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Evento cultural é 
marcado por invasão 

da CCE e guerra política
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Começa no dia 20 de 
janeiro a campanha 

para conselheiro tutelar

Entrega de Título de 
Cidadão Itapevense 

e honrarias

Limpeza do Córrego 
do Aranha beneficiará 

diversos bairros

Na terça-feira (17), um 
motociclista ficou ferido 
após sofrer uma queda no 

canteiro central da Avenida 
Higino Marques na Vila Ofé-
lia. Página 07.

Motociclista cai em 
canteiro da Avenida 
Higino Marques ao 
desviar de veículo
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Chegamos ao final de 
mais um ano. Temos que 
agradecer aos amigos, 
leitores e clientes que 
confiaram em nosso 

trabalho. Que 2020 seja 
um ano de realizações a 
todos, sucesso e saúde! 
Nesta última edição de 
2019 desejamos a todos 

boas festas. 
Voltamos dia 06 de janeiro 

com a credibilidade e o 
trabalho que 

todos conhecem!
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Ficou claro nos últimos dias 
que alguns políticos (?) não es-
tariam contentes com a queda 
de Cavani e consequentemente 
a posse de Mario Tassinari. Os 
motivos vários, privilégios, fi-
delidade e até um bom grau de 
amizade, mas e a cidade como 
fica?

As articulações de bastido-
res mostram que alguns pre-
tendem incomodar e pressio-
nar o atual prefeito de todas as 

formas para que o seu mandato 
seja ruim para tentar a eleição 
de um novo grupo visando o 
comando do executivo de nos-
sa cidade.

Acontece que a cidade está 
um verdadeiro caos pela in-
competência e desrespeito aos 
eleitores de Luiz Cavani e sua 
trupe que ignoraram os anseios 
e necessidades de nossa gente. 
Vocês tiveram a oportunidade 
por 3 anos e nada fizeram, então 

porque boicotar o atual prefeito 
e prejudicar diretamente o povo 
que não aguenta mais a situação 
econômica do país e a morosida-
de de nossos políticos?

Alguns dão o tapa e escon-
dem a mão, mas a cada dia to-
dos saberão quem faz o traba-
lho sujo que prejudica a cidade 
e alguns pensam que ganham 
amparo da população. Ledo 
engano e se Deus quiser vocês 
nunca mais terão o poder.

Sem politicagem

Estamos diante de um tur-
bilhão de sentimentos, emo-
ções e atitudes; constantes 
desastres internos que afetam 
a harmonia da convivência em 
sociedade. Somos assaltados 
à mão armada, levam o nosso 
bem mais precioso: o tempo. É 
a era do rancor, do ódio e das 
angústias desesperadas; tor-
mentas causadas por situações 
mal resolvidas e arquivadas 
num baú raso.

Tudo é extremamente ofen-
sivo, já que procuramos aten-
der a eterna necessidade que 
temos de reclamar, impor, dis-
cutir, protestar sem causa, ape-
nas para estar na moda. Esta-
mos reativos, pouco reflexivos 
e valorizamos a efemeridade 
das relações interpessoais. A 

rapidez com que nos comunica-
mos não traduz o que dizemos, 
há uma grande falha no proces-
so de interação; os objetos nu-
méricos obstruem o caminho 
de acesso ao abraço.

O silêncio arrumou as malas 
e partiu sem retorno. Estamos 
cansados, anêmicos, saturados, 
fragmentados, desiludidos, per-
didos em meio a tantas ondas 
quebradas e salgadas. Falta con-
vergência, falta simpatia, falta 
delicadeza, falta humanidade e a 
empatia já está extinta. O mundo 
está hostil, sem solução visível e 
integralmente opaca.

A arte já não importa, per-
demos o hábito de aplaudir (ou 
nunca tivemos); agora fecha-
mos os portões e trancamos os 
artistas num abismo silencioso 

entre a ditadura e modernida-
de. Nossos mestres são subme-
tidos à destruição de valores, 
a saúde está enferma e a es-
perança persiste em respirar 
em pequenos vãos. O mundo 
é bombardeado por interesses 
políticos e financeiros; os bens 
materiais são explicitamente 
idolatrados e postos em altares 
milagrosos. 

O caos só cessará quando 
inventarmos uma máquina do 
tempo.

Mundo em caos

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

O Ensinamento Espírita Cristão

“Porque qualquer que ainda se 
alimenta de leite não está experimen-
tando na palavra da justiça, pois é 
menino”. – PAULO. (HEBREUS, 5:13.).

Na apreciação dos companhei-
ros de luta, que nos integram o 
quadro de trabalho diário, é útil 
que não aconteça discórdias , 
quando inesperadamente, surgi-
rem falhas e fraquezas. Antes de 
comentar qualquer crítica, é con-
veniente conhecer a qualidade dos 
valores espirituais morais, e inte-
lectuais da pessoa em julgamento.

Jamais abandonemos a com-
preensão dos que se desviam do 
caminho reto. A estrada percorri-
da pelo homem experiente está 
cheia de crianças dessa natureza 
(pessoas adultas de pouco conheci-
mento, mas sem maldades). Deus 
cerca os passos do sábio, com as 
expressões da ignorância, a fim 
de que pessoas sem conhecimen-
to recebam o esclarecimento e 
para que essa mesma luz seja 

Meninos espirituais 
(adultos sem 
conhecimentos)

glorificada. Nessa troca de co-
nhecimentos substancialmente 
divino, e a pessoa de pouco saber 
aprende, e quem é sábio aprende 
mais do que já sabia.

Os discípulos de boa vonta-
de (discípulos do esclarecimento 
dos ensinamentos de Jesus) ne-
cessitam da sincera atitude de 
observação e tolerância. É natu-
ral que fiquem felizes com amor 
e sabedoria com que lhes é dado 
nutrir a alma; no entanto, não 
desprezem outros irmãos, cujo 
organismo espiritual ainda não 
tolera senão o leite simples dos 
primeiros conhecimentos (é a in-
fância da sabedoria e do amor).

Toda criança (adulto sem co-

nhecimento), é frágil e ninguém 
deve condena-lá por isso.

Se tua sabedoria pode alcan-
çar voo mais alto, não te esque-
ças dos que ficaram no ninho 
onde naceste e onde estiveste 
longo tempo, completando a 
plumagem. Diante dos teus 
olhos deslumbrados, alonga-se o 
infinito. Eles estarão contigo, um 
dia, e, porque a união do amor e 
sabedoria esteja tardando, não 
os abandones ao acaso, nem lhes 
recuses o leite que amam e que 
ainda necessitam.

Obedecendo ás orientações
livro: Ceifa de luz = cap51
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel



Minha opinião 
sobre o ocorrido 
na CCE

1 - O espetáculo é de extrema impor-
tância para a Cultura de Itapeva.

2 - Não é por isso que deve ter pri-
vilégios.

3 - Qual foi o funcionário que libe-
rou graciosamente a CCE?

4 - Quem autorizou o evento sem o 
alvará fornecido pela Prefeitura?

5 - Quem abriu a porta lateral para 
que pessoas adentrassem a CCE se for-
çassem o portão principal?

6 – Por que nos anos anteriores nin-
guém se preocupou com o espetáculo?

7 - De que forma as pessoas foram 
avisadas para irem ao espetáculo se o 
evento foi suspenso no sábado?

8 - Qual o motivo da organizadora 
citar ao microfone o nome de políticos e 
de um advogado?

9 - Quem ganha com o impacto cria-
do contra a Prefeitura?

10 - Ocorreram os crimes de invasão, 
destruição do patrimônio público, deso-

intervir durante a entrada de partici-
pantes e público, mas errou ao permitir 
que as portas fossem arrombadas. Isso 
é crime e deveria ser lavrado o flagrante 
no local.

Definido
Com seus secretários definidos o 

prefeito Mario Tassinari se esqueceu de 
criar um grupo político para ter alicerce 
para governar. Corre o sério risco de dei-
xar a Prefeitura em boas condições para 
outro usufruir no próximo mandato.

O futuro
Não agregar e ser velho são motivos 

pelo qual devemos nos afastar da políti-
ca e deixar para os demais lutarem pe-
las causas de Itapeva. Palavras ditas são 
irreversíveis.

Família?
Como é que pode ficar sentado em 

lugar privilegiado, que é o de vereador, 
e assistir calado tudo o que foi falado 

Façam
Que nossos agentes políticos tenham 

a dignidade de ter paciência e respeito a 
nossa cidade já que um governo que se 
inicia e tem pouco tempo para mostrar 
serviço não pode ser iniciado com tanta 
oposição. Pensem em Itapeva, pensem 
em nossa gente que os levou ao poder e 
principalmente façam jus aos votos con-
quistados. Nossa cidade está parada no 
tempo há anos e a desunião e o adminis-
trar o próprio umbigo é um dos motivos 
que nos levaram a isso. 

Acredite
Eu também não concordo, como dis-

se acima, com alguns atos do prefeito, 
mas a união se faz necessária já que em-
presas fecham diariamente, não existe 
a criação de novos empregos e o povo 
já não aguenta mais. Vamos no mínimo 
tentar e caso não dê certo aí sim come-
cem a trabalhar por seu grupo visando 
às eleições do próximo ano, mas agora o 
candidato que deve vencer tem um úni-
co nome, Itapeva.

bediência, danos ao erário público e de 
se colocar vidas em risco já que existia 
uma proibição por falta de cumprimen-
to de obrigatoriedades.

11 - Isso vai terminar em nada?
12 – O que levou o ex-vereador cas-

sado a denunciar o fato antes do evento, 
precisamente às 18 horas do sábado?

13 – Por que o mesmo ex-vereador 
não fez a denúncia quando estava na 
Casa de Leis já que o espetáculo ocorre 
anualmente?

14 – É obvio que tudo foi criado para 
que o atual prefeito fosse atingido em 
uma situação criada pela administra-
ção Luiz Cavani a qual os denunciantes 
apoiavam em todos os momentos, mes-
mo sendo comprovados alguns crimes.

15 – CEI dos Remédios, CEI das No-
tas Frias, CEI dos Transportes, ninguém 
fez barulho, mas agora que mudou o 
prefeito tudo é motivo para as viúvas do 
Cavani ressuscitarem. 

Poderiam
Ainda sobre o espetáculo, a Guarda 

Municipal agiu corretamente ao não 

do prefeito, caro Rodrigo Tassinari? 
Falta coragem ou concordou com o que 
foi dito contra um prefeito que está no 
cargo há apenas alguns dias? Medo do 
presidente? Apoia o que disseram?

Família? II
Durante o período eleitoral todos 

vocês criticaram a postura e coragem 
do Mário em se lançar candidato e ago-
ra querem desfilar pelos corredores da 
Prefeitura como se fossem os donos do 
local? Primeiro façam a obrigação que 
é defender o nome da família e quem 
sabe depois poderão até passar pelo 
Paço Municipal.

Ressuscitou
Depois de provavelmente perder sua 

boquinha, até morto está ressuscitando 
para prejudicar a vida e gestão de Má-
rio Tassinari, mas esperamos que para o 
bem de Itapeva o prefeito consiga seus 
objetivos, mesmo não concordando com 
algumas ações, mas a cidade está acima 
de tudo.

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP
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No domingo (15), os candi-
datos ao Conselho Tutelar de 
Itapeva se submeteram a mais 
uma prova para poder disputar 
o cargo em eleição que deve 
ocorrer em janeiro.

Desta vez apenas cinco can-
didatas reprovaram e assim o 
processo que tinha paralisado 
anteriormente por falta de can-
didatos aprovados vai prosse-
guir normalmente. De acordo 
com o cronograma a partir do 
dia 20 de dezembro está auto-
rizado a fazer campanha eleito-

Começa no dia 20 de 
janeiro a campanha para 
conselheiro tutelar

ral para o cargo de conselheiro.
O prazo para a propagan-

da eleitoral vai até o dia 10 
de janeiro e no dia 12 será 
a votação. Se desta vez não 

houver nenhum incidente 
que faça o processo paralisar 
a posse dos novos conselhei-
ros deverá acontecer no dia 
20 de janeiro.
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Itapeva conta agora com um 
novo espaço para quem de-
seja aprender a manusear 

uma arma e a prática do tiro 
esportivo, além claro de estar à 
disposição daqueles que já tem 
uma certa intimidade com ar-
mas de fogo.

Predador Stand de Tiro 
é inaugurado em Itapeva

O Predador Stand de Tiro foi 
inaugurado no sábado (14), e 
seu proprietário Evaldo Siquei-
ra de Souza, ou como é mais co-
nhecido, “China” contou como 
vai funcionar o espaço. “Pri-
meiramente é para os atirado-
res credenciados pelo Exército 

Brasileiro, além dos atiradores, 
todos os funcionários da força 
pública como Polícia Civil, Po-
lícia Militar, Guarda Municipal 
também terão acesso a utiliza-
ção ao stand de tiro, os demais 
cidadãos que ainda não estão 
regularizados poderão conhecer a 
atividade desde que seja acompa-
nhado de instrutor de tiro que sou 
eu, credenciado, para que possa 
compreender como funciona a 
didática do tiro esportivo e assim 
vão optar em se registrar e cadas-
trar de forma legal para poderem 
ter acesso tanto a compra do ar-
mamento para o tiro esportivo, 
como a compra do armamento 
para tiro defensivo”, contou.

O stand estará aberto ao 
público de terça a domingo e 
é o maior stand de tiro indoor 

do estado de São Paulo. O Pre-
dador Stand de Tiro conta com 

estacionamento próprio, com 
profissional credenciado, com 

monitores de vistoria para a fa-
mília acompanhar.

A Polícia Militar de Nova 
Campina prendeu nesta sex-
ta-feira (13), um indivíduo por 
tráfico de entorpecente.

De acordo com a PM a pri-
são se deu através de Mandado 
de Prisão expedido em desfavor 
de L.H.R.S que deve cumprir a 
pena de seis anos e três meses 
em regime fechado.

A Polícia informou que a 

prisão se deu durante patru-
lhamento com o apoio de um 
policial de folga que indicou 
o caminho onde o indivíduo 
estava. Pelo local foi efetiva-
do abordagem do procurado 
e encaminhado o mesmo ao 
Plantão Policial de Itapeva 
onde ficou preso pelo artigo 
33 do Código Penal (Tráfico de 
Entorpecente).

Procurado por 
tráfico de drogas 
é preso em 
Nova Campina

Na noite de domingo (15), 
uma verdadeira confusão foi re-
gistrada no Ginásio de Esportes 
da CCE.

Tudo porque horas antes da 
apresentação do Espetáculo de 
Dança a Prefeitura Municipal 
de Itapeva emitiu uma nota 
informando que a atração se-
ria adiada por falta de alvará 
e AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros) e que a or-
ganização teria um prazo para 
conseguir os documentos e as-
sim realizar a apresentação.

O que não se contava é 
que mesmo diante do aviso de 
adiamento do espetáculo, os 
organizadores decidiram con-
tinuar com a programação e 
assim, de acordo com a Guar-
da Civil Municipal há poucos 
minutos do horário marcado 
para o início do espetáculo, 
algumas pessoas decidiram 
forçar a porta do ginásio de 
dentro para fora.

Neste momento, os guardas 
que estavam no local decidiram 

Evento cultural é marcado por 
invasão da CCE e guerra política

não reagir, pois havia crianças 
e idosos junto ao local que po-
deriam se machucar em uma 
eventual intervenção, mesmo 
com a proibição da utilização 
do local.

Diante dos fatos o coman-
dante da GCM, Rafael Augus-
to compareceu ao local junto 
com funcionários do setor de 
fiscalizações do município. O 
ocorrido foi relatado ao pre-
feito Mário Tassinari e ambos 
chegaram em um consenso 
de que para evitar confusão 
e uma eventual tragédia o 
espetáculo aconteceria sem 
intervenção, mas que seriam 
tomadas as medidas adminis-
trativas e comunicado o fato 
a Polícia Civil para investigar 
quem incentivou a invasão do 
local.

A situação acabou levantan-
do diversas teses, a principal 
dela é de que vereadores da 
oposição seriam os responsá-

veis pelos fatos, já Oziel Pires 
e Vanessa Guari usaram a Tri-
buna da Câmara para acusar o 
atual governo de incompeten-
te. De acordo com os edis a ad-
ministração sabia do espetácu-
lo uma semana antes e mesmo 
assim não conseguiu regulari-
zar o uso do espaço.

A Prefeitura Municipal de 
Itapeva emitiu uma nota de 
imprensa após o ocorrido. 
Confira:

“A Prefeitura de Itapeva, por 
meio desta nota oficial, declara 
que os organizadores do espe-
táculo de dança, que ocorreu 
no último domingo (15), no gi-
násio da CCE, foram notificados 
e advertidos com antecedência 
que não poderiam realizar o 
evento, pois não tinham a au-
torização do Poder Executivo e 
não possuíam o alvará, docu-
mento de porte obrigatório.

O Ministério Público será 
notificado para apuração de 

crime e serão tomadas as 
devidas medidas administra-
tivas para ressarcimento ao 
erário, pois além de invadi-
rem o local, desrespeitando as 
autoridades presentes, causa-
ram danos ao patrimônio pú-
blico. Também haverá proces-
so administrativo disciplinar 
para apurar os coautores do 
delito, pelo descumprimento 
das normas estabelecidas.

De forma alguma a Prefeitu-
ra tentou prejudicar a cultura 
local ou simplesmente proibir 
a realização de um evento de 
grande porte. Pelo contrário, a 
medida foi tomada pensando 
no bem coletivo e na segurança 
do público presente, tendo em 
vista que o alvará é um docu-
mento obrigatório e indispen-
sável, visando a averiguação 
dos equipamentos de seguran-
ça e a infraestrutura do espaço 
público”.
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Na terça-feira (10), a Se-
cretaria de Administrações 
Regionais, Transportes e Ser-
viços Rurais iniciou serviços 

de limpeza no Córrego do 
Aranha.

De acordo com o titular da 
pasta, Noel Neves Santos, os 

trabalhos são de médio a longo 
prazo, pois alcançarão os bair-
ros Miguelzinho, Grajaú e Vila 
Presépio.

Limpeza do Córrego do Aranha 
beneficiará os bairros Miguelzinho, 
Grajaú e Vila Presépio

Na segunda-feira (16), na 
sede da Câmara Muni-
cipal de Itapeva, o 54º 

Batalhão de Polícia Militar do 
Interior realizou duas solenida-
des importantes. O Prefeito de 
Itapeva Mário Tassinari presti-
giou o evento.

A primeira cerimônia tra-
tou-se da homenagem à Polí-
cia Militar do município, por 
meio do Comandante do 54º 
BPMI, Tenente Cel. PM Silvio 
Amaral, buscando principal-
mente a valorização da cor-
poração.

Policiais, munícipes e autori-
dades também foram agraciados 
com medalhas de honra ao méri-
to, entregues por representantes 
do Instituto Histórico Militar e da 
Associação Batalhão Suez.

Dando prosseguimento ao 
evento, o Tenente Cel. PM Sil-
vio Amaral recebeu o título de 
cidadão itapevense, na qual foi 
homenageado por familiares e 
amigos, além de policiais mili-
tares.

O Chefe do Poder Executivo 

Entrega de Título de 
Cidadão Itapevense e 
honrarias marcaram a 
segunda-feira em Itapeva

parabenizou o Tenente pelos re-
levantes serviços prestados à po-
pulação de Itapeva por meio de 
seu comando no 54º Batalhão de 
Polícia Militar de Itapeva.

Em seu discurso, o novo 
cidadão itapevense se emo-
cionou ao lembrar-se de sua 
trajetória na Polícia Militar e 
dedicou a honraria à sua espo-

sa, filhos e à corporação. “Este 
reconhecimento é para todos 
os policiais, que defendem suas 
cidades, prezando pela segu-
rança da população, salvando 
vidas, não tendo a certeza de 
que irão voltar para casa após o 
trabalho, mas que têm sempre 
a sensação de dever cumprido”, 
ressaltou.
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PROCLAMAS
e de VALDILENE DE PAULA ALMEIDA 
ELIIN, do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 27 anos de idade, nascida a 
26/08/1992, promotora de vendas, residente à Rua 
Lindoia, nº 180, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de MAURICIO NUNES DE ALMEIDA, es-
petor de alunos, nacionalidade brasileira, 56 anos, 
natural de Nova Campina - SP e de LEONICE 
APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA, 
merendeira, nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
16 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV MOISES DOS SANTOS VIEI-
RA e GILMARA ARAÚJO DE RAMOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 39 anos de idade, nascido a 18 de setembro 
de 1980, lavrador, residente à Rua Euclides de 
Campos, nº 302, Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ VIEIRA, lavrador, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, natural de Nova Campina-SP, 
residente e domiciliado em Nova Campina-SP e 
de IVANILDA DOS SANTOS VIEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada em Nova Cam-
pina- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 43 anos de idade, nascida a 01/01/1976, 
lavradora, residente à Rua Euclides de Campos, nº 
302, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de JOR-
GE BATISTA DE RAMOS, lavrador, nacio-
nalidade brasileira, 64 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP, no Bairro 
Faxinal e de MARIA ARAÚJO DE RAMOS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, natural 
de Nova Campina-SP, residente e domiciliada em 
Nova Campina-SP, à Rua Virginia de Oliveira Lima, 
nº 172- Parque Longa Vida II. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 16 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VALDECIR RODRIGUES 
LOPES e ROSA BENEDITA DE OLI-
VEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Maria Rita Lisboa, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 11/09/2017, com 44 anos de ida-
de, nascido a 16 de março de 1975, trabalhador 
rural, residente à Rua Antonio de Lara, nº 3251, 
Bairro Guarizinho, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
RODRIGUES LOPES, nacionalidade brasilei-
ra, falecido em Itapeva - SP e de MARIA APA-
RECIDA LOPES, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itaberá-SP, solteira, com 44 anos de idade, nascida 
a 06/05/1975, do lar, residente à Rua Antonio de 
Lara, nº 3251, Bairro Guarizinho, Itapeva - SP, filha 
de MARIA ISABEL ALBINO DE OLIVEI-
RA, nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 17 de dezem-
bro 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 PEDRO HENRIQUE BARBO-
SA PEIXOTO DE RESENDE e MARCE-
LA SANTOS FREITAS, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 28 anos de idade, nas-
cido a 21 de agosto de 1991, auxiliar de produção, 
residente à Avenida Governador Mario Covas, nº 
325, Apt 09, Centro, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
RICARDO PEIXOTO DE RESENDE, na-
cionalidade Brasileira, 56 anos, natural de Rio de 
Janeiro- RJ, residente e domiciliado em Rio de 
Janeiro- RJ e de SANDRA REGINA BAR-
BOSA PEIXOTO DE RESENDE, enfer-
meira, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Itapeva- SP, nascida na data de 28 de agosto 
de 1965, residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
26 anos de idade, nascida a 19/02/1993, fisiotera-
peuta, residente à Rua Davino Antonio Pires, nº 
30, Centro, Nova Campina - SP, filha de FLÁVIO 
RODRIGUES DE FREITAS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Itaí- 
SP, nascido na data de 21 de fevereiro de 1966 
e de SELMA APARECIDA DOS SANTOS 
FREITAS, do lar, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Nova Campina- SP, nascida 
na data de 22 de março de 1966, residentes e 
domiciliados em Nova Campina- SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOÃO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA NETO e JOCELINA BATIS-
TA DE SOUZA, sendo ELE:- natural de 
Araçaíba-SP, divorciado de Ana Maria Ribeiro, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 05/09/2017, 
com 47 anos de idade, nascido a 25 de maio de 
1972, funcionário público, residente no Bairro 
Engenho Velho, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 75 anos, natural de Apiaí 
- SP, nascido na data de 11 de outubro de 1944 
e de IRACI RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 70 anos, 
natural de Apiaí - SP , nascida na data de 04 de 
fevereiro de 1949, residentes e domiciliados à Rua 
Pedro Cadena, nº 581, Itapeva III, em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Marcio Aparecido Machado, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 28/11/2012, com 40 anos de idade, 
nascida a 23/07/1979, operadora de caixa, resi-
dente no Bairro Engenho Velho, Itapeva - SP, filha 
de MARIO DONIZETI DE SOUZA, arma-
dor, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de 
Casa Branca - SP e de MARIA ANA BATISTA 
DE SOUZA, do lar, nacionalidade brasileira, 61 
anos, natural de Ribeirão Branco - SP, residentes 
e domiciliados à Rua Mauri Mancebo Vanni, nº 
257, Jardim Virginia, em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V RICARDO GIANINI NOVA-
ES e ANA PAULA MONTEIRO DE AL-
MEIDA, sendo ELE:- natural de São Paulo-SP, 
divorciado de Valeria Abreu,  cujo o casamento foi 
dissolvido aos 22/11/2011, com 51 anos de idade, 
nascido a 20 de dezembro de 1967, dentista, 
residente à Rua Dona Olivia Marques, nº 82, 
Centro, Itapeva - SP, filho de SEBASTIÃO DE 
FREITAS NOVAES, natural de Areias-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Petropólis-RJ 
na data de 12 de outubro de 1997 e de FATIMA 
GIANINI NOVAES, aposentada, nacionali-
dade brasileira, 76 anos, natural de São Joaquim 
da Barra-SP, nascida na data de 18 de fevereiro 

de 1943, residente e domiciliada em Campinas-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
41 anos de idade, nascida a 08/05/1978, diretora de 
escola, residente à Rua Cantidio Neves, nº 156, Vila 
Santana, Itapeva - SP, filha de EURICO MON-
TEIRO DE ALMEIDA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
na data de 04 de maio de 2003 e de LOURDES 
RODRIGUES DE ALMEIDA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 79 anos, natural de Ita-
peva-SP, nascida na data de 21 de maio de 1940, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV ISMAEL DE OLIVEIRA CA-
MARGO e GISLAINE DE OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 47 anos 
de idade, nascido a 21 de março de 1972, soldador, 
residente no Bairro Capoava, Itapeva - SP, filho de 
MOACIR DE CAMARGO, natural de Nova 
Campina-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP na data de 04 de outubro de 2011 e 
de FERNANDINA MARIA DE OLIVEIRA 
CAMARGO, natural de Itapeva-SP, nacionali-
dade brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 
04 de abril de 2015; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 41 anos de idade, nascida 
a 09/01/1978, orientadora de alunos, residente no 
Bairro Capoava, Itapeva - SP, filha de DIRCEU 
JOSÉ DE OLIVEIRA, lavrador, nacionalidade 
brasileira, 69 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 22 de junho de 1950 e de TEREZI-
NHA DE JESÚS OLIVEIRA, lavradora, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Ita-
berá-SP, nascida na data de 24 de abril de 1955, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, no Bairro 
Capoava. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 11 de 
dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV ROBERTO SILVA MACHADO 
e BRENDA ABREU DO NASCIMENTO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
23 anos de idade, nascido a 16 de maio de 1996, 
motorista, residente à Rua Norberto Trindade de 
Vasconcelos Veiga, nº 249, Jardim Grajaú, Itapeva 
- SP, filho de VALDECIR DE OLIVEIRA MA-
CHADO, feirante, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva-SP e de IVANI DE FÁ-
TIMA SOUZA SILVA MACHADO, diarista, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Itape-
va-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
25 anos de idade, nascida a 30/04/1994, diarista, 
residente no Bairro Palmeirinha, Itapeva - SP, filha 
de RUBENS DO NASCIMENTO, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de Itape-
ví-SP, nascido na data de 11 de janeiro de 1952 e de 
MARINEIS APARECIDA DA SILVA NAS-
CIMENTO, diarista, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Itararé-SP, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 12 
de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ADEMAR NEVES CAVA-
LHEIRO e MARILÍ DE SOUZA, sendo ELE:- 
natural de Pereiras-SP, divorciado de Maria Apare-
cida de Oliveira, cujo o casamento foi dissolvido aos 
23/05/1991, com 76 anos de idade, nascido a 19 de 
outubro de 1943, pedreiro, residente à Rua Dirley 
Carlos Machado, nº 267, Jardim Bela Vista, Itape-
va - SP, filho de EUCLIDES NEVES CAVA-
LHEIRO, natural de Pereiras-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de AMÉRICA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, do lar, nacionalida-
de brasileira, 93 anos, natural de Pereiras-SP, nas-
cida na data de 13 de novembro de 1926, residente 

e domiciliada à Rua Capão Bonito, 549, Vila Bom 
Jesus, em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 52 anos de idade, nascida 
a 26/06/1967, do lar, residente à Rua Dirley Carlos 
Machado, nº 267, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, 
filha de PEDRO VIDAL DE SOUZA, natural 
de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 07 de julho de 
1999 e de HILDA DIONYSIA SOUZA, natural 
de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP na data de 11 de fevereiro 
de 2013. Itapeva. O regime adotado será 
o de Separação Obrigatória de Bens, 
Conforme o Artigo 1641, Inciso II do 
CCB. 12 de dezembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV MICHAEL OLIVEIRA DE 
SOUZA e KIMBERLY RAIANE MORAIS 
DE OLIVEIRA ROSA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos de idade, 
nascido a 02 de dezembro de 1989, operador de 
motosserra, residente à Rua Antonio Rodrigues de 
Paula, nº 78, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filho de 
JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, 
natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, fale-
cido em Itapeva-SP e de JANDIRA DE ALMEI-
DA OLIVEIRA, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
16 anos de idade, nascida a 02/11/2003, estudan-
te, residente à Rua Antonio Rodrigues de Paula, nº 
78, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filha de ROB-
SON PADILHA ROSA, operador de máqui-
nas, nacionalidade brasileira, 34 anos, natural de 
Apiaí-SP, nascido na data de 22 de junho de 1985, 
residente e domiciliado em Tatuí-SP e de CLÁU-
DIA MORAIS DE OLIVEIRA, lavradora, 
nacionalidade brasileira, 32 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 10 de novembro de 1987, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 13 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V RAFAEL DE LARA GOIS 
e LUCIANA DOS SANTOS CAMARGO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado 
de Michele Rodrigues, cujo o casamento foi dis-
solvido aos 25/11/2019, com 38 anos de idade, 
nascido a 21 de agosto de 1981, pintor, residente 
à Rua Adriano Gomes de Carvalho, nº 181, Jardim 
São Francisco, Itapeva - SP, filho de JURACÍ 
LEITE DE GOIS, pedreiro, nacionalidade bra-
sileira, 61 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na 
data de 13 de outubro de 1958 e de DINÁ DE 
LARA GOIS, cuidadora de idosos, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 16 de dezembro de 1964, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 34 anos de idade, nas-
cida a 17/02/1985, costureira, residente à Avenida 
Candido Rodrigues, nº 1512, Vila Nova, Itapeva - 
SP, filha de ILDEFONSO DE CAMARGO, 
natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 31 de julho 
de 2005 e de APARECIDA MAGALÍ DOS 
SANTOS CAMARGO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nascida na data de 26 de junho de 1964, residente 
e domiciliada em Cajati-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 11 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV CLEITON DANTAS FURQUIM 
e ANA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
27 anos de idade, nascido a 15 de setembro de 
1992, engenheiro civil, residente à Rua Padre 
Arthur Silveira, nº 136, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filho de PEDRO FELIZARDO FURQUIM, 
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pedreiro, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural 
de Guarizinho,Itapeva-SP, nascido na data de 02 
de novembro de 1966 e de LENITA DANTAS 
FURQUIM, do lar, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itaóca-SP, nascida na data de 29 
de abril de 1967, residentes e domiciliados em Ita-
peva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 20 anos de idade, nascida a 25/10/1999, 
jovem aprendiz, residente Travessa à Rua B, nº 
150, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filha de HOR-
TENCIO LUCIO DOS SANTOS FILHO, 
operador de motoserra, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 20 
de outubro de 1972 e de MARIA MORAIS DE 
OLIVEIRA DOS SANTOS, do lar, nacionalida-
de brasileira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, nasci-
da na data de 25 de setembro de 1975, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 13 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV JOSÉ CASSIO DO AMARAL 
e ROSA MONTEIRO DE ABREU, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 58 anos 
de idade, nascido a 18 de agosto de 1961, operador 
de produção, residente à Rua André Henrique de 
Oliveira, nº 141, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filho 
de ISALTINO DO AMARAL, natural de Ribei-
ra-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-
-SP na data de 13 de outubro de 2004 e de TE-
REZA FRANCISCA DO AMARAL, do lar, 
81 anos, natural de Guapiara-SP, residente e domi-
ciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Ara-
çaíba-SP, solteira, com 48 anos de idade, nascida a 
19/03/1971, do lar, residente à Rua André Henrique 
de Oliveira, nº 141, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, 
filha de ZIZI ANTONIO DE ABREU, natural 
de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 27 de julho de 
2014 e de NADIR MONTEIRO DE ABREU, 
natural de Nova Campina-SP, nacionalidade Brasi-
leira, falecida em Itapeva-SP na data de 20 de junho 
de 2016. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 13 de de-
zembro de 2019 

Nºs I, III e IV CARLOS HENRIQUE POR-
TO e CLAUDIA TELES ALVES, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos 
de idade, nascido a 22 de setembro de 1990, en-
genheiro civil, residente à Rua Analzidio Gomes 
Sobrinho, nº 216, Parque Vista Alegre, Itapeva 
- SP, filho de ANTONIO CARLOS PORTO, 
mecânico industrial, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Porecatú - PR e de CLEIDE 
APARECIDA RODRIGUES PORTO, ar-
tesã, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 27 anos de idade, nascida a 14/09/1992, far-
macêutica, residente à Rua Frei Claudio Argote, nº 
779, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
APARECIDO ALVES, aposentado, nacionali-
dade brasileira, 62 anos, natural de Quatiguá-PR, 
nascido na data de 24 de agosto de 1957 e de MA-
RIA TELES ALVES, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 59 anos, natural de Itararé-SP, nascida na data 
de 10 de agosto de 1960, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
13 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOÃO AMADOR DOS 
SANTOS e ALINE MUNIZ DE RAMOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Iporanga-SP, 
divorciado de Francislaine Cibéle das Chagas, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 23/02/2011, com 
44 anos de idade, nascido a 22 de maio de 1975, 
operador de motosserra, residente à Rua Olinda 

Rodrigues Almeida, nº 18, Vila Guarani, Itapeva - 
SP, filho de JOÃO GASTÃO DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, falecido em Iporanga - SP 
e de BENEDITA LIRIA CÂNDIDA, nacionali-
dade brasileira, falecida em Iporanga - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Marcos 
Rogerio Aparecido Antunes, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 25/09/2019, com 26 anos de ida-
de, nascida a 02/04/1993, do lar, residente à Rua 
Olinda Rodrigues Almeida, nº 18, Vila Guarani, 
Itapeva - SP, filha de VALDECIR DE OLIVEI-
RA SANTOS, nacionalidade brasileira, 40 anos 
e de LUCIENE MUNIZ DE RAMOS SAN-
TOS, do lar, nacionalidade brasileira, 42 anos, 
natural de Apiaí - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 14 de 
dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V GERALDO DE MACE-
DO SILVA e CLAUDIA MARIA CRUZ 
ROCHA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Solanes de Sá Siqueira, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 10/12/2015, com 54 
anos de idade, nascido a 11 de fevereiro de 1965, 
motorista, residente Rua João Avelino da Silva, 
nº 59, Vila Taquari, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
AVELINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva - SP e de MARIA OTILIA 
DE MACEDO SILVA, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 41 anos de idade, nascida 
a 14/04/1978, serviços gerais, residente Rua Tadeu 
Benedito  Gonçalves, nº 42, Itapeva E, Itapeva - SP, 
filha de ANTONIO CASEMIRO DA RO-
CHA, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de EXPEDITA MARIA DA CRUZ, apo-
sentada, nacionalidade brasileira, 77 anos, natural 
de Juiz de Fora - MG, residente e domiciliada nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 14 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV JOEDER HENRIQUE VIEIRA 
e PRISCILA DOMINGUES DE OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Conchas-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 01 de dezembro de 
1993, trabalhador rural, residente à Rua São Paulo, 
nº 793, Centro, Conchas - SP, filho de JOÃO 
DOS SANTOS VIEIRA, lavrador, nacionali-
dade brasileira, 59 anos, natural de Conchas-SP, 
nascido na data de 22 de junho de 1960 e de CE-
CÍLIA APARECIDA BISSOLI VIEIRA, do-
méstica, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Conchas-SP, nascida na data de 30 de maio de 
1969, residentes e domiciliados em Conchas-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
21 anos de idade, nascida a 24/01/1998, designer 
de sobrancelha, residente Estrada Vicinal Governa-
dor Mario Covas, nº 3741, Bairro de Cima, Itapeva 
- SP, filha de DIRCEU DOMINGUES DE OLI-
VEIRA, almoxarifado, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 22 
de maio de 1965 e de CECILIA DOMINGUES 
DE OLIVEIRA, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 07 de fevereiro de 1969, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 16 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV MARCOS DA SILVA ELIIN JU-
NIOR e MAÍSA DOS SANTOS ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
25 anos de idade, nascido a 02 de dezembro de 
1994, policial militar, residente à Rua Lindoia, nº 
180, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de MAR-
COS DA SILVA ELIIN, marceneiro, naciona-
lidade brasileira, 39 anos, natural de Itapeva - SP 

Na terça-feira (17), um mo-
tociclista ficou ferido após so-
frer uma queda no canteiro 
central da Avenida Higino Mar-
ques na Vila Ofélia.

A Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros foram acionados 
e a vítima foi socorrida para a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Itapeva. Aos policiais o mo-
tociclista contou que seguia 
pela via sentido Centro quando 
acabou sendo fechado por um 

veículo que seguia no mesmo 
sentido.

Ao desviar do veículo a víti-
ma perdeu o controle da motoci-
cleta e acabou caindo no canteiro 
central da avenida e chocando-se 
contra a mureta de uma escada 
existente no local.

O motorista do veículo ci-
tado pela vítima parou para 
prestar socorro. A Polícia Mili-
tar registrou o caso e tomou as 
medidas cabíveis.

Motociclista cai em canteiro 
da Avenida Higino Marques 
ao desviar de veículo



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS8 20 de dezembro de 2019

Im
ag

en
s m

er
am

en
te 

ilu
str

ati
va

s.

Nas mais diversas carrei-
ras é possível encontrar 
inúmeras opções de car-

gos. Mas, qual deles escolher?  
Há algumas opções, como con-
curso público federal, estadual 
e municipal. Estes concursos 
costumam ser bem concorridos 
e contam com provas de alta 
dificuldade, por isso se faz ne-
cessário uma preparação com-
pleta. Conheça um pouco mais 
sobre eles:

Concurso público federal: 
Ao optar pelo concurso federal, 
é possível ser transferido para 
estados diferentes com mais fa-
cilidade, caso seja esse o desejo 
do candidato. Dadas as grandes 
alterações nos Regimes Previ-
denciários, uma das tendências 
de Concurso para 2020 é a área 

Se você procura estabilidade para você e para sua família, 
o ano de 2020 será um ano de grandes oportunidades

previdenciária, especialmente 
o INSS. 

Concurso público estadual: 

Quando falamos sobre concursos 
estaduais, a possibilidade de mu-
dar de cidade pode ser quase que 

obrigatória — o que irá depen-
der do cargo e da organização 
para qual é o certame. 

O ano de 2020 contempla-
rá grandes oportunidades em 
Tribunais, sobretudo a prová-
vel retomada do TJ/SP Capital 
e Interior, TJ/RJ, TJ/SC, TJ/MG e 
outros Tribunais Estaduais.

Concurso público munici-
pal: Os concursos municipais 
são promovidos dentro da 
própria cidade e são indicados 
para quem deseja ter a certeza 
sobre o local para onde a vaga 
é designada — ideal para quem 
não quer mudar de cidade. 

Por estar dentro da legis-
lação estadual, é possível que 
as leis prescritas nos editais 
mudem de cidade para cidade. 
Com relação aos outros concur-
sos, pode-se dizer que este é o 
“menos requisitado”. As provas 
também são consideradas me-

nos complexas. 
Aqui no Curso Damásio nós 

levamos sua preparação a sé-
rio para que você alcance seu 
sonho. Por isso pensando no 
grande número de vagas que 
serão anunciados em 2020, es-
tamos com descontos de até 
35% nos cursos regulares (pre-
paratórios anuais e semestrais 
) para que consiga alcançar seu 
objetivo. 

O que você está esperando 
para realizar o seu sonho? Ve-
nha estudar com a gente!

Mais informações po-
dem ser obtidas na Unida-
de DAMÁSIO de Itapeva, na 
Rua Teófilo David Müzel, nº 
269, Vila Ophélia, Itapeva/SP.  
Telefone: (15) 3522-0005 / (15) 
99714-6883.

A oficial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, Adriana 
Duch Machado foi promovida a 
Tenente Coronel neste mês de 

Adriana Duch é promovida a 
Tenente Coronel da Polícia Militar

dezembro.
A graduação é uma das 

mais altas do comando militar 
e agora Duch se prepara para 

assumir em alguns dias o co-
mando do 54ºBPM/I.

A Tenente Coronel Adriana 
Duch Machado falou sobre a 
promoção e agradeceu aos que 
a ajudaram a chegar a esse pa-
tamar. “A alegria é enorme, a 
gratidão à Deus, à família, aos 
amigos e companheiros de ca-
minhada também, parece um 
sonho, mais uma realização 
com gostinho de dever cum-
prido, e que Deus me dê mui-
ta saúde, sabedoria, justiça 
e disposição para cumprir as 
missões que terei à frente do 
comando do Batalhão”, disse.
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No sábado (14), o Hotel 
Marinho abrigou o 
evento Conexão Au-

ditiva: Café e Amigos idea-
lizado e organizado pela 
fonoaudióloga Dr. Cintia Fa-
dini Knap.

O evento contou com a 
participação de vários pa-
cientes, sendo que alguns 
deles contaram um pouco 
de suas experiências junto 
aos serviços prestados por 
Cintia. Em alguns momen-
tos a emoção tomou conta 
diante dos relatos e de ho-
menagens surpresas feitas 
à fonoaudióloga.

Evento Conexão Auditiva: Café 
e Amigos é marcado por emoção

Na sexta-feira, dia 13, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social, por meio do CRAS – Ká-
tia Gonçalves, do Jardim Marin-
gá, realizou uma confraterniza-
ção de final de ano para seus 
assistidos no Ginásio Antonio 
Queiroz.

O Prefeito de Itapeva Mário 
Tassinari esteve presente, jun-
tamente com a Secretária de 

Confraternização do CRAS - Kátia Gonçalves 
no Ginásio Antonio Queiroz

Desenvolvimento Social Luci-
cléia Schreiner, a Coordenadora 
de Proteção Social Básica Quité-
ria Fernandez Yamasaki e a Ges-
tora do Programa Bolsa Família 
Renata Santos.

A união e a integração das 
famílias atendidas foram os ob-
jetivos principais da festa, que 
teve a participação dos assisti-
dos pelo CRAS, sendo o Serviço 

de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 6 a 14 anos, o 
Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos para 
idosos e adultos - grupo Raio de 
Luz e grupo do Alto da Brancal, 
os grupos do PAIF e oficinas, 
bem como os beneficiários do 
Programa Bolsa Família.

Os participantes apreciaram 
as apresentações de dança com 
o grupo “Ritmos Jd. Maringá”, 
Coral e Teatro intergeracional 
por meio do SCFV de crianças 
e adolescentes e idosos, uma 
dança pelo SCFV de crianças 
e adolescentes da entidade 
Maranata e também música e 
sanfona realizadas pela funcio-
nária Luzia. Cabe ressaltar que 
todos desfrutaram de uma tar-
de agradável, regada à alegria, 
diversão com brinquedos e um 

delicioso coquetel.
A Secretária Lucicléia Schrei-

ner agradeceu pelos momentos 
que passou no CRAS Jardim 
Maringá, enquanto coordena-
dora e destacou que continuará 
trabalhando pelo local. “Antes 
da minha saída, nós registra-
mos 1.107 atendimentos nes-
te CRAS, é muita gente. Hoje 

eu não estou aqui para dizer 
adeus, muito pelo contrário, 
quero ressaltar que estarei 
sempre de braços abertos para 
darmos continuidade ao nosso 
trabalho”, disse.

O Chefe do Poder Executivo 
engrandeceu os serviços pres-
tados pelo CRAS e a importân-
cia destes programas sociais. 

“As atividades desenvolvidas 
e oferecidas aos assistidos do 
CRAS são eficazes para a co-
munidade. Quero destacar 
também a excelência nas rea-
lizações das oficinas, palestras, 
ações coletivas, grupos do PAIF 
e tudo o que fortalece este vín-
culo entre crianças, adolescen-
tes e idosos”, ressaltou.
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No domingo (22) a Igreja 
Unida - O Mundo Para Cristo 
estará realizando um culto de 
avivamento a partir das 19h30.

A preletora da noite será 

a Pastora Janete de Soroca-
ba. O culto será realizado 
na Rua Água Viva, nº 393 
no Jardim Bonfiglioli em 
Itapeva.

Culto de Avivamento 
no Jardim Bonfiglioli

Neste domingo (22), o Clube da 
Viola de Itapeva estará realizando 
um evento em comemoração aos 
36 anos de atividades culturais.

O evento será realizado no 

SINTICOM a partir das 14h e 
contará com participação de 
violeiros do Clube da Viola e 
diversos convidados de toda a 
região. A entrada é gratuita.

Clube da Viola fará 
evento no SINTICOM
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No domingo (15), Itapeva 
sediou a 1ª Corrida da Enge-
nharia ARESPI, o evento reuniu 
apaixonados pelo esporte de 

todas as idades e foi conside-
rado um sucesso por todos que 
participaram.

Fotos: Cassiano Silva Gomes

1ª Corrida da Engenharia ARESPI

No sábado (14), Policiais 
Militares do 54º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, fa-
miliares e amigos se reuniram 
para uma confraternização no 
Grêmio Recreativo Dos Policiais 
Militares em Itapeva/SP, encer-
rando mais um ano produtivo 
onde houve trabalho incessan-

te dos policiais militares nos 17 
municípios abrangentes do Ba-
talhão. O evento foi contou com 
a presença dos cantores Yuri e 
Ricardo, que abrilhantou a con-
fraternização. Houve o sorteio 
de brindes aos participantes, 
brinquedos para as crianças e 
um delicioso almoço.

Polícia Militar realiza confraternização de fim de ano
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Viajar te deixa mais sábio, enriquece o seu espírito, 
relaxa sua mente, prepara o seu físico e, sobretudo 
eleva sua alma! A vida é pequena e o mundo é gran-
de! Então, bora viajar com a Itapeva Viagens!

Raul e Adriana comemoraram 30 anos de união 
no D Beach Resort em Natal. “Esse lugar é impecável 
na questão de limpeza, cardápio, funcionários. Fo-
mos muito bem acolhidos e agradecemos muito a 
Paula Costa da Itapeva Viagens por nos ajudar a rea-
lizar este sonho”.

30 anos de casados em Natal (RN)

A Santa Casa de Itapeva 
realizou o Culto Na-
talino, celebrado pelo 

Reverendo Arnildo Klumb e 
abrilhantado pelo Coral da As-
sociação do Centro de Desen-

Santa Casa mantém a tradição das celebrações natalinas
volvimento da Criança (ACDC). 
Coordenado pela professora 
Raquel Murat, o coral compos-
to por aproximadamente 80 
crianças encantou os presentes 
ao entoar músicas natalinas. 

O coral fez também uma apre-
sentação no AME Itapeva, ale-
grando a manhã de pacientes e 
colaboradores.

 
Missa 
Na última quarta-feira, o 

Bispo Dom Arnaldo celebrou 
a Missa de Ação de Graças, ao 
lado do Capelão Elias. Mesmo 
com muita chuva, a comunida-
de lotou a frente da Santa Casa 
abrilhantando esse grande en-
contro coordenado pela Pasto-
ral dos Enfermos, com a parti-
cipação do coral da Santa Casa.

 A Diretoria e os colabora-
dores da Santa Casa de Itapeva 
desejam um feliz e Santo Natal 
para todos!
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Um feito histórico já ha-
via sido conquistado, 
levar duas categorias 

pra fase final do Estado de SP, 
classificar as duas equipes pra 
segunda fase de grupos foi ou-
tro feito, e ambas equipes ter-
minaram com uma brilhante 
participação.

Fut Craques faz história no 
Campeonato Estadual de Futebol

Na Categoria Sub11 
(2008/09) a equipe FUT CRA-
QUES representando Itapeva 
viajou até Pereira Barreto-SP, 
há 600 km de distância, um 
lugar super bonito com as be-
lezas naturais: rios, flora e ani-
mais. Os meninos itapevense 
jogaram muito bem, inclusive 

chamando atenção de alguns 
observadores de clubes profis-
sionais que estavam presentes 
acompanhando o evento. A 
Equipe Itapevense terminou 
em 5 lugar realizando jogos 
espetaculares e a perspectiva 
de uma geração continuar evo-
luindo.

Já na Categoria Sub15 
(2004/05) a equipe FUT CRA-
QUES representando o Municí-
pio de Ribeirão Branco fez his-
tória conquistando o 4 lugar, 
melhor campanha realizada 
por garotos da região, e confir-
mando com uma das gerações 
mais vencedoras que ja teve. A 
Competição foi realizada na ci-
dade de Cerquilho, uma cidade 
muito bonita e organizada, e 
nossos atletas jogando contra 
várias equipes que disputaram 
o Campeonato Paulista esse 
ano, jogaram muito bem e con-
quistaram o 4lugar com muita 
honra e orgulho pra todos nós.

Parabéns a todos pelas duas 
grandes participações e con-
quistas e a certeza de que o 
trabalho está sendo realizado 
sério e com profissionalismo.

1º Itapeva International Cup 2019
Foi realizado na última se-

mana, dias 11 e 12 de dezem-
bro, em Itapeva um torneio In-
ternacional de Futebol, no qual 
participaram equipes da Região 
e também uma equipe convida-
da da Argentina.

O Torneio de Futebol foi rea-
lizado nos campos do Itapeva 
Clube e do Clube da Maringá, 
e as categorias realizadas fo-
ram a Sub13 (2006) e também 
na Sub12 (2007/08). As equipes 
que participaram foram: FUT 
CRAQUES de Itapeva, AABB de 
Itararé, Escola Furacão de BURI, 
FUT CRAQUES de Ribeirão 
Branco e a equipe argentina do 
CLUB FERRO CARRIL OESTE da 
cidade de Buenos Aires.

Foi um grande intercâmbio 

entre os garotos da região e os 
garotos argentinos além do fu-
tebol, conversaram, trocaram 
experiências e até trocaram ca-
misas dos clubes. 

Na Categoria Sub12 a equi-
pe da Argentina sagrou-se 
Campeã ganhando a final da 
equipe do FUT CRAQUES ITAPE-
VA, já na Categoria Sub13 foi o 
inverso, a equipe itapevense foi 
Campeã em cima da equipe da 
Argentina.

O Torneio foi um grande 
evento em nossa cidade que 
agitou a cidade, os “hermanos” 
argentinos contagiaram a to-
dos por onde passaram e dei-
xaram o convite para FUT CRA-
QUES ir visita-los em fevereiro 
do próximo ano.

Vale um grande destaque 
nesse evento, digno de muitos 
aplausos, a participação dos 
PAIS dos atletas itapevenses, 

que fizeram de tudo para aju-
dar e recepcionar os argenti-
nos. Os pais não mediram es-
forços, cozinharam, preparam 

toda estadia, levaram passear 
no centro da cidade, entre ou-
tras atividades.

Parabéns a todos envolvi-

dos nesse evento e que con-
tinuem realizando e elevan-
do o nome de Itapeva e toda 
região.
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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

maior incidência de infartos 
nas primeiras 4 horas após o 
acordar. Willich et al. (1992) ob-
servaram que a maior incidên-
cia de mortes súbitas, ocorre-
ram nas 3 primeiras horas após 
o acordar, sendo os picos entre 
09:00 e 12:00h. No estudo clás-
sico do grupo colaborativo ISIS-
2 (1992) que avaliaram 12.163 
pessoas, observaram maior 
pico de infartos entre 08:00 e 
11:00h e redução do mesmo en-
tre 11:00 e 18:00h. Tal padrão 
desses infartos foi semelhante 
na Alemanha, EUA, Canadá, Es-
candinávia, Dinamarca, Austrá-
lia, Nova Zelândia, Reino Unido 
e Irlanda, sem diferenças entre 
homens e mulheres, idade (me-
nor ou maior que 50 anos) e 
quem já tinha ou não histórico 
de infarto. 

Recentemente Nakashi-
ma et al. (2017) avaliaram 663 
pacientes que tiveram inter-
venção coronária no hospital. 
Observaram que ~32% deles 
tiveram infarto pela manhã. 
Observaram também que há 
um risco de ~34% e ~58% de 
ocorrer síndrome aguda coro-
nariana e intervenção coroná-
ria por progressão de ateros-
clerose respectivamente, pela 
manhã. 

Não sabemos quando pode 
acontecer o infarto. Há maior 
risco pela manhã, por isso fi-
quem atentos e se cuidem. Evi-
te fumar e faça exercícios.

Há maior risco de infarto pela 
manhã! Portanto: cuide-se! 

A doença arterial corona-
riana (ou infarto) é a principal 
doença cardiovascular que cau-
sa mortalidade no mundo. Se-
gundo a OMS, ocorrem ~17,3 
milhões de mortes por ano, ad-
vindo do infarto agudo. 

Há pelo menos 40 anos, re-
porta-se que há maior incidên-
cia de infartos no período da 
manhã. É evidenciado o mes-
mo padrão para morte súbita, 
isquemia miocárdica e AVC. 
Considerava-se que esses even-
tos cardiovasculares ocorriam 
de maneira aleatória, no entan-
to, há inúmeros mecanismos 
que a ciência trouxe à tona. 

Está bem descrito que o in-
farto é causado por um trombo, 
geralmente advindo da ruptu-
ra de uma placa de gordura. 

Esse trombo obstrui o fluxo 
sanguíneo para as artérias que 
irrigam o coração (coronárias), 
levando a obstrução e conse-
quentemente o infarto. Há es-
tudos mostrando que esse in-
farto, também pode ocorrer em 
pessoas que tem algum trombo 
não oclusivo. Essas pessoas ge-
ralmente não têm sintomas e 
não se observa mudança nas 
ondas do eletrocardiograma. 

Pela manhã entre as 06:00 
e 12:00h, ocorre uma variação 
no ciclo circadiano. Reporta-
-se que pela manhã ocorrem: 
maior descarga de adrenalina, 
maior trabalho do coração, 
maior agregação de plaque-
tas e coagulação, aumento da 
pressão arterial, maior corti-
sol e menor atividade de que-
bra de coágulos. 

Todos esses processos es-
tressores, logo cedo, são gati-
lhos que predispõe a ruptura 
de uma placa de gordura. Lem-
brando que todos nós temos 
essas placas, pequenas, mas 
temos. Por isso o cigarro, obe-
sidade, diabetes, hipertensão e 
até mesmo o stress, são fatores 
que elevam o risco de infarto. 

No estudo de Goldberg et 
al. (1990), demonstraram há 

Na segunda-feira (16), a 
Guarda Civil Municipal 
de Itapeva realizou a en-

trega de presentes arrecadados 
para as crianças atendidas pela 
EMEI Darcy de Moura na Vila 
Taquari.

O evento contou com a pre-
sença do Papai Noel que reali-
zou a entrega, sendo também 
disponibilizado as crianças, 
suco, algodão doce e pipoca. O 
Evento foi uma parceria entre 
GCM e EMEI Darcy de Moura.

Guarda Civil de Itapeva 
entrega presentes em 
escolas municipais

O curso “Padaria Artesa-
nal” é realizado durante 
os sábados na escola Ni-

Curso gratuito de “Padaria Artesanal” da Escola 
Nicota Soares forma mais uma turma em Itapeva

cota Soares Integral, por meio 
do Programa Escola da Família. 

Ministrado pelos facilita-

Karatê de Itapeva conquista 
8° lugar no Ranking Paulista de 2019

Fabiana Dias: prata no kata e 
bronze na luta
Alexandra Proença: ouro no kata 
Tamires Marques: ouro na luta 
Rosangela Maia: prata no kata 
Kellyn de la Rua: bronze no 
kata e ouro na luta
Diego de la Rua: ouro no kata 
Os resultados por equipe fo-
ram:
Equipe mirim fem de kata: bron-
ze (Gabriela, Rhilary e Alice)
Equipe adulto fem de kata: 
ouro (Tamires, Rosangela e Ale-
xandra)
Equipe mirim masc de kata: 
bronze (Samuel, João Pedro e 
José Leonardo)
Equipe adulto fem de luta: pra-
ta (Kellyn e Rosangela)
Equipe master fem de luta: pra-
ta (Alexandra e Fabiana)
Em destaque os atletas que 
conquistaram a medalha de 

ouro na premiação de melho-
res do ano do ranking da FPKI 
2019: 
Camila Camargo (kata e luta)
Gabriela Konig (kata e luta)
Diego de la Rua (kata e luta)
Paulo Santos (kata)
Laura Proença (kata)
Alexandra Proença (kata)
Tamires Marques (luta)
Kellyn de la Rua (luta).

Também participaram do 
evento os atletas, André Koba-
yashi e Rohans Michel.

Os professores da Kiôdai 
Jailton Sampaio e Claudinei 
Lima, participaram do evento 
com árbitros e se orgulham dos 
resultados alcançados no ano 
de 2019.

Um agradecimento em es-
pecial a Superbase Concreto, 
por acreditar na Kiôdai e incen-
tivar o esporte em Itapeva.

dores Paulo Henrique Santos e 
Marilza, o curso prático com a 
duração de aproximadamente 
dois meses, ofereceu aos alu-
nos mais de 30 horas de aulas 
de capacitação e muita “mão 
na massa”.

Na manhã de domingo (09), 
a Cerimônia de Entrega de Cer-
tificados contou com a presen-
ça de autoridades do município 
juntamente com apoiadores do 
projeto, que ao final, degustaram 
um delicioso café da manhã pre-
parado pelos alunos.

A entrega dos certificados 
aconteceu no dia 8 de dezem-
bro com 35 formandos.

Edição: Juliano Cidro

No domingo (15) a acade-
mia de karatê Kiôdai esteve 
representando Itapeva no Tro-
féu dos campeões da Federação 
Paulista de Karatê Interestilos 
na cidade de São Paulo.

O evento contou com cerca 
de 700 atletas de todo o estado 
de São Paulo.

A Kiôdai participou com 18 
atletas e conquistou 28 meda-

lhas, sendo 11 de ouro, 6 de 
prata e 11 de bronze, além de 
11 medalhas de ouro de atletas 
melhores do ano e um troféu de 
8° lugar entre 23 academias no 
ranking geral de 2019! Os resul-
tados individuais foram:
Alice Lima: bronze na luta
Rhilary Dias: ouro no kata e 
prata na luta 
Gabriela Konig: ouro no kata e 

ouro na luta 
João Pedro Santiago: bronze no 
kata e bronze na luta
Samuel Queiroz: ouro na luta 
Laura Proença: ouro no kata e 
bronze na luta
Paulo Vitor: ouro no kata 
Geisa Lima: bronze no kata e 
prata na luta 
Camila Camargo: bronze no 
kata e bronze na luta 
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Na sexta-feira (13), ocor-
reu na Câmara Munici-
pal de Itapeva a sessão 

solene que concedeu títulos de 
cidadãos itapevenses a Celso 
Francisco Pimentel, Antonio 
Isalino Pereira e Luís Eugênio.

A cerimônia contou com 
apresentações musicais da 
Igreja da Vila São Benedito e 
homenagens aos familiares dos 
novos cidadãos itapevenses.

Três novos cidadãos itapevenses 
são homenageados na Câmara

Sobre os homenageados:
O homenageado Celso Fran-

cisco Pimentel nasceu no dia 28 
de janeiro de 1932 em Itararé. 
Formou-se professor em 1952 
pela Escola Mobral de Itararé e 
em 1953 começou a dar aulas 
para crianças e adultos na 1ª 
escola masculina da Lumber. 
Efetivou professor primário na 
Barra do Chapéu na época Dis-
trito de Apiaí, também profes-

sor na Maringá. Foi efetivado 
como diretor de Escola Profes-
sor Luiz José Dias em Ribeirão 
Branco por oito anos; também 
ocupou a função de diretor da 
E. E. Professor Gabriel Pinto de 
Faria em Itaberá, Cel. Acácio 
Piedade em Itapeva. Foi Su-
pervisor de Ensino, Delegado 
de Ensino de Itapeva. Como 
Supervisor foi grande incen-
tivador das UEACs - Unidades 
Escolares de Ação Comunitária. 
Aposentou-se na EE Professora 
Zulmira de Oliveira.

Antonio Isalino Pereira nas-
ceu no dia 2 de outubro de 1940  
em Ribeirão Branco. Estudou 
na Escola Cel. Acácio Piedade, e 
concluiu seus estudos na Esco-
la Estadual Prof. Otávio Ferrari 
onde se formou no Magistério. 
Iniciou sua vida profissional 
na Companhia de Cimento 
Portland Maringá, na qual se 
aposentou em dezembro de 
1.984.

Muito católico, foi nomea-
do Ministro da Eucaristia pelo 
padre e grande amigo João 
Carlos Alampe. Foi ordenado 
Diácono Permanente no dia 
25 de Março de 1.984 pelo en-
tão Bispo Diocesano de Itape-
va Dom Fernando Legal. Como 
Diácono e já aposentado pas-
sou a se dedicar à Igreja, pelo 
próximo, e pelas comunida-
des e de um modo especial à 
Comunidade São Benedito, na 
época conhecida como Vila 
Querosene. Trabalhou mui-
to junto com o Padre Pássaro 
e a Irmã Ricarda para que a 

Capela fosse elevada à Comu-
nidade de São Benedito. Com 
a chegada do Bispo Diocesa-
no Dom Alano Maria Pena o 
Diácono Isalino tornou-se seu 
braço direito e companheiro, 
inclusive nas viagens e As-
sembleias por todo o Estado de 
São Paulo. Quando Dom Alano foi 
transferido para a Arquidiocese 
do Rio de Janeiro levou consigo 
o Diácono Isalino, que se tornou 
um Missionário do Evangelho na 
cidade de Trajano de Moraes e 
depois na cidade de Duas Barras 
onde inclusive foi responsável 
por dirigir uma Paróquia. Quan-

do retornou para Itapeva, foi tra-
balhar como diretor na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social, na qual se dedicava a aju-
dar as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Quando 
Dom Arnaldo assumiu como Bis-
po Diocesano de Itapeva, ele o 
convidou para que voltasse a 
exercer o Diaconato na Dioce-
se de Itapeva.

Luís Eugênio, conhecido po-
pularmente como Pelé da bor-
racharia Esplanada, 64 anos, 
nasceu em 23 de dezembro de 
1953, na cidade de Lages/SC. 
Pelé exerce a profissão de borra-

cheiro há 46 anos na cidade de 
Itapeva e há 36 anos se tornou 
um empresário do ramo, onde 
segue até hoje com a ajuda do 
seu filho Luís Eugênio Junior, 
com a conhecida Borracharia 
Esplanada. Católico da Igreja 
São Roque do Jardim Maringá, 
é voluntário na Construção da 
Paróquia São Roque, onde fre-
quenta e foi Ministro da Euca-
ristia durante 8 anos junto com 
a sua esposa, sempre presente 
e colaborando nas festividades 
religiosas da igreja. Muito que-
rido e amado por todos que o 
conhecem.
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