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No próximo domingo 
(19), a Lira Itapevense 
volta a se apresentar 

na Praça Anchieta pelo proje-
to “Lira na Praça”. A primeira 

Domingo tem projeto Lira na Praça
apresentação de 2020 está mar-
cada para ter início às 10h30.

A Banda Lira Itapevense 
tem 57 anos de existência, e 
conta com 40 músicos na for-

mação atual, de acordo com 
Marcel Villa, maestro da Lira 
Itapevense, para participar da 
mesma é necessário a dispo-
nibilidade de vagas dos espe-
cíficos instrumentos e estar 
apto para executar o mesmo, a 
Escola Municipal Hugo Belezia 
tem feito a função de formação 
e preparação de músicos para a 
Lira contando com excelentes 
Professores de todos os instru-
mentos.

Marcel conta que o Lira na 
Praça deste domingo contará 
com uma apresentação diversi-
ficada com músicas para todos 
os gostos. A princípio estare-
mos apresentando as seguintes 
músicas: 1- Suite Nordestina; 2- 
Tico Tico no Fubá; 3 - Yesterday; 
4 - Retalhos de Cetim; 5 - Cari-
nhoso (Duda); 6 - Pop and Rock 
Legends (Eric Clapton); 7 - Dois 
Corações; 8 - Fascination; 9 - Mi-
chael Jackson.
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Hilton Marmo Loureiro 
nasceu em 23 de janei-
ro de 1958, mais pre-

cisamente no Bairro Taquaral 
em Itapeva.

Deny como é mais conheci-
do cresceu em Itapeva e antes 
de ter seu primeiro emprego 
oficial trabalhou como ven-
dedor de pães na feira livre, 
como engraxate e vendedor 
de sorvetes para então con-
seguir seu primeiro emprego 
fixo na Farmácia São Geraldo 
do Sr. Euclides Modenezi.

Casado com Maria Cecilia 
desde 1981, Deny tem três fi-
lhas e quatro netos.

Muito conhecido na área 
esportiva e na cultural, onde 
por muitos anos batalhou e 
ainda batalha para o cresci-
mento dessas áreas. Sua his-
tória no esporte começou em 
1967, quando seu saudoso Pai 
José Loureiro, mais conhecido 
como Zé Barbo montou uma 
equipe de garotos da catego-
ria Dente de Leite na São Ma-
teus que depois se tornou Vo-
torantim. “Comecei ali e fiquei 
até 1977 quando após servir 
o Tiro de Guerra fui atuar na 
A.A.R. Maringá a convite do 
então técnico da equipe To-
ninho Isalino, atuei também 
em várias outras equipes do 
município e fiz parte da Sele-
ção Municipal formada pelo 
Gica quando tentava colocar 
Itapeva no profissional. Tam-
bém fiz parte da equipe cam-
peã Regional a Votorantim 
em 1975, uma das melhores 
equipes que Itapeva já teve”, 
conta Deny.

Por muito tempo Deny tra-
balhou na Secretaria de Espor-
tes, onde foi levado por Car-
linhos Saponga (in memória), 
o qual sempre o incentivou e 
acreditava em seu potencial. 
Deny conta também que jun-
tamente com seu amigo Ma-
cinho Leite da IBNA criaram a 
Copa Gospel, a qual classifica 
como um dos maiores eventos 
atualmente do futsal regional.

Já na área cultural, nosso 

um guerreiro do esporte 
e da cultura itapevense

homenageado iniciou sua car-
reira ainda jovem nos eventos 
da Escola José Lopes Fernan-
dez. “No último ano nós tí-
nhamos uma professora que 
incentivava muito a introdu-
ção de músicas nas aulas, isso 
foi muito importante para 
crescer ainda mais a vontade 
de conseguir algo na música”, 
conta Deny.

Depois de cantar com 
vários parceiros, eis que co-
nheceu Darcio em 1983 no 
Festival do Clube Sertanejo 
realizado no auditório da Es-
cola Zulmira de Oliveira. Ele 
se apresentou com um primo 
de Capão Bonito e nessa época 
Deby trabalhava nos Correios, 
um dia ao entregar correspon-
dência em uma residência da 
Vila Aparecida, ouviu uma voz 
cantando um sucesso do José 
Rico e reconheceu que se tra-
tava daquele capão bonitense. 
“Conversamos e logo surgiu 
a dupla, como ele já tinha o 
nome de Darcio eu coloquei 

Deny para ficar mais parecido 
e ai iniciou-se tudo e estamos 

lutando juntos até os dias de 
hoje”, recorda emocionado.

Juntos Deni & Darcio par-
ticiparam de muitos eventos 
importantes, e foi num desses 
que conseguiram seu maior 
feito. Em 1985 conquistaram 
o primeiro lugar no Festi-
val do Sindicato (Sinticom), 
depois foram para a etapa 
regional em Sorocaba onde 
conseguiram o primeiro lu-
gar novamente e o direito de 
cantar no Programa “Viola, 
Minha Viola” da TV Cultura 
com Inezita Barroso e Moraes 
Sarmento.

Conquistaram também o 
primeiro lugar em Osasco no 
ano de 1986 no Troféu José 
Fortuna. Em 1986 gravaram 
seu primeiro disco, um LP com 
10 músicas pela gravadora 
Globo Gravações onde se des-
tacou a música O Menino e o 
boiadeiro, executada até hoje 
em várias emissoras do país.

Na TV participamos de 
programas como Viola, Minha 
Viola, Canção e Viola da Band, 
Chora Viola da TV Cultura e 
entre outros programas. A 

última apresentação de des-
taque da dupla foi nesse mês 
de agosto, onde estiveram se 
apresentando no famoso ro-
deio de Barretos.

Atualmente Deny traba-
lha ativamente com Clube da 
Viola dando oportunidade aos 
violeiros itapevenses e que 
conta também com a partici-
pação de muitos violeiros da 
região. Deny que é presiden-
te do Clube da Viola lembra 
que o trabalho conta com a 
colaboração do Sinticom que 
cede o espaço do sindicato 
para fazer as apresentações, 
outro importante parceiro é 
o Sindicato Rural de Itapeva 
que através de seu presidente 
Dagoberto Mariano os ajuda 
muito.

Deny conta que a luta é 
grande para manter o Clube 
da Viola, mas que continua 
nessa empreitada pelo amor 
a música raiz. “Independen-
te das lutas que temos en-
frentado nos últimos anos, 
continuamos fazendo aquilo 
que amamos que é defender 
nossa cultura raiz, mesmo 

tendo que promover eventos 
para arrecadar alguma verba 
e poder adquirir equipamen-
tos vamos levando em frente 
a bandeira da nossa verda-
deira música sertaneja”, de-
sabafa.

Na questão cultural Deny 
trabalhou com o professor 
Newton de Moura Müzel, sen-
do apoiado e incentivado pelo 
professor criou vários eventos 
para homenagear personali-
dades itapevenses, criou tam-
bém a Noite Cultural entre ou-
tros eventos. Deny trabalhou 
ainda em várias emissoras de 
rádio com programas sertane-
jos, entre elas a Rádio Clube 
de Itapeva, Sertaneja FM e Rá-
dio 94 FM de Itararé.

Foram mais de 40 anos vol-
tados a cultura e ao esporte, e 
diante de tudo o que passou e 
que vê hoje Deny diz que tan-
to na área cultural como na 
esportiva, Itapeva tem gran-
des talentos, o que falta é in-
centivo e espaços para poder 
desenvolver ainda mais as ap-
tidões dos talentos culturais e 
esportivos do município.
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Mãe Paula e GustavoPais Nayma e Luiz
Maria Clara 2 anosAntonella 2 anos

Lú Françoso 
irá 
comemorar 
idade nova 
no próximo 
dia 22. 
Muitas 
felicidades e 
conquistas. 
Parabéns!

No próximo domingo (19), 
o Centro de Eventos Jubileu 
será palco do Baile Regional de 
Itapeva, promovido pelo gru-
po Melhor Idade Vivendo com 
Alegria e Sabedoria e o grupo 
O Grande Saber o evento está 
previsto para ter início às 15h.

A Dança na 3ª Idade faz bem à 
saúde física e emocional, evita soli-
dão e isolamento, proporcionando 
também lazer e entretenimento.

Os municípios que participam 
dos Bailes Regionais são: Campina 
do Monte Alegre, Riversul, Fartura, 
Itaí, Taquarivaí, Angatuba, Salto de 
Itararé, Taquarituba, Itaberá, Itapo-
ranga, Barão de Antonina, Taguaí, 
Coronel Macedo Paranapanema, 
Tejupá, Itararé e Piraju.

O Baile Regional de Itape-
va contará com a animação da 
Banda Bondbaile, valor do in-
gresso R$ 13,00.

Neste sábado (11), o peque-
no João Miguel comemorou o 
seu aniversário ao lado de seus 
heróis em Nova Campina.

Os policiais foram informa-
dos que o aniversariante admi-
ra muito a Polícia Militar e as-
sim surgiu o convite para que 
os policiais participassem das 

João Miguel comemora seu 
aniversário ao lado de seus heróis

comemorações dos 2 aninhos 
do garoto. De forma muito cari-
nhosa, os policiais militares do 
54° Batalhão de Polícia Militar 
do Interior se mobilizaram e 
prestigiaram a festa de aniver-
sário do João Miguel, ficando 

nítida sua felicidade.
Todos se encantaram e se 

emocionaram ao ver o gesto 
dos policiais com o garoto e 
agradeceram a Polícia Militar 
por tornar o sonho do pequeno 
realidade.

Baile Regional 
da 3ª idade será 
realizado 
neste domingo
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O sonho dos motociclistas: fazer a Rota 66
Camila Locatelli, César e Beatriz puderam realizar o sonho 
de muitos motociclistas, o de conhecer a famosa Rota 66, 
por meio da Itapeva Viagens. 
“Foram 13 dias de aventura, onde pudemos passar pelos 
destinos mais importantes da rota 66. Além disso a nossa 
pequena pôde conhecer todas as princesas da Disney, pois 
em Los Angeles Califórnia está localizada a Disneyland, 
ideal para crianças de até 8 anos. Gratidão à Paula Costa 
por nos ajudar a realizar esse sonho”.
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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

Aqueles que realizavam o trei-
no aeróbio contínuo moderado, 
tiveram incidência de 1 evento 
a cada 129.456 h, sendo este, 
uma parada cardíaca fatal. 
Aqueles que fizerem o HIIT, 
(treino intervalado de alta in-
tensidade), tiveram incidência 
de 1 evento a cada 23.182 h de 
exercício, sendo este, uma pa-
rada cardíaca não-fatal (os atin-
gidos sobreviveram). 

Há uma série de outros es-
tudos que também observaram 
essa baixa incidência de parada 
cardíaca. Uma das maiores ins-
tituições que estuda coração, 
o AHA (American Heart Asso-
ciation), discorre que apesar de 
poucos estudos com estratégias 
em reduzir evento cardiovascu-
lar no exercício, não devemos 
subestimar o risco de acontecer. 
O AHA é conservador e parece 
que a melhor prevenção é não 
sair realizando indiscriminada-
mente exercício máximo com 
essa turma. Os profissionais de-
vem proporcionar aumentos da 
aptidão aeróbia na qual refletirá 
em maior proteção e saúde car-
diovascular.

Qual a relação entre exercício 
físico e parada cardíaca?

A discussão sobre o risco 
de parada cardíaca, infarto ou 
morte súbita durante o exer-
cício, vem de longa data. É 
evidenciado que tais eventos 
cardíacos têm maior incidência 
no período da manhã. Sabemos 
que a maioria dos programas 
de reabilitação cardíaca, ocor-
rem no mesmo período. Logo, 
será que esse risco cardíaco é 
aumentado nessas pessoas que 
treinam? 

Em estudo retrospectivo, 
Murray e colaboradores (1993) 
observaram em 10 anos de 
acompanhamento, que aqueles 
treinados pela manhã (7:30), 
apresentaram incidência de 
3 eventos cardíacos a cada 
100.000 h de exercício por pes-
soa. Aqueles treinados a tarde 
(entre 15:00 e 17:00), a incidên-
cia foi de 2 eventos cardíacos a 
cada 84.991 h. 

Em acompanhamento por 

16 anos de exercício na fase 2 
e 3 da reabilitação cardíaca, 
Franklin e colaboradores (1998) 
observaram em 3.335 pacientes 
(~62 anos), 2 paradas cardíacas 
e 3 infartos não fatais. Isso re-
sultou em uma incidência de 1 
evento cardíaco a cada 58.451 h 
de exercício. Além do mais, es-
sas 5 pessoas tinham classifica-
ção de moderado a alto risco de 
complicações cardíacas. 

No estudo de Van Camp e 
Peterson (1986) com dados de 
167 programas de reabilita-
ção cardíaca, observaram em 
51.303 pacientes acompanha-
dos por ~5 anos, 1 parada 
cardíaca a cada 111.996 h, 1 in-
farto a cada 293.990 h e 1 fata-
lidade cardíaca a cada 783.972 
h de exercício. 

Em um dos poucos estudos 
mais recentes sobre o tema, 
Rognmo e colaboradores (2012) 
observaram 4.846 pacientes. 

Na manhã desta quarta-
-feira, dia 8, foi inau-
gurada a nova sede do 

Conselho Tutelar, que contou 
com a presença da secretária 
de Desenvolvimento Social, 
Lucicléia Schreiner, represen-
tando o prefeito de Itapeva 
Mário Tassinari.

Localizado à Rua José Basílio 
de Araújo, nº 114, no Jardim Dr. 
Pinheiro, o novo espaço recebeu 
o nome do saudoso promotor 
de Justiça Dr. Noel Rodrigues 
de Oliveira Junior, que faleceu 
em outubro de 2018. Dr. Noel 
era titular do cardo de 3º pro-
motor de Itapeva, ingressando 

Nova sede do Conselho Tutelar homenageia 
o saudoso promotor Dr. Noel Jr.

na carreira em 13 de junho de 
2013. Ele deixou um legado de 
excelentes serviços prestados 
ao Ministério Público do Estado 

de São Paulo, onde atuou com 
profissionalismo e extrema de-
dicação.

Para a titular da Pasta, o 
Conselho Tutelar homena-
geou o promotor devido aos 
excelentes serviços prestados 
ao município, principalmente 
na área social. “É com muita 
honra que homenageamos 
este munícipe que nos deixou 
tão cedo, mas que para sem-
pre ficará marcado na história 
de Itapeva”, disse.

O Conselho Tutelar tem 
como uma de suas missões pro-
mover a assistência às crianças 
e adolescentes do município.

Na tarde desta terça-feira, 
dia 14, o prefeito de Itapeva 
Mário Tassinari, acompanhado 
da Secretária de Saúde, Karen 
Grube, realizou uma visita na 

Prefeito Mário Tassinari 
visita instalações da UPA

UPA - Unidade de Pronto Aten-
dimento, com o objetivo de ve-
rificar a estrutura da unidade.

Como médico, o gestor pú-
blico tem conhecimento es-

pecífico para fazer minuciosa 
avaliação nas instalações, que 
oferecem serviços de saúde à 
população.

Na oportunidade, o chefe 
do Poder Executivo avaliou que 
alguns setores da UPA precisam 
de uma atenção maior. “Existe a 
necessidade de climatizar todo 
o ambiente para que os pacien-
tes não sofram com o calor ou 
frio durante o atendimento. O 
setor de radiologia também 
necessita de investimento, de 
forma que o processo seja rea-
lizado com agilidade. De modo 
geral, as instalações da UPA são 
de qualidade; porém, focare-
mos nos pontos que precisam 
ser melhorados”, ressaltou.

Na segunda-feira (13), a Pre-
feitura Municipal de Itapeva por 
meio do Fundo Social de Solida-
riedade anunciou que estavam 
disponíveis vagas para um curso 
gratuito de Corte e Costura.

De acordo com a publicação 
as aulas devem iniciar em feve-
reiro e deverão ter duração de 

cinco meses. A publicação teve 
grande repercussão e em menos 
de 24h as vagas disponíveis fo-
ram preenchidas.

A Prefeitura informou em 
nota que no primeiro dia de 
inscrição, as 50 vagas dispo-
níveis para o curso de corte e 
costura, oferecidas pelo Fundo 

Social de Solidariedade, foram 
preenchidas.

O Fundo Social agradeceu a 
grande procura e interesse da co-
munidade pelos cursos ofertados 
pela instituição e informou que 
no meio do ano serão abertas no-
vas vagas para capacitação pro-
fissional em corte e costura.

Vagas para curso de corte 
e costura são preenchidas 
em menos de 24h
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A vacina pentavalente, 
destinada às crianças 
de 2,4 e 6 meses, está 

disponível nos postos de saú-
de das zonas urbana e rural do 
município. De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, foram enca-
minhadas à cidade 1.500 doses.

Essa vacina previne as 
doenças: difteria, tétano, co-
queluche, hepatite B e contra a 
bactéria Haemophilus.

Os pais ou responsáveis 
pelo bebê devem procurar a 
Unidade de Saúde mais pró-
xima de sua residência para 
atualização da caderneta de 

vacinação, de segunda a sex-
ta-feira das 8h às 12h e das 
13h às 17h na zona urbana. Já 
na zona rural, o atendimento 
é das 7h às 16h nos mesmos 
dias.

Para a secretária de Saúde, 
Karen Grube Lopez, é de fun-
damental importância que as 
crianças sejam vacinadas, pre-
venindo moléstias. “Os pais 
devem atualizar as carteiras de 
vacinação, já que a pentavalen-
te estava em falta no município 
devido ao atraso da remessa 
enviada pelo Ministério da Saú-
de”, explicou.

Vacina pentavalente 
está disponível 
em todos os 
Postos de Saúde Cinco amigos ciclista tive-

ram a ideia de realizar um cir-
cuito para pedal com todos os 
desafios que o trajeto traz aos 
amantes do ciclismo. Os 165 
quilômetros do circuito foram 
realizados em 11 horas.

De acordo com os partici-

pantes da aventura, os amigos 
fazem parte de um grupo de 
ciclistas em Itapeva denomina-
dos “Noisdibike”.

O percurso feito pelos ciclis-
tas foi por asfalto na seguinte se-
quência: Itapeva/Capão Bonito/
Guapiara/Ribeirão Branco/Itape-

va. Trajeto esse conhecido pelos 
ciclistas como o “Tour Caipira “.

Circuito dos Cânions 
O grupo agora se prepara 

para enfrentar neste sábado 
(18), o Circuito dos Cânions que 
deve reunir cerca de 120 ciclista 

de toda a região que sairão de 
Itararé rumo ao PETAR- Parque 
Estadual Turístico do Alto do 
Ribeira, no trajeto os ciclista 
deverão passar pela cidade de 
Bom Sucesso de Itararé, e por 
estradas de Nova Campina, 
Apiaí e Iporanga.

Ciclistas de Itapeva pedalam 
por 165 quilômetros ao 
realizar o “Tour Caipira”
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R$ 4,00

Prefeito fala sobre 
rescisão com a 

empresa Jundiá
Mário Tassinari disse ainda que pretende estudar uma maneira 

de implantar no município o transporte coletivo gratuito

PÁGINA 02

Nossa equipe de jorna-
lismo percorrendo o Jardim 
Maringá flagrou algumas cal-
çadas em péssimas condições 
de serem utilizadas, se algu-
mas calçadas não oferecem 

mobilidade a quem possui 
algum tipo de deficiência, ou-
tras acabam impedindo a pas-
sagem até mesmo de quem 
pode se locomover sem restri-
ções. Página 04.

Calçadas no Jardim 
Maringá estão 

tomadas por matagal

Inaugurada Unidade 
Básica de Saúde no 
Morada do Bosque
Cerca de 6 mil pessoas do bairro serão 
beneficiadas com serviços da Unidade

PÁGINA 04

Os suspeitos do crime 
ocorrido em 10 de dezem-
bro são dois irmãos foram 
presos em Itapeva. De acor-
do com as informações da 

Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes - DISE, 
os suspeitos foram presos no 
sábado (11), após um mês de 
investigações. Página 06.

Polícia prende dupla 
em Itapeva suspeita de 

roubo em Sengés/PR

No início da noite de segun-
da-feira (13), um jovem de 21 
anos morreu após cair dentro do 

poço de um elevador de um silo 
no Bairro da Caputera, zona rural 
de Itapeva. Página 06.

Jovem morre ao cair 
dentro do poço de 

elevador na Caputera

Domingo tem projeto 
Lira na Praça

EM FOCO 01

No domingo (12), eleitores 
de Itapeva voltaram às urnas 
para escolher os cinco conse-
lheiros tutelares do município 
para o exercício da função no 
período 2020-2024. Página 07.

Escolhida a 
nova equipe 
do Conselho 

Tutelar 
2020-2024

A vacina pentavalente, des-
tinada às crianças de 2,4 e 6 
meses, está disponível nos pos-
tos de saúde das zonas urbana 
e rural do município. De acor-
do com a Secretaria de Saúde, 
foram encaminhadas à cidade 
1.500 doses. Em Foco 08.

Vacina 
pentavalente 

está disponível 
em todos os 

Postos de 
Saúde

Condição do Anel Viário 
Mário Covas preocupa 
motoristas e pedestres
Carros e caminhões acabam usando o acostamento 

para desviar dos buracos. Página 07.
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Independentemente a vir 
uma Havan para Itapeva ou 
o Mc Donald’s, o importante 
sempre será a geração de em-
pregos que toda e qualquer 
empresa trará para a volta do 
crescimento de nossa cidade. 
Uns dirão que algumas peque-
nas lojas do ramo poderão fe-
char, mas acreditamos que caso 
a criatividade volte aos nossos 
empresários e a Associação Co-

mercial resolva trabalhar em 
prol de seus filiados isso não 
ocorrerá.

Por outro lado precisa-
mos dar uma atenção espe-
cial as empresas que hoje 
dão inúmeros empregos e 
garantem o dia a dia de mui-
tas famílias o que deve ser 
prioridade em qualquer go-
verno e depois sim partir em 
busca de empresas principal-

mente de mão de obra onde 
muitos poderão conquistar o 
sonhado emprego. 

A ideia de que quando pior 
melhor não pode mais rondar 
a cabeça de nossos administra-
dores e temos a certeza de que 
o itapevense não sonha com 
esmolas, mas sim com respeito 
e dignidade que chegarão atra-
vés da conquista de um novo 
emprego. 

Crescimento é a meta

Família Vicentin 
reuniu-se para 

comemorar 
os 80 anos da 

matriarca dona 
Ana Luiza Vicentin

Na quinta-feira (09), um 
comunicado da Prefeitu-
ra Municipal de Itapeva 

pegou muitas pessoas de sur-
presa, de acordo com a nota da 
Assessoria de Imprensa do Paço 
Municipal, o contrato com a 
empresa de transporte coletivo 
Jundiá seria rescindido.

Na sexta-feira (10), em co-
letiva de imprensa que contou 
com a presença do Jornal Ita 
News, FM Cristal e TV Tem, o 
prefeito Mário Tassinari falou 
sobre a decisão, mas evitou en-
trar em detalhes técnicos.

Mário disse que a empresa 
cometeu algumas irregulari-
dades que estão sendo agora 
analisadas pelo jurídico da pre-
feitura, disse ainda que o con-
trato firmado não é favorável à 
população.

Como é de conhecimento 
público o contrato com a em-
presa representa uma das maio-
res despesas do município. 

Ao ser questionado sobre 
as consequências dessa resci-
são, Mário tratou de tranqui-
lizar a população, afirmando 
que o serviço de transporte 
coletivo será mantido. O pre-
feito em exercício disse ainda 
que a empresa teria um prazo 
para apresentar a sua defesa e 
que há ainda tempo para que, 
se necessário, se faça um novo 
processo de licitação.

Durante a entrevista Mário 

Prefeito fala sobre 
rescisão com a 
empresa Jundiá

Mário Tassinari disse ainda que pretende estudar uma maneira 
de implantar no município o transporte coletivo gratuito

revelou ainda que sonha em 
implantar o transporte coletivo 
gratuito em Itapeva, seguindo 
o exemplo de outros municí-
pios e que deverá junto ao se-
cretariado estudar a possibili-
dade do município aderir esse 
modelo.

O que diz a Jundiá
Em nota ao portal de notí-

cia do G1, a Jundiá Transporta-
dora Turística informou que foi 
surpreendida pela notificação 
da prefeitura sobre a rescisão 
e afirmou que possui regulari-
dade fiscal com o município e 
oferece serviço adequado aos 
moradores.

Disse que não concorda com 
a rescisão e que vai apresentar 
recurso administrativo sobre a 
notificação, além de medidas 
judiciais cabíveis.

“Daremos ciência do ocor-
rido ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas para que 
tomem providências para que 
o plano engendrado de realizar 
contratação emergencial ilegal 
com algum concorrente nosso 
seja coibido”, diz um trecho da 
nota.

A empresa também afirmou 
que vai continuar a prestar os 
serviços como previsto no con-
trato, até 29 de julho de 2022.

O presidente do CONSEG 
- Conselho Municipal de Segu-
rança, Maurício Coelho, voltou 
a denunciar o uso de transpor-
te irregular na área da saúde.

De acordo com Maurício, 
duas vans de propriedade de 
Jesse Moreira, estariam fazen-
do o transporte de pacientes de 
maneira irregular, pois segun-
do fotos encaminhadas a nossa 
redação, as vans possuem pla-
cas brancas e não placas ver-
melhas que são exigidas por lei.

Ainda segundo o denun-
ciante, o prestador de serviço 
que colocou as vans irregula-
res para fazer o transporte dos 
passageiros, já havia sido no-
tificado anteriormente por co-
locar outra van irregular para 
transportar pacientes de hemo-
diálise, neste caso seria o ano 
do veículo que estaria em desa-
cordo com o contrato firmado 
com a Prefeitura Municipal de 
Itapeva.

Presidente do CONSEG 
volta a denunciar 
transporte irregular



Vamos trabalhar
Qual o calendário da Associação Co-

mercial para este ano? Temos Carnaval, 
Dia das Mães, Namorados, Pais, Crian-
ças e Natal. Qual a prioridade? Arreca-
dar dinheiro ou fortalecer o comércio 
de nossa cidade? Se não o fazem entre-
guem o cargo a quem fará o trabalho 
por amor a Itapeva e não para ser eter-
namente um diretor que só sonha em 
administrar o próprio umbigo enquan-
to muitas empresas estão fechando. Até 
quando?

Nota 1000
Para a coragem do prefeito em ter-

minar com os abusos e a má qualidade 
do serviço da Jundiá. Foram mais de 7 
anos de subsídios e mais subsídios que 
arrebentaram com o caixa da Prefeitura 
e sem melhorias para o transporte pú-
blico. Que o contrato com a nova empre-
sa seja diferente ao leonino implantado 
que deixou muito a desejar. 

Conselho Tutelar
Depois de vários equívocos, anula-

ções, descumprimento de ordem, com-
pra de votos e tantas arbitrariedades 
chegamos a 5 eleitas. Esperamos que 
não apareça mais nenhuma denúncia 
ou ordem para cancelar o pleito de do-
mingo.

vistoria? Até quando esse fornecedor de 
serviços terá privilégios?

Acredite
A volta dos vereadores à ativa em 

fevereiro irá gerar muitas novidades e 
críticas na Tribuna da Casa de Leis. É 
aguardar e conferir.

Boa hora
A inauguração da Unidade Básica de 

Saúde no Morada do Bosque será de fun-
damental importância para o dia a dia 
dos moradores. Parabéns a todos que 
fizeram parte deste processo inaugura-
do pelo prefeito Mario Tassinari acom-
panhando do presidente da Câmara de 
vereadores Oziel Pires.

Boa hora II
Não seria o momento de buscar ver-

bas para a duplicação do Anel Viário 
Mário Covas do Morada do Bosque até a 
avenida Revolucionários de 32?

Pergunta
Com o calor que está cada dia mais 

forte não seria a hora de liberar as pis-
cinas da ACM com as adequações neces-
sárias para o povo? Será que somente os 
GMs podem?

nos seus argumentos para conseguir 
governar sossegado.

Caras e bocas
Outra situação bem visível foi o des-

conforto do presidente da Câmara, Oziel 
Pires, o vereador que não deixa de de-
monstrar seu apoio ao prefeito afastado 
Luiz Cavani não esboçou muitos sorri-
sos desta vez. No final até corneteou 
uma fala do prefeito durante o discurso 
de inauguração e foi embora o mais rá-
pido possível.

“Havan-calhou”
A questão da possível instalação 

de uma loja da Havan em Itapeva 
acirrou discussões durante os últimos 
dias, e claro alguns já se colocaram 
como o “pai da criança”, na gíria po-
pular. Surgiu então um requerimento 
da vereadora Débora Marcondes de 
fevereiro de 2019 verificando a pos-
sibilidade de uma loja no município. 
Logo após isso, a jovem Tamires de 
Paula, uma das representantes do mo-
vimento Direita Itapeva divulgou um 
vídeo avacalhando com a divulgação 
de que a vereadora foi a responsável 
pela possível instalação da Havan em 
Itapeva. Aguardemos cenas do próxi-
mo capítulo.

Conselho Tutelar II
Somente pessoas vinculadas a elei-

tos ou pré-candidatos conseguiram a 
vaga e isso mostra de que forma po-
derá ser conduzida a entidade. Para 
as próximas eleições algo tem que ser 
mudado.

No lugar certo
A designação do Dr. João para o 

Jurídico da prefeitura foi umas das me-
lhores contratações feitas pelo atual 
prefeito. Sensato, inteligente, estudioso 
e principalmente atende a todos com 
respeito. Nota 10.

Limpeza
O trabalho de roçar os mais diversos 

pontos da cidade está dando um visual 
melhor ao município. Vamos manter 
esse trabalho e não esperar tanto tempo 
como vinha ocorrendo. Limpeza é fun-
damental.

Atenção
As vans que já foram denunciadas 

constantemente continuam irregulares 
em relação ao contrato. É obrigatório o 
transporte com veículos com placa ver-
melha e estão transportando com placa 
branca o que não é legal. Quem fez a 

Mais um
Luiz Tassinari vem ocupando espa-

ço de forma produtiva na assessoria do 
prefeito e com certeza agregará muito. 
Terá bastante trabalho durante este 
ano, principalmente para mostrar aos 
vereadores que acompanhar o Executi-
vo pode ser a melhor opção. O duro é os 
aspones que tem que carregar, mas irá 
conseguir.

Luzes
Já imaginaram quando toda a 

cidade tiver a iluminação que foi co-
locada na Avenida Acácio Piedade? 
A cidade ficará com um visual bem 
melhor e ao mesmo tempo propor-
cionará muita segurança aos mora-
dores. 

Em grupos
Quem esteve na inauguração 

do Posto de Saúde do Residencial 
Morada do Bosque pode perceber o 
“climão” entre os presentes. Havia 
o grupo pró Mário Tassinari, o con-
tra e os que ainda estão em cima do 
muro. No entanto, ao que parece os 
prós são os que menos têm envolvi-
mento com o mundo político, desta 
forma, já há de se imaginar que o 
prefeito vai ter que ser convincente 
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Na manhã desta sexta-fei-
ra, dia 10, o prefeito de 
Itapeva Mário Tassinari 

concedeu entrevista coletiva 
aos veículos de comunicação 
locais. Estiveram presentes os 
jornalistas: Josoel Borges (Jor-
nal Ita News), Bárbara Akemi 
(FM Cristal) e Caio Nogueira (TV 
Tem).

O Chefe do Poder Execu-
tivo falou sobre seu primeiro 
mês de governo, pontuando as 
principais mudanças adminis-
trativas, cortes de privilégios, 
pagamento do funcionalismo 

público e especialmente a fisca-
lização por meio de auditoria. 
Ele também frisou a impor-
tância em manter as contas 
da Prefeitura com saldo posi-
tivo, visando principalmente a 
transparência e a responsabi-
lidade com a aplicação do di-
nheiro público.

Em relação às Secretarias 
Municipais, o gestor público 
explicou que uma das suas pro-
vidências imediatas foi buscar 
a valorização do trabalho do 
servidor, nomeando diversos 
funcionários de carreira para as 

Prefeito Mário Tassinari concede 
entrevista coletiva à imprensa local

Entre os diversos assuntos abordados, destacaram-se as 
mudanças administrativas em seu primeiro mês de governo

funções de secretários. Sobre o 
desmembramento das Pastas, o 
prefeito reforçou a necessidade 
em nomear pessoas capacita-
das e conhecedoras de cada 
área para que assumissem o 
compromisso com seriedade e 
com o objetivo de que nenhum 
setor ficasse prejudicado.

Médico de formação, Dr. 
Mário falou também sobre sua 
preocupação em melhorar e 
otimizar os serviços oferecidos 
pela saúde pública, ressaltan-
do seu sonho em proporcionar 
à população uma Farmácia 24 
horas, bem como a excelência 
nos atendimentos de urgência 
e emergência, além de priorizar 
as cirurgias eletivas.

A limpeza do município 
também é uma prioridade em 
sua gestão, mantendo os tra-
balhos de roçada e capinagem 
de ruas, avenidas e praças pú-
blicas e a manutenção diária de 
pontes e estradas rurais, aten-
dendo aos pedidos dos muní-
cipes que desejam uma cidade 
mais bonita.

Ao falar da Câmara de Verea-
dores, o prefeito enfatizou que 
é extremamente importante a 

(15) 99774-6296

união dos Poderes Executivo e 
Legislativo com a finalidade de 
discutir melhorias e trabalhar 
em prol da comunidade.

Referente à rescisão con-
tratual com a empresa de 
transporte coletivo Jundiá, Dr. 
Mário explicou que a medida 
foi tomada baseando-se nos 

apontamentos do Departamen-
to Jurídico, que obrigam o ente 
público a rescindir o contrato, 
levando em consideração o 
não pagamento dos tributos e 
as reiteradas reclamações dos 
usuários.

Ao encerrar a entrevista, o 
gestor público agradeceu à im-

prensa local pela oportunidade 
em divulgar seu trabalho fren-
te à Prefeitura, destacando in-
clusive o carinho e o apoio que 
tem recebido. “Estou bastante 
otimista e comprometido em 
buscar benfeitorias, visando o 
desenvolvimento de Itapeva”, 
concluiu.
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Nossa equipe de jorna-
lismo percorrendo o 
Jardim Maringá flagrou 

algumas calçadas em péssimas 
condições de serem utilizadas, 
se algumas calçadas não ofe-
recem mobilidade a quem pos-
sui algum tipo de deficiência, 
outras acabam impedindo a 
passagem até mesmo de quem 
pode se locomover sem restri-
ções.

A que chama mais atenção 
está localizada na Rua Arman-
do da Costa onde o mato alto 
e até mesmo alguns entulhos 
atrapalham a passagem de pe-
destres. Além da calçada toma-
da completamente pelo mato, a 

Casas e calçadas no Jardim Maringá 
estão tomadas por matagal

A mobilidade em alguns pontos fica prejudicada tanto para 
deficientes como para quem não tem restrições de locomoção

casa ao lado também está com-
pletamente abandonada e vizi-
nhos temem que haja até focos 
do mosquito da dengue.

A casa em questão é de 
responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Itapeva e há me-
ses encontra-se tomada pelo 
mato e servindo de depósito de 
materiais diversos.

Em contato com a Asses-
soria de Imprensa da prefeitu-
ra fomos informados de que 
a atual gestão está tomando 
conhecimento da situação e já 
contatou os responsáveis pelo 
setor para que efetuem a lim-
peza do local.

Ao percorrer mais ruas do 

bairro encontramos uma situa-
ção parecida na Rua Jair Louren-
ço dos Santos, só que neste caso 
apenas a calçada encontra-se 
tomada pelo mato. Recebemos 
ainda a denúncia de vizinhos de 
uma casa na Rua Coronel Montei-
ro, também no Jardim Maringá 
preocupados com a questão de 
matos e materiais deixados ao 
tempo no local.

Sobre essa questão a Pre-
feitura Municipal de Itapeva 
informou que o cidadão pode e 
deve denunciar terrenos e resi-
dências abandonadas. 

Ao ser notificado, o proprie-
tário do terreno tem um pra-
zo de 5 dias úteis para fazer a 

limpeza do local. Em caso de 
não cumprimento do prazo, 
o proprietário será multado. 

Atualmente, o valor da multa 
é de R$ 1.656,60 por lote. O te-
lefone de contato do Setor de 

Fiscalização Municipal é (15) 
3526–8124, para os munícipes 
que quiserem fazer denúncia.

Na manhã desta segunda-fei-
ra, dia 13, o prefeito de Itapeva 
Mário Sérgio Tassinari reinaugu-
rou a UBS - Unidade Básica de 
Saúde do Morada do Bosque. O 
Posto de Saúde foi inaugurado 
no dia 30 de novembro de 2018 
em um prédio provisório e foi rei-
naugurado em sede própria.

Atualmente, a UBS atende 
aproximadamente seis mil pes-
soas que moram no Residencial 
Morada do Bosque, sendo que 
estão em acompanhamento 
na unidade 29 gestantes e 36 
menores de um ano, além de 
37 crianças serem beneficiadas 
com o projeto Viva Leite.

Entre os serviços oferecidos 
estão as consultas médicas, con-
sultas de enfermagem, consul-
tas odontológicas, dispensação 
de medicamentos, puericultura, 
pré-natal, vacinas, curativos, ad-
ministração de medicamentos, 
inalação, peso do Bolsa Família, 
exame do pezinho e entrega do 

Prefeito Mário Tassinari inaugura Unidade 
Básica de Saúde no Morada do Bosque

Cerca de 6 mil pessoas do bairro serão beneficiadas com serviços da Unidade

leite do programa Viva Leite.
Os profissionais que farão 

parte da equipe são: a enfer-
meira Luana Bueno, os médicos 
Ailton Pereira, Pedro Fontalvo 
e Ulysses Tassinari, técnicas de 
enfermagem Vera Coradim e 
Luciana Rodrigues, oficial ad-

ministrativo Josélia França, 
agente comunitária de saúde 
Viviane Teixeira, dentista Fai-
ruz Lahud, farmacêutica Eliete 
Rodrigues, auxiliar de serviços 
gerais Debora Elisbão e auxiliar 
de saúde bucal Maria Joelma 
Nunes.

Em seu discurso, o Chefe do 
Poder Executivo parabenizou a 
secretária de Saúde Karen Grube 
Lopez e também a sua equipe de 
trabalho pela dedicação e empe-
nho para entregar a Unidade de 
Saúde, que beneficiará mais de 
1.000 famílias. “Como médico há 
35 anos, fico extremamente hon-
rado em presenciar a reinaugu-
ração de uma Unidade de Saúde 
com toda a estrutura necessária 
para atender a comunidade des-
te bairro”, disse.

A secretária Municipal de 
Saúde Karen Grube Lopez agra-
deceu o comprometimento dos 
funcionários de sua Pasta, enfa-
tizando que o bairro terá outras 
benfeitorias nos serviços de Saú-
de nos próximos dias. “Em nome 
da enfermeira e gerente técnica 
Luana Bueno, gostaria de ressal-
tar que conheço a competência 
e a eficiência dos servidores que 
atuam nesta Unidade e fico lison-
jeada em poder trabalhar com 
essa equipe. Agradeço também 
ao secretário de Obras Diego 
Oliveira Carvalho, que não me-
diu esforços para que essa obra 
fosse finalizada rapidamente”, 
concluiu.

Estiveram presentes na ce-
rimônia os vereadores: Oziel 
Pires de Moraes (presidente da 

Câmara), Débora Marcondes, 
Mario Augusto Nishiyama, Edi-
valdo Alves Santana, Wilson 
Roberto Margarido, Rodrigo 
Tassinari e Toni do Cofesa. Tam-
bém marcaram presença: Joana 
de Oliveira, representando a 
Primeira-Dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
Eliana Tassinari; o Comandante 
da Guarda Civil Municipal Rafael 
Vieira; os secretários: João Ricar-
do Figueiredo de Almeida (Gover-
no e Negócios Jurídicos), Luiz Fer-
nando Tassinari (Administração 
e Recursos Humanos), Lucicléia 

Schreiner (Desenvolvimento So-
cial), Takeshi Yokoti (Esportes), 
Márcio Gouveia (Cultura e Turis-
mo), José Carlos dos Santos (De-
fesa Social), Edivaldo Souza Alves 
(Finanças e Planejamento), Noel 
Neves Santos (Administrações 
Regionais, Transportes e Servi-
ços Rurais) e Diego Oliveira Car-
valho (Obras). Um dos médicos 
da Unidade Dr. Ulysses Tassinari, 
o presidente da Associação de 
Moradores do Morada do Bos-
que, Silvio Rezende e famílias do 
bairro também participaram da 
solenidade.
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Quem passa pelo Anel Viá-
rio Mário Covas acaba se 
deparando com um pro-

blema notado em quase toda a 
extensão da via, os buracos que 
vem causando transtornos aos 
motorista e colocando em risco 
a segurança de quem trafega 
pelo local.

O problema já vem sendo 
questionado há dias e nesta 
semana nossa equipe de repor-

Condição do Anel Viário Mário Covas 
preocupa motoristas e pedestres

Local tem intenso tráfego de veículos e de pessoas que usam a via para se exercitar. 
Carros e caminhões acabam usando o acostamento para desviar dos buracos

tagem foi até o local e consta-
tou que tem alguns buracos tão 
grande que quase cabe uma 
moto dentro deles.

Além da preocupação com 
a conservação dos veículos, 
há também a possibilidade de 
ocorrerem acidentes.

Em contato com a Prefeitura 
Municipal de Itapeva, recebemos 
as seguintes respostas da Asses-
soria de Imprensa. Confira:

IN- O Anel Viário Mário Co-
vas encontra-se com diversos 
buracos na pista ao longo de 
sua extensão. Há alguma previ-
são de obras no local?

Prefeitura- Os reparos na 
pista do Anel Viário Mário Covas 
estão programados para come-
çar o mais breve possível. A pre-
visão é para que as melhorias no 
local iniciem ainda essa semana, 
podendo variar de acordo as chu-
vas. Em um prazo de cinco dias 
deverão ter início os trabalhos.

IN- Há locais que cabem 
quase que uma moto dentro do 
buraco, o que nos leva a con-
cluir que há tempos o problema 
já existe. Não há nenhum fun-
cionário encarregado de fiscali-
zar situações como essa?

Prefeitura- Existe um diretor 
na Secretaria de Administrações 
Regionais que acompanha todas 
as obras e fiscaliza os locais. O te-
lefone para reclamações e suges-

tões é o (15) 3522-1244.
IN- Populares próximos ao 

local contam que as operações 
tapa-buracos surtem efeito 
temporário. Existe alguma for-
ma de rever como melhorar 

esse serviço realizado?
Prefeitura- Existe um pro-

jeto de recapeamento do Anel 
Viário Mario Covas que está 
em fase de estudos para que 
a melhoria seja duradoura. A 

atual gestão prioriza a quali-
dade nos serviços executados 
e, desta forma, está com um 
cronograma amplo de reparos 
e obras por toda a cidade e 
também na zona rural.

Na sexta-feira (10), que pas-
sava pela Rua Coronel Levino 
Ribeiro no Centro de Itapeva, 
próximo a Academia da Tonha 
foi surpreendido com um bura-
co que se abriu na via.

O local de intenso movi-
mento de veículos precisou 
ser interditado. Equipes da Se-
cretaria de Obras da Prefeitura 
Municipal de Itapeva foram 
até o local e constataram que 
o buraco se abriu devido a um 
rompimento total da caixa de 
passagem de águas pluviais, 
problema esse que segundo os 
funcionários apareceu devido 
ao excesso de chuvas.

Na segunda-feira (13), a Se-
cretaria de Obras abriu a rua 
e retirou os restos da caixa de 
passagem para poder começar 
a reconstrução.

Ao ser questionado sobre 
o prazo para finalizar as obras 
no local, o secretário da pasta, 
Diego Oliveira Carvalho disse 
que a previsão para término da 
obra é ainda para essa semana, 
podendo variar de acordo com 
as chuvas.  Segundo com Die-
go, a secretaria está verificando 
diariamente as solicitações dos 

Excesso de chuva 
provocou buraco na Rua 
Coronel Levino Ribeiro

moradores dos bairros, fazendo 
um levantamento dos princi-

pais pontos críticos, que reque-
rem reparos emergenciais. 
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

O problema de agradar

Se estivesse ainda aguardan-
do aos homens, não seria servo 
do Cristo.

- Paulo ( Gálatas, 1:10 ) -

Os sinceros discípulos do 
Evangelho devem estar muito 
preocupados com os deveres 
próprios e com a aprovação 
isolada e tranquila da consciên-
cia, nos trabalhos que foram 
chamados a executar, cada dia, 
aprendendo a deixar de lado 
das opiniões sem fundamentos 
do mundo.  

A multidão não saberá dis-
pensar carinho e admiração 
senão àqueles que lhes satisfa-
zem as exigências e caprichos; 
nos conflitos que lhe assina-
lam a marcha, o aprendiz fiel 
de Jesus será um trabalhador 
diferente que , em seus impul-

sos instintivos, ela não poderá 
compreender.

Muita inexperiência e invi-
gilância revelará o mensageiro 
de Boa Nova que manifeste in-
quietude, com relação aos pare-
ceres do mundo a seu respeito ; 
quando se encontre na prospe-
ridade material, em que o Mes-
tre lhe confere mais rigorosa 
mordomia, muitos vizinhos lhe 
perguntarão, maliciosos, pela 
causa dos êxitos sucessivos em 
que se envolve, e , quando pe-
netra o campo da pobreza e da 
dificuldade, o povo lhe atribui 
as experiências difíceis à supos-
tos abandonos  frente as subli-
mes ideias assumidas.

É indispensável trabalhar 
para os homens, como quem 
sabe que a obra integral per-
tence a Jesus Cristo. O mundo 
compreenderá o esforço do 
servidor sincero, mas em outra 
oportunidade, quando lho per-

mita a ascensão evolutiva.
Em muitas ocasiões, os pa-

receres populares equivalem à 
gritaria das assembleias infan-
tis, que não toleram os educa-
dores mais altamente inspi-
rados, nas linhas de ordem e 
elevação, trabalho e aproveita-
mento.

Que o sincero trabalhador 
do Cristo, portanto, saiba ope-
rar sem a preocupação com os 
juízos errôneos das criaturas. 
Jesus o conhece e isto basta.

Discussão e conclusão: tra-
balhar para Cristo é fazer o 
bem para o próximo, sem se 
preocupar com o julgamento 
dos outros.

A paz da sua consciência 
vem do trabalho honesto, ético; 
e não vem de reconhecimento 
público.

A evolução espiritual vem 
segundo suas boas obras, sem 
exigir gratidão.

No início da noite desta se-
gunda-feira (13), um jovem de 
21 anos morreu após cair den-
tro do poço de um elevador de 
um silo no Bairro da Caputera, 
zona rural de Itapeva.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o jovem identi-
ficado como, Leandro San-
tos Brito estava limpando 
o local quando caiu. Ainda 
não se sabe o que ocorreu, 
porém a suspeita é de que 

a vítima tenha sofrido um 
mal súbito.

Uma equipe da Polícia 
Técnico Cientifica foi até o 
local para realizar a perícia, 
após o trabalho dos policiais 
o corpo de Leandro foi leva-
do ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Itapetininga (SP). O 
silo fica dentro de uma em-
presa, que trabalha com ar-
mazenagem e transporte de 
cereais. 

Mãe do jovem diz que víti-
ma temia local do acidente

A mãe de Leandro, Eliana 
Santos,contou em entrevista 
ao portal G1 que o filho tinha 
medo do trabalho, um silo usa-
do como depósito para armaze-
namento e conservação de ce-
reais. “Ele já tinha comentado 
comigo que tinha medo dessa 
parte do secador e falei para ele 
procurar outro serviço”, disse a 
mãe do jovem.

Jovem morre ao cair dentro do 
poço de elevador na Caputera

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, porém ao 
chegar no local deparou-se com o jovem em óbito

Em fevereiro de 2016, a 
Prefeitura Municipal de 
Itapeva divulgou que es-

taria construindo um Centro 
de Eventos Culturais no Jardim 
Dona Mirian, ao lado da Praça 
dos Tropeiros.

Passados quase quatro anos 
da divulgação, quem acessa o 
local hoje descobre que o pré-
dio além de estar com as obras 
paralisadas, vem servindo de 
abrigo para moradores de rua 
e até mesmo para prática de 
sexo. Nossa equipe de jornalis-
mo esteve verificando as con-
dições do prédio inacabado e 
verificou a existência de um fo-
gão improvisado em um dos cô-
modos da construção, pedaços 
de espumas que servem como 
colchão e camisinhas espalha-
das pelo local.

O CEC- Centro de Eventos 
Culturais foi anunciado pela 
gestão do ex-prefeito Roberto 

Obra voltada à cultura está 
abandonada há mais de três anos

Ex-prefeito Roberto Comeron diz que deixou dinheiro em caixa para que a obra fosse finalizada e que há convênio em vigor com o Governo Federal

Comeron e de acordo com o 
divulgado na época, abrigaria 
um auditório, sala de exibições 
cinematográficas, biblioteca, 
brinquedoteca, salas para ofi-
cinas de artes e boulevart para 

contemplação da natureza vizi-
nha ao prédio. A obra de acor-
do com a gestão da época seria 
entregue no segundo semestre 
de 2016.

A obra do CEC, foi viabiliza-
da via parceria com o Governo 
Federal através do Ministério da 
Cultura e o município de Itapeva.

Entramos em contato com a 
Prefeitura Municipal de Itapeva 
para saber os motivo pelo qual 
a obra ainda não foi finalizada. 
Em nota a prefeitura informou 
que a atual gestão está à frente 
da Prefeitura de Itapeva há 50 
dias e, desta forma, avaliando 
obras paradas e alternativas 
para que situações sejam solu-
cionadas.

Nossa equipe procurou 
também o ex-prefeito Roberto 
Comeron que falou sobre o lo-
cal. “Nós conseguimos recursos 
para esse Centro de Eventos 
Culturais através do Governo 
Federal, é um projeto muito 
bom que vem de encontro ao 
que as crianças de nossas es-
colas necessitam, ali seria um 
local para visitação com expo-
sição, palestras, enfim um belo 
projeto e assim conseguimos a 
parceria com o Governo Fede-
ral, até porque não se consegue 
fazer nada sozinho, tem que 
ter o apoio do Governo Federal 
e do Estadual e se tiver bons 
projetos e a prefeitura apta 
para fazer os convênios a gente 

consegue ser contemplado, e fi-
zemos esse convênio com o Go-
verno Federal, teve a empresa 
ganhadora que começou a fa-
zer a obra e deixamos o recurso 
no caixa da prefeitura, não deu 
tempo de concluirmos, pois o 
Governo Federal depositava 
aos poucos o dinheiro, demo-
rava para fazer depósitos e isso 
atrasa a obra, toda obra a gente 
quer que seja concluída rápida, 
mas as vezes o Governo Federal 
demora até quatro meses para 
mandar uma parcela do dinhei-
ro, depois demora dois ou três 
meses para a outra parcela e 
isso atrasa, pois muitas emprei-
teiras não tem condições de 
sozinhas tocar a obra e me pa-

rece que a empresa desta obra 
desistiu, quando deixamos a 
prefeitura a empresa ainda es-
tava fazendo, mas depois eu 
não sei o que houve, pois já não 
era governo meu mais e sim do 
Cavani e ai a empresa desistiu 
de continuar a obra, talvez por 
atraso dos repasses do Governo 
Federal, repito isso não é culpa 
do prefeito, depende dos repas-
ses, mas não sei o que aconteceu, 
mas ela pode ser concluída desde 
que a prefeitura retome as obras, 
nós deixamos dinheiro em caixa, 
que o governo mandava, a parte 
do município nós deixamos, en-
tão não sei o que falar o que hou-
ve após a minha administração”, 
disse Comeron.

Os suspeitos do crime 
ocorrido em 10 de dezem-
bro são dois irmãos foram 
presos em Itapeva. De acor-
do com as informações da 
Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes - DISE, 
os suspeitos foram presos no 
sábado (11), após um mês de 
investigações.

Ainda segundo a Polícia, os 
irmãos confessaram que prati-
caram o roubo e diante disso 
foram presos e encaminhados 
a uma penitenciária do Paraná.

O roubo foi registrado por 
câmeras de segurança da casa 
lotérica e funcionários do local 
disseram que um dos homens 
afirmou estar segurando uma 
bomba. 

Nas imagens da câmera de 
segurança é possível ver que 
um dos suspeitos ficou na por-

Polícia Civil prende dupla 
em Itapeva suspeita de 
roubo em Sengés/PR

De acordo com as investigações, os homens presos em Itapeva teriam 
roubado uma casa lotérica no interior do Paraná no mês passado

ta da lotérica enquanto o outro 
pegou dinheiro dos caixas. Na 

sequência, os dois fugiram em 
uma moto.



PROCLAMAS
de 2020 

Nºs I, II, III e IV LUCIANO GABRIEL DA 
SILVA e CAROLINA OLIVEIRA DE AL-
MEIDA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 16 anos de idade, nascido a 24 de 
janeiro de 2003, ajudante de feirante, residente à 
Rua Joaquim Fogaça de Almeida, nº 105, Casa I, 
Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho de LUCIANO 
DA SILVA, feirante, nacionalidade brasileira, 
37 anos, natural de Itapeva-SP e de ROVENIA 
DA SILVA SANTOS, vendedora, nacionali-
dade brasileira, 34 anos, natural de Itapeva-SP , 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Ribeirão Branco-SP, solteira, 
com 24 anos de idade, nascida a 21/07/1995, do 
lar, residente à Rua Joaquim Fogaça de Almeida, 
nº 105, Casa I, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha 
de JOAQUIM FOGAÇA DE ALMEIDA 
FILHO, natural de Itapeva-SP , nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva- SP e de ARACI 
DE OLIVEIRA, do lar , nacionalidade brasileira, 
67 anos, natural de Ribeirão Branco-SP , residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O Regime 
Adotado Será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 13 de janeiro de 2020 
Nºs I, III, IV e V ZENILTON FERREIRA DE 
OLIVEIRA e INGRID FONTES FERREI-
RA PASSOS, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, viúvo de ketheri Campolim Vasconcelos 
Ferreira, falecida aos 15/04/2015, com 40 anos de 
idade, nascido a 04 de novembro de 1979, profes-
sor, residente à Rua Joaquim Correa, nº 9, Parque 
Longa Vida, Nova Campina - SP, filho de JOÃO 
FERREIRA DE OLIVEIRA, lavrador, nacio-
nalidade Brasileira, 72 anos, natural de Nova Cam-
pina- SP, nascido na data de 04 de abril de 1947 e 
de ARACÍ FRANCO DE LIMA OLIVEIRA, 
agente de serviço escolar, nacionalidade Brasileira, 
68 anos, natural de Nova Campina- SP, nascida 
na data de 08 de julho de 1951, residentes e 
domiciliados em Nova Campina- SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Leandro 
Maciel dos Reis, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 29/09/2017, com 28 anos de idade, nascida a 
02/10/1991, gerente de administrativa, residente 
Rua Ruy Barbosa, nº 149, Centro, Itapeva - SP, 
filha de GILSON RIBEIRO DOS PASSOS, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 49 anos, na-
tural de Itararé-SP, nascido na data de 06 de junho 
de 1970 e de DANIELA VANNI FONTES 
FERREIRA PASSOS, comerciante, naciona-
lidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 06 de abril de 1973, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua Rui Barbosa, 
149- Centro. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
13 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V EVALDO RODRIGUES XA-
VIER e SARA SANARA PEREIRA, sendo 
ELE:- natural de Viçosa do Ceará-CE, divorciado de 
Cristiana Alexandrina Guimarães, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 24/10/2016, com 45 anos de idade, 
nascido a 24 de abril de 1974, comerciante, residente 
à Rua Doutor Epitácio Piedade, nº 43, Fundo 01, 
Centro, Itapeva - SP, filho de FRANCISCO 
JOSÉ XAVIER, falecido em Viçosa do Ceará-CE 
e de MARIA RODRIGUES FILHA, agricul-
tora , nacionalidade brasileira, 83 anos, natural de 
Viçosa do Ceará-CE, residente e domiciliada Viçosa 
do Ceará-CE; sendo ELA:- natural de Viçosa do 
Ceará-CE, solteira, com 25 anos de idade, nascida 
a 21/03/1994, agricultora, residente à Rua Doutor 
Epitácio Piedade, nº 43, Fundo 01, Centro, Itape-
va - SP, filha de VALTER PEREIRA, natural 
de Viçosa do Ceará-CE, nacionalidade brasileira, 
falecido em Viçosa do Ceará-CE e de MARIA 
VIDAL DOS SANTOS, agricultora , nacio-
nalidade brasileira, 47 anos, natural de Viçosa 
do Ceará-CE, residente e domiciliada Viçosa do 
Ceará-CE. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 14 de 
janeiro de 2020 

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 ANDRÉ MARIA PINTO e AN-
GELICA RODRIGUES DE RAMOS, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 37 
anos de idade, nascido a 12 de outubro de 1982, 
tratorista, residente no Bairro Faxinal de Cima, 
s/n, neste distrito, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
MARIA PINTO, lavrador, nacionalidade brasi-
leira, 81 anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP, à Rua Cesar Belezia, 
266- Parque Cimentolândia e de HORTENCIA 
MARIA PINTO, natural de Itapeva-SP, naciona-
lidade brasileira, falecida em Itapeva-SP na data 
de 09 de agosto de 2008; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 32 anos de idade, 
nascida a 23/10/1987, do lar, residente no Bairro 
Faxinal de Cima, s/n, neste distrito, Itapeva - SP, fi-
lha de LAURINDO RODRIGUES RAMOS, 
operador de motosserra, nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de Itapeva-SP e de MARIA 
DO NASCIMENTO RODRIGUES, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP, à Rua Itaóca, 31- Vila Taquari. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 08 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV RAIMUNDO BENTO VIEI-
RA NETO e LUCILENE PROENÇA 
GONZAGA, sendo ELE:- natural de Teresi-
na-PI, solteiro, com 37 anos de idade, nascido a 
31 de agosto de 1982, açougueiro, residente Rua 
Santa Cruz, nº 577, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de 
ANTONIA BENTO VIEIRA, do  lar, naciona-
lidade brasileira, 59 anos, natural de Teresina-PI, 
nascida na data de 13 de junho de 1960, residente 
e domiciliada em Teresina-PI, Quadra, 328- Casa 
15; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 32 anos de idade, nascida a 28/03/1987, 
vendedora, residente Rua Santa Cruz, nº 577, Vila 
Nova, Itapeva - SP, filha de LUIZ GONZAGA 
SOBRINHO, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de Itaberá-SP, nascido 
na data de 24 de outubro de 1962 e de DIRCE 
APARECIDA PROENÇA GONZAGA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de 
Itaporanga-SP, nascida na data de 03 de janeiro de 
1967, residentes e domiciliados no Bairro do Cer-
rado- Itaberá-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
09 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V GILMAR RODOLFO BUE-
NO e FABIANE BUENO ANDRADE, sen-
do ELE:- natural de Capão Bonito-SP, divorciado 
de Fabiane Bueno Andrade, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 06/09/2019, com 40 anos de ida-
de, nascido a 06 de maio de 1979, motorista de 
caminhão, residente Sítio Alto da Colonia, Bairro 
da Caputera, Itapeva - SP, filho de JAMIL RO-
DOLFO, natural de Capão Bonito-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em Capão Bonito-SP e de 
MARIA ROSELI RODOLFO, do lar , nacio-
nalidade brasileira, 59 anos, natural de Buri-SP, re-
sidente e domiciliada em Capão Bonito-SP; sendo 
ELA:- natural de Guarizinho/ Itapeva-SP, divorcia-
da de Gilmar Rodolfo Bueno, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 06/09/2019, com 30 anos de idade, 
nascida a 15/04/1989, cobradora, residente Sítio 
Alto da Colonia, Bairro da Caputera, Itapeva - SP, 
filha de JOSÉ CARLOS ANDRADE, apo-
sentado , nacionalidade brasileira, 62 anos, natural 
de Casa Branca-PR e de AURA BUENO DE 
OLIVEIRA ANDRADE, do lar , nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-SP , resi-
dentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 09 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V NOEL MARTINS DE LIMA 
e ROSICLAIR DE JESUS SANTOS 
ARAUJO, sendo ELE:- natural de Campina 
do Veado/ Nova Campina-SP, divorciado de Va-
nilda Rodrigues de Carvalho, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 29/01/2019, com 67 anos de 
idade, nascido a 21 de janeiro de 1952, motorista, 
residente Rua Marciliano Antunes de Lima, nº 152, 
Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho de DOMIN-
GOS MARTINS DE LIMA, natural de Ribei-
rão Branco-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Sorocaba-SP na data de 13 de janeiro de 1971 
e de ANTONIA RODRIGUES DE FREI-
TAS, natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasi-
leira, falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de José Carlos Alves, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 18/02/1992, 

com 61 anos de idade, nascida a 01/05/1958, do 
lar, residente Rua Marciliano Antunes de Lima, nº 
152, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha de ALCI-
NO RODRIGUES DE ARAUJO, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Ita-
peva-SP e de CLARA DE JESUS SANTOS 
ARAUJO, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Jaú-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 09 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ MAURICIO 
ALCANTARA e MARIA JOSÉ PERES 
MUNHOS, sendo ELE:- natural de Alcântaras-
-CE, solteiro, com 64 anos de idade, nascido a 02 de 
janeiro de 1956, comerciante, residente à Rua Riva-
davia Marques Junior, nº 128, Centro, Itapeva - SP, 
filho de FRANCISCO MELO ALCANTARA, 
natural de Alcântaras - CE, nacionalidade brasileira, 
falecido em Alcântaras - CE e de MARIA APA-
RECIDA ALCANTARA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 82 anos, natural de Alcântaras - CE, re-
sidente e domiciliada em Alcântaras - CE; sendo 
ELA:- natural de Itapetininga-SP, viúva de José 
Casemiro de Siqueira, falecido no dia 06/01/2019, 
com 77 anos de idade, nascida a 31/03/1942, 
policial civil/aposentada, residente à Rua Rivadavia 
Marques Junior, nº 128, Centro, Itapeva - SP, filha 
de OLAVO PERES MUNHOS, nacionalidade 
brasileira, falecido em Buri - SP e de LUZIA PA-
VANI PERES, nacionalidade brasileira, falecida 
em Buri - SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Separação Obrigatória de Bens, Conforme o Artigo 
1641, Inciso II do CCB . 09 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV JOÃO MARCOS FONSECA 
QUINTANA e GRAZIELE DE OLIVEIRA 
SOUZA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 14 de 
novembro de 1997, vendedor, residente à Rua 
Professor João Soares de Almeida, nº 748, Parque 
Longa Vida, Itapeva - SP, filho de ELISEU QUIN-
TANA, motorista, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Itaporanga - SP e de SONIA AL-
VES FONSECA QUINTANA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 47 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 25/12/1992, cabeleireira, resi-
dente à Rua Professor João Soares de Almeida, 
nº 748, Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filha de 
FRANCISCO BATISTA DE SOUZA, natural 
de Jardim - CE, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de ADRIANA APARECIDA 
NUNES OLIVEIRA SOUZA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva - SP, 
residente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de janeiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV MAICON FERREIRA DOS 
SANTOS e KAILANE IOHANA JARDIM 
PONTES, sendo ELE:- natural de Ourinhos-SP, 
solteiro, com 25 anos de idade, nascido a 07 de de-
zembro de 1994, serviços gerais, residente no Sitio 
Antonio s/n, no Bairro Taquari, Itapeva - SP, filho de 
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, servi-
ços gerais, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 25 de outubro de 
1972 e de SILMARA FERREIRA DOS SAN-
TOS, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 41 
anos, natural de Itapetininga-SP, nascida na data 
de 28 de janeiro de 1978, residentes e domiciliados 
no Sítio Antonio s/n, no Bairro Taquari- Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
16 anos de idade, nascida a 14/12/2003, do lar, resi-
dente na Praça Bela Vista, nº 28, Jardim Bela Vista, 
Itapeva - SP, filha de AYNIL DE PONTES, re-
sineiro, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 08 de abril de 
1977, residente e domiciliado na Praça Bela Vista, 
nº 28- Jardim Bela Vista, nesta cidade de Itapeva- 
SP e de SILNEIA RODRIGUES JARDIM, 
do lar, nacionalidade brasileira, 34 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 11 de julho de 
1985, residente e domiciliada na Praça Bela Vista, 
nº 28- Jardim Bela Vista, nesta cidade de Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 10 de janeiro 
de 2020 

Nºs I, III e IV JAMIL RODRIGUES MOREI-
RA JUNIOR e GRACIELE APARECIDA 
CAMARGO RODRIGUES, sendo ELE:- 
natural de Ribeirão Branco-SP, solteiro, com 35 
anos de idade, nascido a 08 de setembro de 1984, 
agricultor, residente à Rua Arnaldo de Luiz Oliveira, 
nº 13, Vila dos Comerciários, Itapeva - SP, filho de 
JAMIL RODRIGUES MOREIRA, natural de 

Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Ribeirão Branco - SP e de LUCIA DE FATIMA 
SOUZA MOREIRA, diretora/aposentado, na-
cionalidade brasileira, 62 anos, natural de Candido 
Mota - SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
33 anos de idade, nascida a 27/10/1986, profes-
sora, residente à Rua Arnaldo de Luiz Oliveira, nº 
13, Vila dos Comerciários, Itapeva - SP, filha de 
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES, 
motorista, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural 
de Araçaiba - SP e de CLARICE DE CAMAR-
GO RODRIGUES, costureira, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Ribeirão Branco - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de janeiro de 2020 
Nºs I, III e IV DIEGO SANTOS ARAUJO e 
CYBELE CAMERON DE SOUZA, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 23 de junho de 1998, 
resineiro, residente à Rua Maria de Lima, nº 208, 
Jardim Grajau, Itapeva - SP, filho de LEO DE 
ARAUJO, produtor rural, nacionalidade brasileira, 
45 anos, natural de Itapeva - SP e de MAGALI 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
39 anos, natural de Itapeva - SP , residentes e do-
miciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 43 anos de idade, nascida 
a 23/06/1976, advogada, residente à Rua Prefeito 
João Benedito Barbosa, nº 301, Vila Nova, Itapeva 
- SP, filha de JOÃO BATISTA DE SOUZA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 77 anos, na-
tural de Guarizinho / Itapeva - SP e de CECILIA 
CAMERON DE SOUZA, aposentada, nacio-
nalidade brasileira, 74 anos, natural de Buri - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV CARLOS ALEXANDRE DO 
NASCIMENTO OLIVEIRA e GIOVANNA 
DIAS MACHADO, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 
09 de dezembro de 1998, serviços gerais, residente 
Avenida Cândido Rodrigues, nº 1693, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filho de CARLOS ALBERTO 
SOARES OLIVEIRA, pedreiro, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 01 de junho de 1971, residente e domici-
liado em Itapeva-SP, à Avenida Cândido Rodrigues, 
nº 1693,Vila Nova e de ANGELA MARIA DO 
NASCIMENTO, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 01 de janeiro de 1976, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP, à Avenida Cândido 
Rodrigues, nº 1693, Vila Nova; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de idade, nas-
cida a 02/10/2000, do lar, residente Avenida Cândi-
do Rodrigues, nº 1693, Vila Nova, Itapeva - SP, filha 
de JONAS MACHADO JUNIOR, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural 
de Apiaí-SP, nascido na data de 18 de outubro de 
1968 e de SILVANA DIAS MACHADO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 20 de janeiro de 1973, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua Rio 
de Janeiro, 298- Vila Nova. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 10 de janeiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV GUSTAVO GOMES DE 
ARAUJO e MIRIAN EVELYN FORTES 
DANIEL, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 17 anos de idade, nascido a 23 de 
fevereiro de 2002, administrador, residente à Rua 
Salvador Domingues Oliveira, nº 430, no Bairro de 
Cima, Itapeva - SP, filho de AGEU BATISTA 
DE ARAUJO, lavrador, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Itapeva, nascido na data de 25 
de janeiro de 1972, residente e domiciliado em Ita-
peva-SP e de ROSANA SIQUEIRA GOMES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itaberá-SP, nascida na data de 07 de julho de 
1972, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
Salvador Domingues Oliveira, 430- Bairro de Cima; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
18 anos de idade, nascida a 28/01/2001, do lar, re-
sidente à Rua Helio Gonçalves Neto, nº 72, Morada 
do Bosque, Itapeva - SP, filha de CLAUDEMIR 
DOS SANTOS DANIEL, lavrador, naciona-
lidade brasileira, 40 anos, natural de Venceslau 
Braz-PR, residente e domiciliado Ourinhos-SP e de 
ELENICE APARECIDA LIMA FORTES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP, 
à Rua Helio Gonçalves Neto, nº 72- Morada do Bos-
que. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 11 de janeiro 
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P O R T A R I A   -   N.º 01 / 2020

O Dr. Aulo Rafael de L.P. Fernandes, Delegado Seccional de Polícia de Polícia 
de Itapeva, no uso de suas atribuições, etc...

RESOLVE FIXAR, no Município de Itapeva, com vigência no corrente ano, os 
seguintes locais para reuniões, atos públicos e comícios a céu aberto, em cum-
primento ao disposto no artigo 3º, da Lei n.º 1207, de 25 de outubro de 1950:

1-CENTRO
Praça Joaquim Marques da Silva;
Praça Vinte de Setembro;
Praça Anchieta – defronte a Catedral de Sant`Anna;
Avenida Cel. Acácio Piedade, entre as Ruas Santana e Dr. Pinheiro;
Avenida Mário Covas, esquina com a Rua Minas Gerais.

2-BAIRROS. 
Bairro de Cima – Rua João Leme, próximo ao Anel Viário Mário Covas; 
Cecap – Rua Amadeu Cardoso de Barros, confluência com a Rua Antônio De-
fune; 
Jardim América – Rua Venezuela, esquina com a Rua Grécia;
Jardim Brasil – Cruzamento entre a Praça Santo Antonio e Rua Aldo Russo; 
Jardim Bela Vista – Rua João Perretti, na antiga Pista de Kart;
Jardim Maringá – Rua Cícero de Alencar, esquina com a Rua Átila Martins 
Bonilha;
Jardim Nova Itapeva – Cruzamento entre a Rua Emiliana Santiago e Rua 
Amauri Moreira;
 Jardins Virgínia e São Francisco – Rua Dona Júlia, confluência com as Ruas        
“B“ e Zianir Pires de Oliveira;
Vila Aparecida – Praça Tito Lívio Cerione;
Vila Boava – Rua Paris entre as Ruas Jandaia e Chile;
Vila Bom Jesus – Rua Professor João Santana, entre as Ruas Itaberá e Buri;
Vila Dom Bosco – Rua Capivari, esquina com a Rua Celso Magalhães Araújo;
Vila Isabel – Rua Carmino Farina, entre as Ruas Sorocaba e Piraju;
Vila Nossa Senhora de Fátima – Rua Uirapuru, entre as Ruas Tupã e Tupi;
Vila Nova – Rua Prefeito João Benedito Barbosa, entre as Ruas da Pátria e 
Irmã Ernestina;
Vila Ribas – Rua Rui Barbosa, confluência com a Rua Ricardo Watherly;
Vila Santana – Rua Olívia Marques, entre as Ruas Toledo Ribas e Santos Du-
mont; 
Vila São Benedito – Rua São Benedito, confluência com a Rua Santo Antônio 
do Catigeró;
Vila Santa Maria – Rua Pedro Ramos, próximo à EMEI Auta Rolim;
Vila São José – Praça Solon de Oliveira;
Vila São Miguel – Rua Nove de Julho, entre as Ruas Atibaia e Travessa 9 de 
Julho;
Parque São Jorge - Praça Carlos Flávio Vasconcellos;
Parque São Camilo – Rua João Benedito Ferreira de Mello, entre as Ruas 9 
e 23;
Parque Residencial Tancredo Neves  –  ( Itapeva II e III ) - Av. Paulo Leite de 
Oliveira, confluência com as Ruas “A“ e dos Ferroviários.

3-DISTRITOS
Guarizinho – Largo da Matriz.

4-ZONA RURAL
Nas Sedes dos Bairros, junto às Capelas.

De conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei n.º 
1207/50, o promotor do evento deverá enviar comunicação a esta Seccional 
de Polícia, pelo menos 24 horas antes da realização do ato, para que lhe seja 
legalmente garantido, segundo a prioridade do aviso, o direito de uso do local, 
contra o outro que, por ventura, queira-o, no mesmo dia e horário, para realizar 
outro evento de igual natureza ou semelhante.
Registre-se, afixe-se, dê-se ciência aos interessados, publique-se e cumpra-se.

Itapeva,  03  de  janeiro  2020.

AULO RAFAEL DE L.P.FERNANDES
Delegado Seccional

Vendo CAPTIVA SPORT 2.4 2011
Branca, impecável, 2 pneus recém instalados, multimídia c/ controle re-

moto, banco de couro, automática, completa (incluso rack teto a instalar).
R$ 40 mil. Facilito entrada em 10x cartão ou boleto + os juros. Dúvidas 

chamar no whatss (15) 99833-0544 ou 99714-1950.

No domingo (12), eleito-
res de Itapeva voltaram 
às urnas para escolher 

os cinco conselheiros tutelares 
do município para o exercício 
da função no período 2020-
2024.

Passados três meses desde 
a primeira eleição que acabou 
com interferência até mesmo 
do Ministério Público devido a 
denúncias de irregularidades 
no dia da votação, no domingo 

Escolhida a nova equipe do 
Conselho Tutelar 2020-2024

eleitores conscientes da impor-
tância do cargo, escolheram en-
tre 13 concorrentes aquele que 
acharam ser a pessoa ideal para 
ser conselheiro.

Diferentemente da votação 
anterior, a atual transcorreu 
sem denúncias de irregulari-
dades, no entanto, o resultado 
ainda é preliminar e os candi-
datos tiveram na quarta e na 
quinta a oportunidade de pedir 
impugnação de algum candi-
dato que possa ter concorrido 
irregularmente.

Até o final desta edição, 
não havia ainda notícia de que 
algum pedido de impugnação 
fora feito ao CMDCA - Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, res-
ponsável pela organização da 
eleição em Itapeva.

Caso não haja nenhuma 
novidade no transcorrer do 
processo, todos os conselheiros 
eleitos, titulares e suplentes, 
serão nomeados pelo Prefeito 
Municipal, sendo que tomarão 
posse no cargo e passarão a 

exercer a função de Conselheiro 
Tutelar no dia 20 de janeiro os 
cinco mais votados.

As conselheiras que deve-
rão fazer parte da gestão 2020-

2024 são: Zulmira Rodrigues da 
Costa, Jessica Adriana Campos, 
Juvenice Nunes Ribeiro Lemes, 
Elza de Araujo Senne e Gisleine 
Aparecida Barros da Cruz



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS8 17 de Janeiro de 2020

Im
ag

en
s m

era
me

nte
 ilu

str
ati

va
s.

Verba de R$ 200 mil para reforma da 
Estação da Vila Isabel será liberada neste ano

Prefeitura deve providenciar documentos necessários para aquisição do montante

No final de 2019 o depu-
tado estadual, Frederico 
D’Ávila informou que 

destinou uma verba de R$ 200 
mil para Itapeva para ser inves-
tida na reforma da Estação Fer-
roviária Ramos de Azevedo na 
Vila Isabel.

A notícia pegou muitas pes-
soas de surpresa, pois há um 
impasse entre o poder munici-

pal e a ALL (América Latina Lo-
gística), sobre a quem pertencia 
o prédio que há anos vem so-
frendo com a ação do tempo e 
de vândalos.

Há no município uma ala 
cultural que vem por anos pe-
dindo que o prédio receba me-
lhorias e que venha a servir 
novamente a população como 
um monumento da história 

de Itapeva, porém até a divul-
gação do deputado, não havia 
nenhuma novidade com rela-
ção ao local, pois devido ao im-
passe sobre a posse do prédio o 
poder público não poderia exe-
cutar qualquer tipo de obra na 
edificação.

Em contato com a assessoria 
do deputado Frederico D’Ávila fo-
mos informados de que foi desti-
nada uma emenda parlamentar 
de R$ 200 mil para o local, porém 
para o orçamento de 2020 e por 
isso ainda não foi debitado na 

conta da prefeitura que precisa 
acertar os documentos para a li-
beração que ficou travada devido 
a troca de governo com o afasta-
mento de Luiz Cavani.

Já a assessoria de imprensa 
da Prefeitura Municipal de Ita-
peva informou que ainda não 
existe verba disponível para re-
forma da Estação e que a atual 
gestão deverá fazer um levan-
tamento sobre os convênios 
que estão pendentes para que 
tenham andamento.

A nota no entanto não cita 

se o empasse com a ALL já foi 
resolvido e o prédio agora é 

de fato de responsabilidade do 
município.
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