans-
portes de alunos e pacientes 

Falsificação de documentos descoberta pela CEI dos 
Transportes está sob investigação da Polícia Civil

de Itapeva. Além de descobrir 
o estado precário de alguns 
veículos, os vereadores que 
fizeram parte da CEI desco-
briram também a existência 
de documentação falsificada 

para fazer o transporte com o 
aval do poder público.

Diante da descoberta os ve-
readores decidiram denunciar 
o caso a Polícia Civil que agora 
investiga um suposto esquema 
de falsificação de documentos 
no transporte escolar de Itape-
va com o objetivo de facilitar o 
tráfego de veículos com irregu-
laridades na cidade.

Um inquérito foi aberto 
para apurar o suposto es-
quema, com a possível par-
ticipação de funcionários do 
Detran que trabalham no 
Poupatempo.

Segundo a Polícia Civil, um 
dos casos de irregularidades é 
de um veículo com 12 lugares 
em que a autorização era pra 
veículo com 15 lugares. As auto-
rizações falsificadas passavam 
pela Secretaria de Transportes 
da prefeitura e os veículos ro-
davam normalmente.

De acordo com as autorida-
des cerca de 40 autorizações es-
tavam em situação irregulares. 
A polícia segue investigando o 
caso para identificar a quantia 
em dinheiro que o esquema 
movimentava e quem partici-
pava dele.

Sobre o caso o Detran infor-
mou em nota que, a investiga-
ção não foi finalizada e que en-
tre os dias 20 e 29 de agosto, o 
Detran e Polícia Civil iniciaram 

uma operação para fiscalizar 
veículos de transporte escolar 
no município. Durante a ação, 
foram apreendidos quatro veí-

culos com indícios de fraude na 
documentação.

Informou que um inquérito 
criminal foi aberto pela polícia 

e o Detran instaurou um pro-
cesso disciplinar para apurar se 
houve participação de funcio-
nários.
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A chuva que caiu em Itape-
va na quinta-feira (05) causou 
um estrago diferente na cidade.

Desta vez o estrago foi mo-
ral, uma vez que a pintura do 
Calçadão Dr. Pinheiro virou mo-
tivo de chacota ao ser flagrada 
indo literalmente por “água a 
baixo”.

Há poucos dias de ser afas-
tado do cargo junto com o 
prefeito Luiz Cavani, o então 
secretário da Defesa Social, 
Desenvolvimento Social, da 
Juventude, Esportes, Lazer e 
Eventos Especiais, Luciano Ol-
ler de Oliveira havia feito um 
vídeo falando das obras de pin-
tura no Calçadão Dr. Pinheiro 
para o recebimento do público 
que nesta época do ano “inva-
de” o local, muito pelo atrativo 
do comércio que fica aberto até 
às 22h.

Ocorre que após a chuva 
que atingiu o município na 
quinta-feira, diversas fotos se 
espalharam na internet mos-
trando a tinta escorrendo pelo 
Calçadão. Além da imagem vi-
rar motivo de chacota, foi ques-
tionado ainda a qualidade dos 
serviços e o custo ao bolso da 

população.
Outro exemplo de má qua-

lidade de serviço foi postado 
pelo professor Paulo Daidone, 
onde a placa de um Posto de 
Saúde também foi afetada pela 

chuva, as letras da placa pare-
ciam “derreter” pelas extremi-
dades. Mais uma vez o ques-
tionamento da qualidade dos 
serviços realizados foram ques-
tionados por diversos cidadãos.

Pintura do Calçadão
vira chacota ao 
escorrer com a chuva

O que era para ser apenas 
uma decoração de Natal 
e uma atração a mais de 

fim de ano, acabou se tornando 
motivo de muita polêmica com 
acionamento do Ministério 
Público e pronunciamento da 
prefeitura sobre a “Árvore de 
Natal” da rotatória próxima ao 
Largo do Tropeiro.

Logo no começo das obras 
a população já estranhou a 
montagem que estava sendo 
feito no local, onde placas de 
madeiras foram colocadas até 
ter o formato de cone e em se-
guida foram feitos cortes em 
forma de círculo no local. Até 
então a população não sabia 
o que estava por vir, porém 
na continuação dos trabalhos 
foi possível verificar que plan-
tas estavam sendo colocadas 
para dar a aparência de uma 
árvores de Natal.

O que no começo gerou dis-
cussão sobre a estética da deco-
ração, acabou virando revolta 
ao notarem que uma grande 
parte da plantas acabaram 

Decoração natalina de Itapeva sofre 
críticas e denúncia ao Ministério Público

murchando devido a alta tem-
peratura da primeira semana 
de dezembro.

Ao perceber o desperdício 
cometido alguns munícipes 
foram procurar através do 

porta Transparência do Site 
da Prefeitura Municipal de 
Itapeva o valor da obra, o to-
tal empenhado na decoração 
foi considerado por boa parte 
dos munícipes um absurdo, 

foram mais de R$ 21 mil, sen-
do que R$ 12 mil somente na 
aquisição das plantas.

Devido ao valor e o pouco 
tempo que durou a decoração 
antes das flores murcharem, o 
presidente do CONSEG- Conselho 
de Segurança de Itapeva, Maurí-
cio Coelho encaminhou ao Minis-
tério Público uma denúncia pe-
dindo investigações sobre o caso, 
de mau uso do dinheiro público.

Já a prefeitura de Itapeva 
divulgou uma nota oficial sobre 
o caso:

O prefeito Mário Tassinari 
recebeu no último dia 9, em 
seu gabinete, o coordenador 
regional Sudoeste da Funda-
ção Itesp, Carlos José da Silva e 
Souza e o supervisor técnico do 
Grupo de Regularização Fun-
diária de Capão Bonito, Paulo 

Crisol.
Na oportunidade, o chefe 

do Poder Executivo assinou a 
homologação do 4º Edital do 
convênio de regularização fun-
diária urbana do Estado de São 
Paulo. Trata-se de uma parceria 
firmada entre a Fundação Itesp 

e o município de Itapeva.
Serão iniciados os proces-

sos de titulação de 47 imóveis 
na Vila Santa Maria. A homo-
logação e a publicação do Edi-
tal, constam no DOE – Diário 
Oficial Eletrônico nº 1331, pá-
ginas 3 a 6.

Prefeito Mário Tassinari 
assina processo de 
homologação de regularização 
fundiária na Vila Santa Maria

Trata-se de uma parceria entre a Prefeitura e a Fundação 
Itesp, que irá regularizar títulos de 47 imóveis

Nota oficial da Prefeitura Mu-
nicipal sobre a Árvore de Natal:

Na manhã desta quarta-feira, 
dia 11, o Prefeito Mário Tassinari, 
recebeu em seu Gabinete a Coorde-
nadora Administrativa da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente Maria 
Esther Abreu, a Fiscal do Meio Am-
biente Tatiana Dobner e a Diretora 
do Departamento de Controle, Li-
cenciamento e Fiscalização Rosana 
Bertoni, para esclarecer dúvidas 
referentes à compra de materiais e 
produção da árvore de Natal instala-

da na rotatória em frente ao Lanchão. 
De acordo com os documentos apre-
sentados ao Chefe do Poder Execu-
tivo, o total de gastos com a árvore 
foi de R$ 23.963,92, divididos entre 
materiais como ripa, ripão, chapas de 
madeira, mudas, pregos e refletores, 
sendo que a mão-de-obra é própria, 
realizada pelos funcionários das Se-
cretarias de Obras e Meio Ambiente. 
Os potes de flores, adquiridos em Ho-
lambra II (Paranapanema), custaram 
R$ 4,50 cada, totalizando 2.620 vasos 
de flores. Destas, algumas foram 

trocadas devido à elevada tem-
peratura, que fizeram com que 
as flores murchassem no último 
final de semana. Porém, não há 
nenhum custo extra com este ser-
viço, já que houve a reposição do 
estoque já previsto no orçamento. 
Após o término do período na-
talino, as flores serão plantadas 
pela cidade e os demais mate-
riais reutilizados na Secretaria de 
Obras. Ressalta-se que a confecção 
desta árvore teve início no governo 
que antecedeu Mário Tassinari.



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

O Ensinamento Espírita Cristão

“O reino de Deus está no meio 
de vós”. - Jesus (LUCAS, 17:21.)

Nem na alegria excessiva 
que ensurdece.

Nem na tristeza demasiada 
que deprime.

Nem na ternura incondicio-
nal que prejudica.

Nem na severidade indiscri-
minada que destrói.

Nem na cegueira afetiva 

Edificação do reino

que jamais corrige.
Nem no rigor que resseca.
Nem no absurdo afirmativo 

que é dogma.
Nem no absurdo negativo 

que é vaidade.
Nem nas obras sem fé que 

se reduzem a pedra e pó.
Nem na fé sem obras que é 

estagnação da alma.
Nem no movimento sem ideal 

de elevação que é cansaço vazio.
Nem no ideal de elevação 

sem movimento que é ociosida-
de brilhante.

Nem cabeça excessivamen-
te voltada para o firmamento 
com inteira despreocupação do 
valioso trabalho na Terra.

Nem pés definitivamente 
chumbados ao chão do planeta 
com integral esquecimento dos 
apelos do Céu.

Nem exigência a todo instante.
Nem desculpa sem fim.
O Reino divino não será 

concretizado na Terra pela prá-
tica de atitudes extremistas.

A edificação do Reino divino 
é obra de aprimoramento, de 

ordem, esforço e aplicação aos 
desígnios do Mestre, com bases 
no trabalho metódico e na har-
monia necessária.

Não te prendas excessiva-
mente às dificuldades do dia de 
ontem, nem te inquietes dema-
siado pelos prováveis obstácu-
los de amanhã.

Vive e age bem no dia de 
hoje, equilibra-te e vencerás.

Obedecendo às orientações.
= livro: Vinha de Luz = 
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel
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Policiais prestam apoio 
a cachorro com espinhos 
de ouriço na boca

Na manhã de segunda-feira 
(09), policiais militares do 54° 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior, deslocaram-se até ao 
Bairro do Jaó na zona rural de 
Itapeva para atender uma ocor-
rência.

Ao realizar os procedimen-
tos necessários a equipe deci-
diu voltar para o município e 

acabaram deparando-se com 
um cãozinho com o focinho co-
berto por espinhos de ouriço. 
De pronto, a equipe imobilizou 
o animal e retirou os espinhos 
da parte externa, porém ha-
viam mais no palato (céu da 
boca) do animal. 

Os policiais então acio-
naram a prefeitura e com o 

apoio do Setor de recolha 
Municipal de Itapeva o ca-
chorrinho foi sedado e assim 
retirados os espinhos do in-
terior da boca. 

Depois dos procedimentos 
o cãozinho com a saúde já res-
tabelecida foi encaminhado ao 
seu lar adotivo que é a Escola 
do bairro.

Aos longos dos anos, Itape-
va que era vista como o “carro 
chefe” da região vem acumu-
lando derrotas na questão de 
fortalecimento organizacional.

Há tempos que a cidade 
vem perdendo órgãos de re-
presentatividades governa-
mental e institucional, a mais 
nova baixa no município é o 
CREMESP - Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São 
Paulo. A Delegacia Regional 
de Itapeva será desativada 
oficialmente a partir do dia 20 
de dezembro.

A partir de agora os mé-
dicos, representantes de em-
presas e população da região 
de Itapeva poderão dirigir-se 
a qualquer outra regional do 
CREMESP para atendimento.

Ainda de acordo com ma-
téria divulgada no site do CRE-
MESP as delegacias do órgão 
mais próximas são Botucatu, 
Registro e Sorocaba, e que pos-

Delegacia do CREMESP 
de Itapeva será desativa 
no próximo dia 20

suem estrutura totalmente ca-
paz de absorver a demanda e 
passarão a atender às cidades 
anteriormente vinculadas à 
regional de Itapeva, conforme 
abaixo:

Regional Botucatu: Itapeva, 
Itaberá, Itararé e Riversul.

Regional Registro: Apiaí, 

Barra do Chapéu, Bom Sucesso 
de Itararé, Iporanga, Itaóca, Ita-
pirapuã Paulista e Ribeira.

Regional Sorocaba: Anga-
tuba, Buri, Campina do Monte 
Alegre, Capão Bonito, Guapia-
ra, Nova Campina, Ribeirão 
Branco, Ribeirão Grande e Ta-
quarivaí.

O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente - CMDCA divulgou 

que haverá nova prova para o Con-
selho Tutelar de Itapeva.

O comunicado foi feito atra-
vés da Imprensa Oficial do mu-
nicípio. A nova prova será reali-
zada no próximo domingo, 15 
de dezembro. 

Essa é a terceira vez que os 
candidatos passam pela prova. Na 
primeira vez os aptos disputaram 

Candidatos ao Conselho Tutelar irão 
fazer nova prova no domingo (15)

uma vaga através de eleição, no 
entanto, o processo acabou sendo 
cancelado depois de muitas denún-
cias sobre irregularidades no dia da 
eleição e um pedido do Ministério 
Público para que três candidatas 
eleitas fossem impugnadas. No 
primeiro momento o CMDCA de-
morou, mas acatou o pedido do 
MP, porém acabou determinando 
anulação do processo e permitindo 
que as três candidatas denuncia-
das por irregularidades na eleição 

voltassem a participar.
Na segunda vez que a prova 

foi realizada o que impossibili-
tou a continuação do processo 
foi a aprovação de apenas qua-
tro candidatas na prova escrita, 
o mínimo para a continuação é 
de dez candidatos aptos.

Diante da situação ficou de-
terminado que haverá uma nova 
prova e dessa vez com um pra-
zo maior de campanha eleitoral 
para o Conselho Tutelar, situação 

que foi bem criticada na primeira 
vez que ocorreu a eleição. Desta 
vez os candidatos aprovados na 
prova, desde que atinja o núme-
ro mínimo para a continuação do 
processo, vão ter do dia 20 de de-
zembro ao dia 10 de janeiro para 
fazer campanha.

A votação será no dia 12 de 
janeiro e caso tudo ocorra den-
tro da normalidade desta vez 
no dia 20 de janeiro será dado 
posse aos novos conselheiros.



PROCLAMAS
lar, residente à Rua Rui França, nº 247, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filha de CATARINO RO-
DRIGUES DE PROENÇA, aposentado , na-
cionalidade brasileira, 77 anos, natural de Itapeva-
-SP e de MARIA APARECIDA PROENÇA, 
aposentada , nacionalidade brasileira, 66 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
09 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 WILLIAN FELIPE CUSTO-
DIO GAVIÃO e MARCELLI CAROLINE 
DE ALMEIDA DA COSTA, sendo ELE:- 
natural de Jaguariaíva-PR, solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido a 17 de setembro de 1994, 
vendedor, residente Rua Osório Ferreira Gomes, 
nº 439, Parque Vista Alegre, Itapeva - SP, filho de 
CELIO APARECIDO GAVIÃO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural 
de Itararé-SP, residente e domiciliado Jaguariaíva-
-PR e de ARAI CUSTODIO DE OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Jaguariaíva-PR›, residente e domiciliada Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 21 anos de idade, nascida a 10/09/1998, do 
lar, residente Rua Osório Ferreira Gomes, nº 439, 
Parque Vista Alegre, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
APARECIDO DA COSTA, motorista, nacio-
nalidade brasileira, 49 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 03 de setembro de 1970 e de 
SUELI APARECIDA DE ALMEIDA DA 

COSTA, doméstica, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 13 
de fevereiro de 1979, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP, à Rua Francisco Vaz de Oliveira, 212- 
Jardim Bela Vista. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 04 
de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V DONIZETE RODRIGUES DE 
LIMA e ZULMIRA ROLIM, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, divorciado de Zulmira Rolim, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 25/09/2017, 
com 54 anos de idade, nascido a 07 de janeiro de 
1965, serviços gerais, residente à Rua Pedreiro 
Joaquim dos Santos, nº 102, Bloco 11, Vila São 
Benedito, Itapeva - SP, filho de BENEDITO 
ROSA DE LIMA, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de Itapeva - SP, resi-
dente e domiciliado em Itapeva - SP e de MARIA 
SETEMBRINA RODRIGUES DE LIMA, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Naviraí-MS, divorciada de 
Donizete Rodrigues de Lima, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 25/09/2017, com 47 anos de idade, 
nascida a 12/01/1972, do lar, residente à Rua 

Pedreiro Joaquim dos Santos, nº 102, Bloco 11, Vila 
São Benedito, Itapeva - SP, filha de JAIR ROLIM, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapetininga - 
SP e de BENEDITA RODRIGUES ROLIM, 
do lar, nacionalidade brasileira, 83 anos, residente 
e domiciliada em Capão Bonito - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 05 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV DANIEL DE PONTES GUTIER-
REZ e MARIA ISILDA BICUDO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 36 anos de idade, 
nascido a 16 de dezembro de 1982, pedreiro, residente 
à Rua Antônio Carlos Veiga, nº 582, Vila Ribas, Itapeva 
- SP, filho de FRANCISCO DE ALMEIDA 
GUTIERREZ, forneiro, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de Nova Campina-SP, nascido na data 
de 07 de maio de 1956 e de NEIDE APARECIDA 
DE PONTES GUTIERREZ, do lar, nacionalida-
de brasileira, 56 anos, natural de Apiaí-SP, nascida na 
data de 24 de maio de 1963, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP, no Bairro do Pedrão; sendo ELA:- na-
tural de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 41 anos de 
idade, nascida a 21/01/1978, do lar, residente à Rua 
Antônio Carlos Veiga, nº 582, Vila Ribas, Itapeva - SP, 

filha de JUVENAL FRANCO BICUDO, lavra-
dor, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de Gua-
piara-SP, residente e domiciliado em Ribeirão Branco, 
no Bairro Agua Branca e de EMILIA NUNES 
FRANCO BICUDO, natural de Guapiara-SP, na-
cionalidade brasileira, falecida em Ribeirão Branco-SP 
na data de 22 de abril de 1992. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 05 de dezembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV DANILO DE SOUZA NICO-
LETTI e MARIA ARIEL DE BARROS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
22 anos de idade, nascido a 07 de março de 1997, 
auxiliar administrativo, residente no Sítio Nicoletti, 
Bairro Areia Branca, Itapeva - SP, filho de MOI-
SES DE JESUS NICOLETTI, lavrador, na-
cionalidade brasileira, 55 anos, natural de Itapeva 
- SP e de MARIA TEREZINHA DE JESUS 
SOUZA NICOLETTI, lavradora, nacionalidade 
brasileira, 39 anos, natural de Itapeva - SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de ida-
de, nascida a 16/02/2002, lavradora, residente no 
Sítio Pantanal, Bairro Ribeirão Claro, Itapeva - SP, 

filha de ARLINDO INACIO DE BARROS, 
lavrador, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itapeva - SP, nascido na data de 30 de setembro 
de 1972 e de SANDRA SUDARIO DA CRUZ 
BARROS, lavradora, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domici-
liados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 06 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V NILTON HELITON RIBEIRO 
LEITE e JOANA DARC DE PROENÇA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
38 anos de idade, nascido a 25 de agosto de 1981, 
auxiliar de depósito, residente à Rua Rui França, nº 
247, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de BENE-
DITO RIBEIRO LEITE, aposentado , naciona-
lidade brasileira, 76 anos, natural de Guarizinho, 
Itapeva-SP e de ANA MARIA DOS SANTOS 
LEITE, do lar , nacionalidade brasileira, 74 anos, 
natural de Guarizinho, Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de João Batista Marques, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 29/10/2018, 
com 42 anos de idade, nascida a 25/01/1977, do 
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Na sexta-feira (06), a Polícia 
Civil de Itapeva através da De-
legacia de Investigações Gerais 
- DIG, deteve um jovem de 21 
anos suspeito de distribuir no-
tas falsas no município.

De acordo com os policiais, 
houve informações de que uma 
pessoa estaria fazendo uso de 
moeda falsa para praticar, en-
tre outros crimes, estelionatos. 
Após investigações a Polícia Ci-
vil conseguiu junto a Justiça um 
mandado de busca e apreensão 
para a casa do suspeito.

Chegando ao local os poli-
ciais encontraram a importân-
cia de R$ 1560,00 em notas fal-
sas, além de certa quantidade 
de substância entorpecente.

Polícia Civil detém 
jovem por estelionato 
com uso de notas falsas

 Diante dos fatos, o investi-
gado foi conduzido ao plantão 

policial onde foram tomadas as 
providencias cabíveis ao caso.

Na noite de quinta-feira 
(04), um acidente foi registrado 
em uma das pontes do Bairro 
da Conquista, zona rural de Ita-
peva.

Um caminhão acabou cain-
do no local que estava em si-
tuação precária o que levou 
muitos cidadãos a se pronun-
ciar dizendo que era algo já 
previsto devido a diversos pe-
didos feitos a prefeitura e que 
não foram atendidos.

O vereador Edvaldo Negão 
não poupou críticas ao ex-se-
cretário de Administrações 
Regionais, Carlinho Santini, di-
zendo que o mesmo sabia do 
risco que a ponte apresentava 
e mesmo assim deixou de fazer 
os serviços necessários.

Na terça-feira (10), já na 
gestão Mário Tassinari, o ve-
reador Edvaldo voltou ao local 
para informar que as obras de 
melhoria estavam iniciando-
-se. “Depois de muitas recla-
mações, fiscalizações, pedidos 

Ponte do Bairro 
da Conquista 
recebe melhorias

, ligações e um acidente por 
falta da manutenção e incom-
petência da Gestão Cavani, 
se iniciou hoje a manutenção 
da ponte, quero agradecer ao 

nosso Prefeito Mário Mario 
Tassinari, ao Secretário Noel 
Santos e ao Diretor Ivando Ba-
tista Batista pela agilidade na 
benfeitoria”, disse.
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Na manhã da quinta-fei-
ra (05), o pátio do Paço 
Municipal foi palco da 

troca de comando da Guarda 
Civil Municipal de Itapeva. 

O evento contou com 
a participação de todos os 
agentes da GCM e também 
autoridades municipais. Na 
ocasião o ex-comandante 
Alessandro Fonseca passou 
o comando para o GCM de 
primeira Classe Rafael Au-
gusto Rossi Vieira e o novo 
Sub-Comandante é Susinei 
de Werneck.

O vereador Marinho Nashi-
yama prestigiou o evento re-
presentando a Câmara Muni-
cipal e parabenizou o trabalho 
desenvolvido pela GCM de 
Itapeva. “A Guarda Municipal 

Rafael Augusto toma posse como novo 
comandante da Guarda Municipal

desempenha um trabalho de 
suma importância para a ga-
rantia da segurança pública 
municipal e todos os agentes 
da coorporação estão de para-
béns pelo belíssimo trabalho 
realizado”, parabenizou o ve-
reador.

O Prefeito Dr. Mário Tas-
sinari encerrou os discursos 
ressaltando a importância do 
investimento em segurança 
pública. “A Segurança Públi-
ca é essencial para garantir a 
qualidade de vida da popula-
ção e também por isso a Guar-
da Civil Municipal merece ser 
sempre valorizada pelo poder 
público municipal. Desejo ao 
novo comandante um exce-
lente trabalho”, ressaltou o 
prefeito.
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Na segunda-feira (09), a 
chegada do Papai Noel 
marcou o início as festi-

vidades da ação “Magia de Na-
tal”, no Centro. 

A Praça Anchieta que já 
está toda decorada e pronta 
para receber as famílias de 
Itapeva para as comemora-
ções natalinas foi o palco das 
primeiras atividades festivas 
do fim do ano. 

O ponto alto do início das 
festividades foi a chegada do 
Papai Noel na cidade. O bom 

Coreto da Praça Anchieta 
volta a ser a casa do Papai Noel

velhinho acenou para todos os 
presentes em seu trenó, acom-
panhado das noeletes, suas as-
sistentes.

A chegada contou com a 
presença da Banda Marcial Pai-
neira Bicentenária, que entoou 
músicas populares brasileiras e 
composições natalinas. O bom 
velhinho foi cumprimentando 
todos os presentes no caminho 
da sua já tradicional morada 
em Itapeva e tirou fotos com 
alguns admiradores. 

O prefeito de Itapeva, Dr. 

Mário Tassinari, entregou a 
chave da cidade para o Pa-
pai Noel e declarou abertas 
as festividades de Natal na 
cidade. “Desejo a todos os 
itapevenses um Natal repleto 
de alegrias e realizações. O 
comércio da cidade está mui-
to bonito e equipado para as 
vendas de Natal e tenho cer-
teza que as festividades desse 
ano serão novamente um su-
cesso”, declarou o prefeito.

O Papai Noel aproveitou 
para anotar o pedido de presen-
te de algumas crianças. O bom 
velhinho estará em sua casa, na 
Praça Anchieta, todas as noites 
até o dia 23 de dezembro.



Rusty Friends

Bar São Paulo
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Comitiva 
Os Camisolão participa 
de evento em Sorocaba
A comitiva Os Camisolão 

esteve em Sorocaba 
no domingo, dia 8, no 

Rancho dos Brutos. Música 
ao vivo com a dupla Luís Fe-
lipe e Adriano, costela fogo de 

chão e um almoço delicioso 
fizeram parte deste encontro. 
Veja as fotos:
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Um número muito ex-
pressivo de Alunos do 
10° período do Curso de 

Direito da FAIT foram aprova-
dos na segunda e última etapa 
do Exame da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) antes 
mesmo de concluírem o curso.  
O Exame da OAB mede a habili-
dade e a competência do aluno 
durante os cinco anos de curso.

Os resultados expressivos 
de aprovação na OAB estão dire-
tamente ligados a um trabalho 
consolidado ao longo dos anos, 
resultado do excelente trabalho 
da experiência e comprometi-
mento o corpo docente,  além 
do importante diferencial do 
Curso que é Núcleo de Prática 
Jurídica (NPJ), que oferece ativi-

Alunos do curso de Direito da FAIT 
são aprovados no exame da OAB 
antes de concluírem a graduação

dades práticas reais, através da 
Unidade Avançado de Atendi-
mento Judiciário (UAAJ), Setor 
de Conciliação e Escritório de 
Assistência Judiciária Gratuita 
(EAJG), fazendo com que os alu-
nos tenham total vivência prá-
tica jurídica. 

Segundo a Coordenadora do 
Curso, Profa Vanessa Aparecida 
Costa Santiago, a aprovação 
dos alunos da FAIT no Exame 
da OAB, antes da conclusão do 
curso, mostra que o curso está 
no caminho certo. “É um orgu-
lho e motivo de muita alegria 
ver nossos alunos do último 
ano, já aprovados no exame da 
OAB. Parabenizo a dedicação 
dos alunos por essa conquista, 
e parabenizo aos docentes que 

em sua árdua batalha diária, 
não medem esforços para pre-
parar nossos alunos. O resulta-
do deste maravilhoso trabalho 
dos mestres é feito com muito 
amor, experiência e dedicação 
e o maior resultado é o sucesso 
de nossos alunos que faz a ex-
celência do Curso!” 

A Direção da FAIT parabe-
niza aos alunos e agradece a 
dedicação da Coordenação do 
Curso e de todo o Corpo Do-
cente, que sempre se preocupa 
em proporcionar um ensino de 
qualidade, ético e comprometi-
do para qualificar os alunos e 
conscientizá-los de sua respon-
sabilidade social e aperfeiçoa-
mento técnico para o ingresso 
no mercado de trabalho.

ATOS AUGUSTO 
MARIANO

“Primeiramente agradeço 
a Deus por ter me dado a dá-
diva de chegar até aqui, por 
ter me dado forças e saúde 
para vencer mais essa batalha. 
Agradeço especialmente aos 
meus pais, por me darem todo 
o apoio necessário, porque fo-
ram meu alicerce. Agradeço aos 
familiares e amigos, porque me 
apoiaram nas horas difíceis e 
porque sempre acreditaram em 
mim. Agradeço em especial os 
amigos que cursaram a gradua-
ção comigo durante estes anos, 
sem vocês o curso seria extre-
mamente penoso. Agradeço a 
toda a equipe de professores da 
FAIT, bem como, à coordenação 
do curso (na pessoa da profes-
sora Vanessa Santiago), porque 
me ensinaram e me inspiraram 
a me tornar o profissional que 
sou hoje. Agradeço, por fim, 
aos advogados e amigos Mil-
ton Vieira de Oliveira Junior 
e Victor Roncon de Melo, por 
abrirem as portas de seus es-
critórios para mim quando eu 
era apenas um estudante, por 
terem me ensinado a advocacia 
na prática. O QUE ME RESTA, É 

SÓ AGRADECER!”

IGOR ANTONIO 
SOBRINHO CORRÊA
“Estudar na Fait, fez total 

diferença na minha aprovação 
antecipada no exame de ordem, 
porquanto conta com uma gra-
de de professores muito con-
ceituada, os quais nos passam 
um rico conteúdo através de 
uma excelente didática. Além 
da questão de conhecimento 
e conteúdo, estão sempre nos 
motivando e orientando de 

DEPOIMENTOS DO ALUNOS
acordo com nossas caracterís-
ticas pessoais, desta forma, 
trazendo um norte para que 
possamos seguir, e escolher o 
melhor caminho. A faculdade 
realmente ajudou muito na mi-
nha aprovação, e serei sempre 
muito grato por isso!”

LUCIANE SANTOS 
FERNANDES 

“A aprovação no  exame de 
ordem ainda na graduação é 
consequência de muita dedi-
cação e perseverança. O exame 
em si é não é facil e o realizar 
no período em que se está  cur-
sando a faculdade o torna mais 
intenso.

Sempre acreditei que seria 
aprovada, porém estava dis-
posta a pagar o preço. 

Na primeira fase, estudei 
arduamente durante alguns 
meses resolvendo as provas an-
teriores e muitas questões alia-
das à leitura de lei seca, pois  
conhecer a banca e a estrutura 
da prova faz toda diferença .  

Já na segunda fase, fiz curso 
específico para a área escolhi-
da, o que entendo ser funda-
mental.

É importante também, 
reconhecer que o controle 
emocional para a prova é 
indispensável. 

Ademais, o fator tempo 
nunca foi meu aliado nos es-
tudos, uma vez que durante 
toda a faculdade viajei cerca 
de 160km por dia. Residindo e 
trabalhando em Apiaí, saindo 
de casa às 8h00min e retornan-
do às 00h30min, todavia, isso 
nunca foi motivo para que eu 
deixasse de acreditar. 

Estudar numa instituição 
como a FAIT e ter um corpo 
docente qualificado como tal, 
contribuiu para minha apro-
vação na medida em que o co-
nhecimento adquirido em sala 
de aula, tanto nas matérias teó-
ricas quanto práticas, facilitou 
na compreensão do conteúdo 
nos meus momentos  de estu-
dos individuais. 

Neste momento, vejo que 
todo  esforço valeu a pena, cada 
renúncia,  cada dia vencido, va-
leu muito a pena.

Desejo essa sensação de de-
ver cumprido e coração trans-
bordando de orgulho por ter 
vencido essa batalha contra 
mim mesmo, a todo estudante!

Sempre lembrando que o 
primeiro passo pra se conquis-
tar o que deseja é acreditar em 
si mesmo e perseverar.”

KARLA APARECIDA CARVA-
LHO DOS SANTOS

“Passar na OAB estando no 
9° período da faculdade em 
minha primeira prova foi uma 
sensação indescritível! Todo 
momento recordava os ensina-
mentos que tive do corpo do-
cente nestes anos de estudo, o 
qual agradeço e parabenizo. A 
conquista não foi fácil, foram 
noites sem dormir, abdicação 
de muitos lazeres e principal-
mente muito dedicação nestes 
cinco anos de curso, os quais 
foram vitais para mim. O re-
sultado não poderia ser outro! 
Agradeço a Deus, aos meus pais 
e aos docentes do curso de Di-
reito da FAIT que foram impor-
tantes para esta conquista!

GIUHELEN MAGDA 
SANTOS RIZZA

“Quando iniciei o curso 
de Direito não imaginava 
que iria prestar o exame da 
ordem e ser aprovada antes 
mesmo de terminar a gra-
duação. A dedicação ao lon-
go de todos esses anos na 
faculdade foi essencial para 
obter o sucesso, porém, há 
de se fazer um esforço extra 
com disciplina e dedicação 
diariamente. O corpo docen-
te da FAIT teve um papel de 
suma importância não só na 
minha aprovação no exame 
da ordem, mas também no 
meu interesse em fazer uma 
pós-graduação em Proces-
so Civil ainda no decorrer 
do curso (pois já tenho uma 

graduação em Letras) . Agra-
deço a Deus por me dar força 
e coragem, a minha família 
por me dar suporte e por 
sempre estar ao meu lado, 
e a todos os professores de 
Direito da FAIT, pelos ensi-
namentos, pela confiança, 
pelas palavras de incentivo, 
por acreditar que somos ca-
pazes e pela paciência, não 
é fácil estar posição de vo-
cês, por isso os admiro com 
muito carinho. Hoje, termi-
no a graduação em Direito 
aprovada na OAB, com uma 
pós-graduação em Processo 
Civil, feliz e realizada. Ver o 
nome na lista de aprovados 
é uma sensação indescrití-
vel, é poder olhar para trás 
e ver que todo esforço valeu 
a pena! Gratidão é a palavra 
que define o fim deste ciclo! 
Foi uma honra estar com vo-
cês!”

LUANA PAULA 
APARECIDA DE SOUZA

“De todas as sensações in-
descritíveis da vida, ver meu 
nome na lista de aprovados 
do XXIX foi uma delas, pois foi 
fruto de cinco anos de muito 
esforço, noites mal dormidas 
e abdicações.  Nada disso seria 
possível, se não fosse o apoio 
da minha família, namorado e 
amigos, e ao corpo docente da 
Fait, o qual tive professores in-
críveis e dedicados que me au-
xiliaram nessa caminhada.”

NATALLE HERTEL 
ALMEIDA

“Acho que uma das pri-
meiras conquistas do gra-

duando em Direito é passar 
do Exame de Ordem, ainda 
no último ano da faculdade. 
Sem dúvidas, a faculdade é 
nosso pilar nos estudos, a 
FAIT foi muito importante na 
minha aprovação, além de 
cursinho preparatório para 
a segunda fase do exame da 
OAB.”

PAULA MOURA 
BRAATZ DE SOUSA
“Ser aprovada no Exame de 

Ordem no último ano foi mais 
que uma realização pessoal, 
me fez crer que a dedicação e 
perseverança é essencial para 
atingirmos nossos objetivos, 
mas com certeza, o ótimo en-
sino da fait funcionou como 
um atalho para tais conquis-
tas. Um agradecimento espe-
cial aos docentes Leonardo 
Mariozi, Júlio Garcia, Vanessa 
Santiago, Roberto Carneiro e 
Renata Domingues, os quais 
ministraram aulas excelentes, 
as quais serviram de base não 
só para o Exame de Ordem, 
mas acrescentaram significa-
tivamente em nossa carreira 
profissional.”

VINICIUS FRANCISCO 
FERRAZ DE FREITAS
“Quando iniciei a graduação 

do curso de Direito na FAIT não 
sabia ao certo o que a vida me 
reservaria, entretanto, graças 
aos professores da instituição, 
que foram essenciais durante 
todos os anos da graduação, 
tanto nos ensinamentos na sala 
de aula, quanto nos conselhos, 
e a minha família que me in-
centivou e deu o suporte neces-
sário, hoje tenho tranquilidade 
e certeza que trilhei o caminho 

correto.
Ao longo de todos os anos 

da graduação, tinha a certeza 
que o esforço e o estudo tra-
riam resultado. Hoje, aprovado 
no Exame da Ordem sem termi-
nar a graduação, e aguardando 
a nomeação de dois Concursos 
Públicos nível superior, tenho a 
certeza que todo o esforço va-
leu a pena.

Por fim, queria agradecer 
a todos os professores, que fo-
ram essenciais neste caminho, 
e principalmente a minha famí-
lia e a Deus, pois sem eles eu 
nada seria.”

LETÍCIA SABRINE 
BUENO NUNES 

FONSECA
“ Apraz-me sobremaneira 

chegar ao fim de uma etapa, 
sabendo-a, coroada de êxito: 
concluir o curso de Direito, 
na renomada Faculdade de 
Ciências Sociais e Agrárias de 
Itapeva – FAIT e obter apro-
vação no Exame Unificado 
da OAB. Para atingir tal desi-
derato, foram necessários muito 
estudo e dedicação diária que só 
foram possíveis graças a todas 
as orientações dos Docentes da 
Instituição, em suas aulas e in-
dicações doutrinárias. Forçoso é 
agradecer ao corpo docente e à 
coordenação do Curso, sempre 
muito empenhados e sensíveis 
às dificuldades dos discentes. 
Forçoso, ainda mais, agrade-
cer aos meus familiares pela 
paciência em suportar minha 
ausência e por toda oração 
dedicada; à minha filha, por 
ser motivação constante; ao 
meu chefe e amigo, Sr. Luiz 
Antonio Lages de Magalhães, 
Oficial do Registro de Imóveis 
desta cidade, por ser minha 
inspiração e pelo constante 
apoio, nada disso seria pos-
sível sem ele; e a todos que, 
de alguma forma, me incen-
tivaram e torceram por mim.     
Em suma, gostaria de dizer 
que o caminho não foi fácil 
mas que, com persistência, 
foi possível atingir meus 
primeiros objetivos e, como 
disse Winston Churchill: “O 
sucesso é ir de fracasso em 
fracasso sem perder o entu-
siasmo”; este mesmo entu-
siasmo é o que desejo aos 
futuros bacharéis.”    
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Considerado um dos mais 
desejados resorts de ilha do 
mundo, o Transamerica Resort 
Comandatuba é o local perfei-
to para quem quer descansar 
com conforto e aproveitar o 
melhor da gastronomia. Ofe-
rece aos hóspedes opções que 
transformam a estada em mo-
mentos memoráveis em meio 

a coqueiros, fauna e flora exu-
berantes e vegetação nativa 
intocada. Todo um complexo 
de Esportes & Lazer, com pas-
seios ecológicos, atividades 
para crianças e gastronomia 
variada.

Itapeva Viagens 
Atendimento rápido pelo 

whats (15) 99729-5551.

Férias em família na Bahia
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FELIPE E LUANA

PATRICIA E DOUGLAS

MICHELE 
E RICARDO

Foto: Vídeo Lopes

O atleta Gabriel Piedade 
de apenas 8 anos de ida-
de conquistou o 3º lugar 

da Copa @amsp realizada aqui 
na cidade de Itapeva. na Copa 
São Rafael o garoto foi cam-
peão na categoria 50 cc. São 
momentos semelhantes que 
fazem o esporte ser bonito e 
valoriza ainda mais a parti-
cipação dos atletas que com 
certeza são grande orgulho 
aos seus familiares. Ao nosso 
jovem atleta os mais sinceros 
cumprimentos e que a carrei-
ra seja longa e próspera.

Garoto de 8 anos é 
campeão de Motocross

Maria Fernanda de ape-
nas 14 anos foi aprovada e 

fará parte da equipe do Sesi 
Vôlei de Bauru, quando bri-

Atleta que atuou por Itapeva e Itararé 
fará parte do time de vôlei do Sesi

lhou na seletiva e abriu es-
paço para um futuro promis-
sor na modalidade. Fernanda 
que mede 1,86 metros trei-
nou em Itapeva com o técni-
co Xuxu e na cidade de Itara-
ré com o também treinador 
Tony Stadler. A caminhada 
da jovem apesar da pouca 
idade já é longa e com certe-
za temos um diamante bru-
to que agora será lapidado e 
consequentemente esta me-
nina ainda irá brilhar mui-
to nas quadras deste nosso 
Brasil.

CASAMENTOS ETERNIZADOS PELAS LENTES DA VÍDEO LOPES
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Exercício Físico e Saúde

Anderson Gregorio Joaquim 
Fanpage: facebook.com/ - Prof.

AndersonGregorio
Formado em Educação 

Física e Esportes pela EEFERP 
- USP

Possui Licenciatura Plena em Edu-
cação Física pela UNAERP

trai-relaxa) para os músculos 
do assoalho pélvico (quadril), 
para reduzir riscos de inconti-
nência urinária, R fraca, QEB. 

- As gestantes que sentirem 
leves dores de cabeça, náusea 
ou se sentiram mal ao se exerci-
tarem paralelas ao solo (de cos-
tas no chão principalmente), 
devem evitar tal posição supi-
na e modificar tais posturas, R 
fraca, QE muito baixa. 

Vale lembrar que é pru-
dente evitar atividades de alto 
risco para o feto, tais como, 
exercício de contato (lutas), 
saltos (corridas, volêi), montar 
a cavalo, ginastica olímpica, 
esqui, levantamento olímpico, 
tênis, etc. A gestante não está 
preocupada com ganhar meda-
lha e sim com seu bebê e suas 
saúdes. 

Se elas já treinavam pré ges-
tação, que continuem os treinos 
com menos intensidade e volu-
me. Essas são algumas diretrizes 
para iniciar. Considere as suas 
preferências se você for gestante. 
O professor tem que falar menos 
e escutar mais, pois as gestantes 
convivem 24h por dia com os 
turbilhões de mudanças e emo-
ções na geração da nação!

Exercício Físico na Gravidez! 

Caso a gestante não tenha 
contraindicações absolutas ou 
relativas e são liberadas pelo 
médico, todas devem realizar 
exercício, pois, além de me-
lhorar a saúde física e saúde 
mental, reduz risco de doenças 
crônicas e mortalidade. 

Sistematicamente é de-
monstrado que o exercício 
não é associado à: aborto es-
pontâneo, morte neonatal, 
natimorto, parto prematuro, 
rompimento de placenta, hipo-
glicemia neonatal, baixo peso 
ao nascer, defeitos congênitos 
e outras complicações no nas-

cimento. 
De acordo com as últimas 

recomendações das Diretrizes 
Canadenses de exercício para 
gestantes (2019):

- Gestantes devem ser ati-
vas, recomendação (R) forte, 
qualidade da evidência mode-
rada (QEM);

- Gestantes sedentárias po-
dem iniciar o exercício, R forte, 
QEM;

- Se foram diagnosticadas 
com Diabetes Gestacional, R 
fraca, QE baixa (QEB);

- Se tiverem IMC maior que 
25kg/m2 pré gestação, R forte, 
QEB. 

- Gestantes devem acumu-
lar pelo menos 150 min de exer-
cício moderado á intenso na se-
mana, cerca de 3x por semana, 
R forte, QEM. 

- Gestantes devem variar a 
realização de exercícios aeró-
bios e de força para maiores be-
nefícios, além de alongamentos 
leves, R forte, QE alta. 

- Gestantes podem realizar 
diariamente, exercícios (con-

O atleta da academia Team 
Goulart Demian Maia de Jiu-Jit-
su, Julio César, participou no 
fim de novembro do campeo-
nato Master Pro de Jiu-Jitsu, 
evento realizado e organizado 
pela FPJJ (Federação Paulista de 
Jiu-Jitsu) na cidade Itú/SP.

O atleta Julio César foi cam-
peão em sua categoria master 
II, pena, faixa azul até 70 Kg, 
conquistando assim o seu tri 
campeonato, sendo um bom 
para a cidade de Itapeva e para 
a corporação da Polícia Militar 
que também é representada 
pelo atleta Julio César que é 
cabo da Polícia Militar. “Para 
nós é uma satisfação incrível 
poder representa nossa acade-
mia e nossa cidade nos cam-
peonatos, seja a nível estadual, 
nacional ou internacional, não 
temos palavras para expressar 
tamanha alegria”, disse Julio 
após o campeonato.

O atleta agradeceu ainda 
aos amigos e patrocinadores 
que permitiram ao atleta parti-
cipar de mais uma competição. 
“Agradecemos primeiramente 
a Deus por ter dado tudo certo 

Atleta itapevense conquista 
medalha no Campeonato 
Master pro de Jiu-Jitsu  

em nossa viagem e nas nossas 
lutas, ao nosso professor Gou-
lart Silva pelos ensinamentos 
e pela confiança, a todos os 
nossos patrocinadores como a 
Brumed, Óticas Santa Fé, Ce-
zar Wolrd, Tala Pneus, Minos 
Supermercado, Padaria Pedrol, 
Drogaria Multidrogas Praça 
do Correio, Posto Zanforlin 

Itapeva, Mercado Mix, Korpen 
Academia, Escritorio Consulex, 
Aras Werneck, Adega JK, Ivo 
Burguer e Old Art Barber Shop 
Tattoo, a todos amigos que 
tem nos incentivado, torcido e 
que  sempre nos apoia em cada 
campeonato que participamos, 
Deus abençoe todos vocês”, fi-
nalizou.

Na segunda-feira, dia 9, o 
Prefeito Mário Tassinari 
deu posse à servidora 

de carreira Lucicléia Rodrigues 
de Siqueira Schreiner, que tem 
experiência de 20 anos traba-

Prefeito Mário Tassinari dá posse à Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social

lhando na Prefeitura.
A solenidade que aconte-

ceu na Secretaria Municipal de 
Defesa Social, Desenvolvimen-
to Social e Esporte, na manhã 
desta terça-feira, dia 10, contou 
com os servidores que a recebe-
ram com muita expectativa.

Na ocasião, o Chefe do 
Poder Executivo parabeni-
zou a secretária dizendo que 
se trata de uma profissional 
competente e aproveitou para 
se integrar com os servidores  
das respectivas secretarias, 
enfatizando a importância do 
trabalho desenvolvido pelos 
profissionais.

O prefeito Mário Tassinari 
realizou a nomeação do asses-
sor Especial de Governo, Márcio 
Roberto Neves da Silva, “mais 
conhecido nos meios artísticos 
como Márcio Gouveia”.

Profundo conhecedor da 
cultura itapevense, “Márcio 
Gouveia” possui registro no 
Sated – Sindicato dos Artistas, 
como diretor e ator profissio-
nal, ficando à frente da Cia de 
Artes Sem Limites por 18 anos.

Tendo larga experiência na área 
de cultura, ele ocupou a função de 
agente cultural pelo governo do 
Estado de São Paulo, realizando ofi-
cinas de teatro nas cidades da 16ª 
Região Administrativa.

Também foi o idealizador 
do projeto “Paixão de Cristo 
sob o Olhar de Maria”. Dando 
continuidade aos programas 
culturais, estabeleceu um gran-
de vínculo com a Rede Munici-

Novo assessor 
Especial de Governo 
é nomeado

“Márcio Gouveia”, possui experiência na área cultural, 
ocupando cargos de grande relevância

pal de Ensino, onde promoveu 
a I Mostra Estudantil Curta de 
Teatro, tendo a participação de 
professores, diretores e alunos.

Ele explica que um dos mo-
mentos mais marcantes em sua 
carreira artística foi em 2002 na 
Casa da Cultura Cícero Marques, 
quando houve nove sessões tea-
trais, totalizando um público de 
aproximadamente 2.000 pessoas 
num só dia. O espetáculo era 

“Uma consulta de Arthur Azeve-
do”, comédia romântica dirigida 
por Márcio Gouveia.

Possui ensino superior de 
Tecnologia em Marketing Digi-
tal e nos anos de 2017 a 2019, 
ocupou o cargo de assessor 
parlamentar do então deputa-
do estadual Ulysses Tassinari, 
tendo também formação tea-
tral no Núcleo de Artes Cênicas 
do Sesi de Sorocaba.

Nesta terça-feira, dia 10, 
o prefeito Mário Tassinari no-
meou a Assessora de Comu-
nicação Juliana Carli Ferreira 
da Silva, jornalista formada 
pela Universidade de Soroca-
ba, que por cinco anos atuou 
como editora-chefe de um jor-
nal local.

Atualmente, faz pós-gra-
duação em Gestão Pública 
pela Universidade de Santo 
Amaro. Com conhecimento 
nas áreas de jornal impresso 
e mídias sociais, Juliana pre-
tende agregar no quadro de 
jornalistas da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Itapeva.

O chefe do Poder Execu-
tivo desejou boas-vindas à 
nova servidora municipal, 
que será a responsável pela 
comunicação institucional 
entre os órgãos de imprensa 

Comunicação 
da Prefeitura tem 
nova jornalista

A jornalista faz pós-graduação em Gestão Pública 
pela Universidade de Santo Amaro

da cidade, fazendo a divul-
gação dos trabalhos realiza-

dos pelas Secretarias Muni-
cipais.
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te transmissíveis como Aids e 
sífilis. “Estas doenças às vezes 
demoram anos para apresentar 
sintomas e a única maneira de 
detectá-las é por meio da rea-
lização dos exames de sangue. 
Além disso, é imprescindível o 
uso de preservativos nas rela-
ções sexuais para preveni-las”, 
destaca a titular da pasta.

Além das UBSs e do SAE, a 

campanha também teve a par-
ticipação do AME de Itapeva, 
que também realizou os exa-
mes preventivos.

A campanha Fique Sabendo 
foi considerada um sucesso nes-
te final de semana, com a parti-
cipação de um grande número 
de pessoas realizando os exames 
de prevenção contra doenças se-
xualmente transmissíveis.

115 pessoas realizaram 
exames preventivos na 
Praça Anchieta, durante a 
Campanha Fique Sabendo

115 pessoas realizaram os 
exames preventivos contra Aids, 
sífilis e hepatites tipo B e C no 
último sábado, dia 7, na Praça 
Anchieta. A iniciativa fez parte 
da Campanha Fique Sabendo, 
promovida pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, por meio do SAE 
– Serviço de Assistência Especia-
lizada em Moléstias Infecciosas, 
em parceria com o curso de En-
fermagem da Fait.

A campanha foi considera-
da um sucesso neste final de 
semana, com a participação de 
um grande número de pessoas 
realizando os exames de pre-
venção contra doenças sexual-
mente transmissíveis.

Segundo a secretária Mu-
nicipal de Saúde, Karen Gru-
be Lopez, a campanha Fique 
Sabendo teve o objetivo de 
prevenir doenças sexualmen-

A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Itape-

va, Eliana Tassinari, na última 
quinta-feira, dia 5, fez a entre-
ga de 220 cestas básicas para 
as famílias assistidas pelos Cras 
do Vila Santa Maria, Jardim Ma-
ringá, Vila Nova e Casa do Ado-
lescente.

O evento realizado no Cen-
tro de Referência do Idoso, faz 
parte da campanha de “Natal 
Permanente da LBV – Jesus, o 
Pão Nosso de Cada Dia”, que 
realiza todos os anos uma par-
ceria com a Prefeitura.

Em seu discurso,  a primei-
ra-dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade do 
município disse que seu traba-
lho como gestora pública, visa 
principalmente a assistência às 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. “Como médi-
ca no Centro Materno Infantil, 
atendo diariamente gestantes 

Primeira-dama Eliana Tassinari 
entrega cestas básicas da LBV para 
famílias assistidas pelo município

Foram entregues 220 cestas de alimentos para os assistidos dos Cras da 
Vila Santa Maria, Jardim Maringá, Vila Nova e Casa do Adolescente

em situação de alto risco na 
gravidez. Por essa razão, procu-
ro conhecer a realidade das mi-
nhas pacientes e é com muita 
emoção que entrego estas ces-
tas básicas para essas famílias, 
que terão esta ajuda no Natal”, 
disse emocionada.

Também estiveram presen-
tes: Quitéria Fernandes Yama-
saki (coordenadora de Proteção 
Básica), Fabiane Terezinha da 

Silva (coordenadora de Prote-
ção Especial), Micheli Cristia-
ne de Azevedo (representante 
do Cras Vila Nova), Lucicleia 
Schreiner (coordenadora do 
Cras Jardim Maringá), Alessan-
dra Lima Almeida ( coordena-
dora da Casa do Adolescente) 
e Elaine Domingues (coordena-
dora do Cras Santa Maria), além 
do gerente administrativo da 
LBV, Sérgio Rosseto.
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