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Na terça-feira (21), o Cor-
po de Bombeiros de Ita-
peva realizou uma ativi-

dade de rapel com os alunos do 
curso de Bombeiro Mirim.

Contando com mais de 40 
crianças inscritas no curso 
que ensina noções de primei-
ros socorros e como agir em 
casos de urgência e emergên-

cia Bombeiro Mirim de Ita-
peva consolida-se ano após 
ano como uma das atividades 
mais requisitadas por pais e 
crianças que desejam partici-
par do curso.

O rapel de terça-feira foi 
realizado no Mirante do De-
bret, a aventura testou a co-
ragem dos alunos do curso 

e contou com a presença de 
familiares das crianças que 
acompanharam de perto a 
adrenalina das crianças dian-
te do desafio.

Após duas semanas de au-
las, está previsto para a tarde 
desta sexta-feira (24), a for-
matura dos alunos que con-
cluíram o curso.

Rapel no Mirante 
do Debret marca 
atividades do curso 
de Bombeiro Mirim



O prefeito Mário Tassinari prestigiou o concerto

Bar São Paulo
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A Lira Itapevense realizou 
sua primeira apresen-
tação de 2020 na Praça 

Anchieta no domingo, dia 19. 
O chefe do Poder Executivo 
Mário Tassinari acompanhou o 

Lira na Praça reuniu itapevenses para 
sua primeira apresentação do ano

espetáculo, acompanhado do 
secretário de Cultura e Turismo 
Márcio Gouveia.

Sob a regência do maestro 
Marcel Villa, a corporação mu-
sical mostrou um repertório 
eclético, que emocionou o pú-
blico presente.

O prefeito parabenizou a 
Lira pelos 57 anos de ativi-
dades, destacando principal-
mente que a área cultural é 
uma das prioridades de sua 
gestão. “O Projeto Lira na 
Praça é de extrema relevância 
e deve ser prestigiado pela 
população. Foi um belíssimo 
concerto”, afirmou.

Na manhã de segunda-fei-
ra, dia 20, o prefeito de Itapeva 
Mário Tassinari esteve na sede 
da Casa da Esperança, na Vila 
Santa Maria, para conhecer os 
trabalhos realizados pela ins-
tituição. O gestor público foi 
acompanhado pela secretária 
de Desenvolvimento Social Lu-

cicléia Schreiner.
A Casa da Esperança é um 

projeto social, que atende 
crianças de 6 a 17 anos em si-
tuação de vulnerabilidade, re-
sidentes na Vila Santa Maria. A 
ideia teve início em 1999 com 
um missionário coreano, que 
construiu toda a estrutura exis-

Prefeito Mário Tassinari visita sede do projeto Casa da Esperança
A instituição atende crianças de 6 a 17 anos da Vila Santa Maria

tente até hoje e em meados de 
2015, passou a ser comandada 
pelo Ministério Salva Vidas.

De acordo com o presiden-
te do Salva Vidas, João Ghirghi 
Neto, atualmente o grupo 
atende aproximadamente 100 
crianças no contraturno esco-
lar, ou seja; se a criança estu-
da de manhã, irá ao projeto à 
tarde. “Nós proporcionamos às 
crianças reforço escolar, aulas 
de música, informática, inglês, 
leitura, artes e esportes; inclu-
sive no recesso das escolas tam-
bém atendemos. Nós queremos 
que eles se sintam em casa e as 
atividades fazem com que eles 
não fiquem nas ruas e não es-
tejam em contato com más in-
fluências”, disse.

Na oportunidade, o chefe do 
Poder Executivo conheceu os la-
boratórios de aprendizagem e 

parabenizou a equipe pelos tra-
balhos desenvolvidos. “Reitero 
que a Prefeitura está de portas 
abertas para auxiliar os proje-
tos, que atinjam diretamente a 

população mais carente da ci-
dade, como é o caso da Casa da 
Esperança, contribuindo com a 
formação destas crianças”, disse.

Também estiveram pre-

sentes: Helcio Franco Pereira 
(coordenador), Daniel Cadena 
de Freitas (diretor), além dos 
gestores Valdiclei Zacarias e 
Danielly Zacarias.
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Pais Mônica e IvensPais Denise e Guilherme
Tiago 9 anosLuiz Gustavo 1 ano

No final de semana passado 
dois representantes da FAIT de 
Itapeva foram agraciados com 

o “Prêmio Top FIEP” da Federa-
ção Internacional de Educação 
Física na cidade paranaense de 

Foz do Iguaçu.
O professor Dr. Marcelo Diar-

cádia Mariano Cezar e o aluno 

Fabrício Marcel Nunes Galvão 
foram os contemplados. Na cate-
goria Professor do Ano de 2019 

o premiado foi o professor Mar-
celo, já Fabrício recebeu o prêmio 
de Estudante Universitário do 

Ano de 2019, na premiação Fabrí-
cio foi representado pelo profes-
sor Dr. Ricardo Damatto.

Professor e aluno da FAIT 
são premiados no Top FIEP 2020
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Viajar é criar experiências 
únicas para uma vida toda!

Tanto faz ser ou não apaixo-
nado por história, temos certe-
za que você vai se comover ao 
conhecer os lugares que deram 
origem a tradições espirituais 

e históricas, participando de 
um cruzeiro inesquecível no 
Rio Nilo, além de se maravi-
lhar com os recantos de beleza 
incomparável em uma viagem 
deslumbrante pela região que o 
transportará a outros tempos.

Últimas vagas com preços 
promocionais contato:

Itapeva Viagens 
(15) 3521-6078
(15) 99729-5551

Egito, Jordânia e Jerusalém – 
esses maravilhosos destinos e suas histórias 
milenares estão esperando por você 
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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

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 Nakashima et 
al. (2017) avaliaram 663 pacien-
tes que tiveram intervenção co-
ronária no hospital. Observaram 
que ~32% deles tiveram infarto 
pela manhã. Observaram tam-
bém que há um risco de ~34% 
e ~58% de ocorrer síndrome 
aguda coronariana e intervenção 
coronária por progressão de ate-
rosclerose 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 des-
carga de adrenalina, maior traba-
lho do coração, maior agregação 
de plaquetas e coagulação, au-
mento da pressão arterial, maior 
cortisol e menor atividade de 
quebra 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 
maior incidência de infartos 
nas primeiras 4 horas após o 
acordar. Willich et al. (1992) ob-
servaram que a maior incidên-

O PAT – Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de Itape-
va (SP) realiza semanalmente a 
divulgação das vagas de empre-
go disponíveis na cidade.

Em Itapeva, são vagas para 
professor de educação física 
(1), bombeiro civil (1), caldei-

reiro(2), encarregado de manu-
tenção (1), empregado domés-
tico(1), torneiro mecânico (1), 
recepcionista de secretaria (1) e 
auxiliar administrativo (1).

O PAT de Itapeva fica na 
Rua Lucas de Camargo, 290, no 
Centro. O atendimento é feito 

das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Os interessados nas 
vagas podem acessar o site do 
Emprega São Paulo ou ir pes-
soalmente até a unidade do PAT 
para fazer o cadastro e passar 
por seleção. O telefone do PAT 
de Itapeva é: 3522 – 2568.

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador oferece 9 vagas 
de emprego em Itapeva

Estão disponíveis vagas para professor de educação física, bombeiro 
civil, caldeireiro, encarregado de manutenção e auxiliar administrativo

No próximo dia 08 de 
fevereiro a Casa da Cul-
tura “Cícero Marques” 

será palco do lançamento do 
livro “O crime que abalou a ci-
dade de Faxina”, do delegado e 
escritor Dr. Reinaldo Braga.

O romance policial conta a 
história do inspetor de Polícia 
Romeu Balestero que depara-
-se com um caso de investiga-
ção de homicídio, na pacata 
Cidade de Faxina, cuja solução 
é desafiante. Existem pistas 
que o levam ao possível autor 
do crime, mas muitos cami-
nhos terão que ser percorri-
dos até que a solução do caso 
aconteça. Porém, não basta 
solucionar, é preciso provar 
e convencer a Justiça o que 
realmente aconteceu. Mas 
quando o julgamento aconte-
ce, o desenrolar é sensacional 

Dr. Reinaldo Braga 
lança livro de romance 
policial em fevereiro

na batalha entre a acusação e 
defesa até forças do além são 
convocadas.

A história narrada envolve 
o leitor de uma forma que até 

mesmo os menos afeitos a lei-
tura acabam se vendo “presos” 
ao livro, algo que o escritor 
sabe bem como fazer, com o 
perdão do trocadilho!

Vanda Cerdeira Buffet. Fotos: Lia Barros
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No sábado (18), ciclistas 
de toa a região parti-
ciparam do “Rota Câ-

nions/Petar”.
Os ciclista saíram de Itara-

ré e seguiram por estradas de 

Bom Sucesso de Itararé, Nova 
Campina, Apiaí e Iporanga.

No final do percurso houve 
um momento de agradecimen-
to e de confraternização entre 
os participantes do evento.

Rota dos Cânions/Petar: 
aventura e consciência ambiental
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Itapeva gera clima 

tenso nas redes sociais
A Polícia informou que não houve denúncias sobre o caso e alerta
sobre o perigo de fazer “justiça com as próprias mãos”. Página 07.

O prefeito de Itapeva Mário 
Tassinari, por meio do Decreto 
nº 10.935, de 9 de janeiro de 
2020, determinou a igualdade 
de despesas em viagens, seja 
dos servidores ou gestores 
municipais, sendo que o valor 

da diária para São Paulo, por 
exemplo, será de R$ 80,00 para 
todos. Ainda reforçou que a 
medida tem por objetivo evitar 
gastos exorbitantes e principal-
mente, desvio de dinheiro pú-
blico. Página 02.

Prefeito Mário Tassinari 
decreta concessão de 

diária a todos servidores 
municipais

O homem que faleceu teria 
passado por Itapeva em dezembro, 

porém; ainda não se sabe onde ele 
contraiu o vírus. Página 03.

Secretaria da Saúde 
esclarece caso sobre 

o vírus da febre 
hemorrágica

Na terça-feira (21), foi rea-
lizado duas sessões extraor-
dinárias, onde o Plenário da 
Câmara aprovou o Projeto de 
Lei nº 1/2020, de autoria do 
Prefeito Municipal, Sr. Mário 
Sérgio Tassinari, que dispõe 

sobre a revisão geral anual 
da remuneração dos servido-
res públicos municipais e do 
subsídio dos agentes políti-
cos do Município de Itapeva/
SP, para o exercício de 2020. 
Página 04.

Câmara aprova Projeto 
de reajuste anual 

aplicado aos Servidores 
Públicos Municipais

SAMU terá base 
descentralizada em 

Nova Campina

PÁGINA 04

EM FOCO 07

Anel Viário 
recebe 

recapeamento

TJ julgou inconstitucio-
nal a Lei de contratação 
mediante processo seleti-

vo; Medida já devia ter sido 
adotada no ano passado. 
Página 04.

Executivo obedece 
determinação do 

Judiciário e exonera 
servidores

Na segunda-feira (20), as 
cinco candidatas eleitas para 
assumirem o Conselho tutelar 

tomaram posse do cargo em 
uma cerimônia realizada na 
sede do órgão. Página 05.

Conselheiras tutelares 
tomam posse do cargo 

para a gestão 2020-2024

A notícia de que o AME (Am-
bulatório Médico de Especiali-
dades), de Itapeva será gerido 

pela Santa Casa de Andradina 
pegou a todos de surpresa. Pá-
gina 05.

AME Itapeva será 
administrado pela Santa 

Casa de Andradina

Dr. Reinaldo Braga 
lança livro de romance 

policial em fevereiro
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Já estamos quase no final 
do primeiro mês do ano que 
acaba de iniciar; parece que foi 
a poucos minutos que escuta-
mos os fogos de artifícios com 
as luzes brilhantes iluminando 
o céu negro da passagem. É es-
sencial que vivamos cada mo-
mento como se fosse a última 
oportunidade de um suspiro 
vívido, o derradeiro badalar de 
um relógio na parede branca e 
vazia.

Já diz o ditado: “Ano novo, 
vida nova”. O ano de 2020 co-
meçou nos trazendo oportuni-
dades e desafios novos, novo 
prefeito, novos secretários, no-
vas esperanças; academias lota-
das com aqueles que comeram 
demais nas ceias, bolsos vazios 
com os gastos de final de ano, 
mudanças, e como sempre, as 
perspectivas são necessárias. 
Só o ser humano é dotado da 

capacidade de planejar o futuro 
e buscar sempre uma melhoria 
interna e externa.

Para mim, a melhor manei-
ra de renovar as energias e ter 
disposição para sobreviver a 
um ano inteiro é viajar. Fazer 
uma viagem é uma maneira de 
nos encontrarmos, de entrar 
em contato com sentimentos 
profundos, descobrir, aprender 
e ver o que nunca imaginamos 
que existia. Viajar é preciso por-
que saímos do nosso mundo e 
vemos outras possibilidades 
de ser e ter. Outras realidades, 
maneiras e costumes. É preciso 
porque o mundo é muito maior 
do que imaginamos

Sinto-me tão enriquecido 
quando viajo, não financeira-
mente, mas é uma sensação 
milionária na alma. Gastamos 
dinheiro, mas ganhamos em to-
dos os sentidos: mentalmente, 

O primeiro de 2020

visualmente, energeticamente, 
organicamente.

O tempo passará mais rá-
pido do que imaginamos, te-
remos novamente doze meses 
tentar aprender, realizar e fazer 
muito mais do que fizemos nos 
últimos trezentos e sessenta e 
seis dias. Torço para que 2020 
seja um ano extremamente 
positivo em todos os aspectos, 
pessoal, profissional, senti-
mental e também na questão 
solidária; que possamos cons-
truir um mundo melhor, mais 
respeitoso, promissor e vislum-
brar um futuro muito melhor.

O prefeito de Itapeva Má-
rio Tassinari, por meio 
do Decreto nº 10.935, 

de 9 de janeiro de 2020, deter-
minou a igualdade de despesas 
em viagens, seja dos servidores 
ou gestores municipais, sendo 
que o valor da diária para São 
Paulo, por exemplo, será de R$ 
80,00 para todos. Ainda refor-
çou que a medida tem por obje-
tivo evitar gastos exorbitantes 
e principalmente, desvio de di-
nheiro público.

O chefe do Poder Executi-
vo decretou que a concessão 
de diária aos servidores, se-
cretários, vice-prefeito e pre-
feito será utilizada para cobrir 
despesas com alimentação e 
hospedagem em viagens, no 
desempenho de suas funções 
ou em pesquisas de interesse 
do município, relacionados ao 
cargo que exerce.

Considerando o princípio 
da moralidade e visando prin-
cipalmente a transparência dos 
gastos públicos, a diária poderá 
ser concedida com objetivo de 
indenizar despesas com ali-
mentação e pousada, levando-
-se em conta o caráter eventual 
ou transitório. De acordo com o 
Decreto, considera-se alimen-
tação: café da manhã, almoço, 
jantar e lanches.

As despesas de viagens são 
direcionadas diretamente aos 
interesses da administração 
pública, como é o caso da parti-

Prefeito Mário Tassinari 
decreta concessão de diária a 
todos servidores municipais

Medida visa o acompanhamento das despesas em viagens de 
interesse do município e corte de gastos desnecessários

cipação em cursos, congressos 
ou outra modalidade de aper-
feiçoamento, que dizem respei-
to ao cargo.

É proibida indenização de 
despesas referentes ao uso de 
veículo particular do servidor 
em deslocamentos, mesmo que 
seja a serviço do município.

A concessão de diárias fixas 
deverá ser solicitada anteci-
padamente mediante reque-
rimento para que possa ser 
autorizada pela Secretaria de 
Finanças, Coordenação e Pla-
nejamento. O servidor que uti-
lizar diária deverá apresentar 
até o terceiro dia após a volta 
uma relação constando a quan-
tia recebida, utilizada e, se hou-
ver a devolução do que não foi 

usado.
O valor da diária será calcu-

lado baseando-se na Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo 
– UFESP, fixado para o primeiro 
dia útil do mês devido. Para os 
efeitos do Decreto, entende-se 
como tempo de duração da via-
gem o tempo entre os horários 
de saída e chegada ao municí-
pio.

Para o prefeito, a transpa-
rência é imprescindível para 
que se faça uma gestão de 
qualidade. “Os servidores e 
gestores públicos devem ter 
o comprometimento e a res-
ponsabilidade por seus atos e 
custos financeiros, prezando a 
legalidade e a lisura em relação 
às suas atribuições”, disse.

O verão promete ser um dos 
mais intensos de nossa história 
e é claro muitos tentarão se 
refrescar em lagos, açudes ou 
qualquer outro lugar onde a 
agua deverá trazer um prazer 
imediato e refrescante.

Com esses requisitos volta-
mos imediatamente no tempo e 
nos lembramos de tantos casos 
de afogamento ocorridos nos 

períodos de calor intenso e vem 
a grande preocupação: será que 
tomamos todos os cuidados ne-
cessários para que o prazer não 
termine em tragédia?

Nadar em local que você já 
conhece, ter ao lado sempre 
uma pessoa experiente, ser 
cauteloso e não ingerir bebi-
das alcoólicas são alguns dos 
requisitos necessários para 

que o ato de se refrescar seja 
saudável.

Tenha todas as preocupa-
ções que o bom cidadão deve 
ter ao enfrentar a água que é 
poderosa quando não respeita-
mos o básico para fazer o uso 
de fontes naturais e até artifi-
ciais sem a atenção necessária.

Bom senso não faz mal a 
ninguém.

 SOS

No dia 08 de fevereiro será 
realizada a “5ª Pizza do Lar Vi-
centino”.

O evento tem como ob-
jetivo angariar fundos para 
a entidade. Serão vendidas 
pizzas de calabresa no va-

lor de R$ 25. As pizzas de-
verão ser retiradas na sede 
do Lar Vicentino de Itapeva 
das 11h ás 14h. As demais 
informações podem ser re-
quisitadas pelo telefone 
(15) 3522-0348.

5ª Pizza do 
Lar Vicentino

No dia 15 de janeiro o prefei-
to Mário Tassinari regulamentou 
uma Lei Municipal que estava há 
18 anos esperando uma decisão 
do Poder Municipal.

A Lei Municipal nº 1.691 de 29 
de agosto de 2001, criou o Fun-
do de Manutenção do Corpo de 
Bombeiros Militar, o FUMBOM. 
Lei instituída no governo do então 
prefeito Wilmar Mattos, mas que 
seu decreto ainda não havia sido 
oficialmente regulamentado.

O FUMBOM tem como objeti-
vo dar suporte financeiro às ativi-
dades de prevenção e combate a 
incêndios e sinistros, bem como 
a atuação em salvamentos e res-
gate de acidentados no município 

de Itapeva. De acordo com a Lei o 
FUMBOM será administrado por 
um Conselho Gestor composto 
por representantes do Poder Exe-
cutivo, Legislativo e do Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo 
e representantes da sociedade civil.

Desta forma, amparado pela re-
gulamentação da Lei, o comandan-
te do Corpo de Bombeiros poderá 
requerer junto a Secretaria Muni-
cipal de Administração, Recursos 
Humanos, Fazenda, Coordenação e 
Planejamento, recursos para cober-
tura de despesas como aquisição 
de materiais de consumo, materiais 
de limpeza e manutenção dos aloja-
mentos, combustível, lubrificantes e 
materiais do mesmo gênero.

Após 18 anos FUMBOM 
é regulamentado



Pergunta
Quando será anunciado publica-

mente o balanço da Associação Co-
mercial de Itapeva? Quanto entrou 
em dinheiro, quanto saiu? Se houve 
investimento, como, aonde e quais as 
vantagens que chegaram ao comércio 
de nossa cidade. Será que eles têm res-
posta?

Caso Antagonista
Que o cidadão citado pelo ex-ve-

reador é o provável articulador de 
muitas mentiras e fraudes postadas 
na internet isto é notório, mas ficam 
alguns dados a serem esclarecidos que 
comentaremos a seguir. Deveria ter 
sido condenado há muito tempo por 
postar tantas mentiras nas redes so-
ciais, mas a Justiça “até agora” não 
aconteceu.

Antagonista II
Segundo o vídeo postado pelo ex-

-vereador, o endereço do IP é da casa 
da mãe do acusado, o que a faria em 
tese autora dos crimes. E se a mãe re-
solver assumir a culpa?

Antagonista III
Com o caráter demonstrado pelo 

“possível” autor de calúnias, difama-
ções e diversos outros crimes nada im-

contados, assim como denúncias do 
ex-vereador que age sem pensar nas 
consequências e poderá ter um novo 
processo como o que responde por pos-
tar o vídeo “A Esquerda Não Cansa de 
Passar Vergonha”. Desta vez não terá 
atestados médicos para afastá-lo do 
Tribunal.

Importante
Mesmo no recesso, o presidente 

Oziel Pires convocou seus pares para 
a votação de um projeto que traria 
benefícios aos funcionários públicos. 
É assim que a Casa de Leis deve agir. 
Nota 10.

Atenção
Terezinha da Paulina vem aí.

A volta
Dia 3 de fevereiro teremos a vol-

ta da Câmara Municipal de Itapeva 
e dos nobres representantes do Le-
gislativo. Esse promete ser um ano 
muito agitado na Casa de Leis, pela 
mudança de prefeito e também por 
ano eleitoral.

Confirmado
A eterna vereadora Áurea Rosa 

deverá sair em busca de um cargo no 
Legislativo e sua preocupação maior é 

Pergunta II
E no caso do MDB que perderá 

com certeza o vereador Jé, teve 
um cassado e quem vai segurar 
o que ficou no grupo? Será que 
Laercio e Vanessa se mantem na 
legenda?

Outro caminho?
Muitos apostam que Oziel Pires 

vem concorrer para o cargo Executivo, 
mas até agora o presidente da Casa de 
Leis não sinalizou se é verdade e por 
qual partido seria.

Teremos sim
Depois de uma conversa com 

a secretária da Educação e Cul-
tura, Patrícia Felício, confirma-
mos que teremos novamente o 
Miss Itapeva versão 2020. Mais 
uma grande oportunidade para 
que nossas meninas possam abrir 
mercado em um novo campo de 
trabalho e na vida.

Urgente
A Vila São Francisco clama por 

uma operação limpeza em um ter-
reno baldio que incomoda demais 
a população em função do apare-
cimento de insetos, ratos, etc. Va-
mos lá, gente.

pede que ele deixe a mãe ser acusada 
pelo fato mediante a idade avançada 
e acreditando que não dará em nada. 

Antagonista IV
Caso isso ocorra o ex-vereador po-

derá estar cometendo outro crime com 
uma “possível” falsa acusação contra 
o então antagonista e pior ainda con-
tra o atual prefeito.

Entenda
Quando o ex-vereador denunciou o 

fato na Tribuna, o qual era apoiado 
pela maioria dos presentes e todos que 
assistiram a sessão, este tinha imuni-
dade parlamentar, o que perdeu após 
a cassação e a exposição novamente 
do vídeo na internet.

Entenda II
Desta forma, se processado, deverá 

provar judicialmente com documentos 
que alguém patrocinava o Antagonis-
ta, e como o fará? Tem muita gente que 
deve estar por trás desta página. Um 
crime contra pessoas que são criticadas 
por alguém que supostamente estaria 
recebendo para denegrir a imagem de 
pessoas de bem, outras nem tanto.

Entenda III
Parece que os dias do fake estão 

fazer com que seu partido o PP este-
ja presente na luta pelo Executivo. As 
opções para o cargo maior deverá ser 
de até 4 candidatos, mas podem até 
surgir novos nomes.

Confirmado II
O time montado em volta do PP é 

de muito respeito e deverá fazer um 
número expressivo de vereadores para 
a próxima legislatura.

Com certeza
O atual prefeito Mário Tassinari 

com certeza é nome certo para tentar 
a reeleição e sua busca por apoios ne-
cessários para tanto deve começar ra-
pidamente. Uma união com o PP não 
seria viável?

Lealdade
Com a situação que o próprio criou 

ao longo de sua vida, o ideal seria o 
fake pedir demissão para ajudar o 
prefeito em sua caminhada. A pessoa 
só traz inimigos por dúzia ao alcaide.

Pergunta
O que será do PSD? Depois de tan-

tas traições contra o deputado Gou-
lart o rumo é indefinido e para mon-
tar uma chapa de vereadores viável 
não será fácil.

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP
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O homem que faleceu te-
ria passado por Itapeva 
em dezembro, porém; 

ainda não se sabe onde ele con-
traiu o vírus.

No dia 11 de janeiro, um ho-
mem veio a óbito após ter con-
traído o arenavírus, causador da 
febre hemorrágica. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a 
doença não aparecia há 20 anos.

A secretária de Saúde, Ka-
ren Grube Lopez, explica que 

o paciente teria passado por 
Itapeva entre os dias 21 e 22 
de dezembro para visitar seus 
familiares. “Ele não teve sin-
tomas neste período, somente 
dia 30 de dezembro é que co-
meçaram as febres e dores ab-
dominais, quando ele procurou 
assistência médica. Infelizmen-
te, ele veio a óbito no dia 11 de 
janeiro”, contou.

Apenas no dia 16 de janeiro 
a Secretaria de Saúde de Itape-

va recebeu a informação de que 
o homem poderia ter contraído 
o arenavírus. “Desta forma, en-
tramos em contato com a famí-
lia e realizamos todas as orien-
tações necessárias na parte de 
higienização e primeiros sinto-
mas. Nenhum familiar contraiu 
a doença e não apresenta mais 
riscos, pois o período de incu-
bação é de 21 dias”, disse.

Ainda segundo a secretária, 
não há confirmação de onde o 

cidadão possa ter sido contami-
nado. “Nós iremos continuar na 
conduta de casos até o dia 3 de 
fevereiro, conforme orientação 
do Estado. Estão sendo realiza-
das visitas técnicas por onde 
ele andou, visando encontrar o 
foco de transmissão”, reforçou.

Qualquer munícipe que 
sentir sintomas da doença deve 
procurar imediatamente o Pos-
to de Saúde mais próximo de 
sua residência.

Sobre o arenavírus:
O arenavírus é transmitido 

por meio de inalação ou inges-
tão de partículas de urina, fezes 
ou saliva de ratos silvestres in-
fectados. Os roedores domésti-
cos não transmitem esse vírus.

Sintomas
Os sintomas iniciais da fe-

bre hemorrágica são: febre, 
mal-estar, dores musculares, 
manchas vermelhas pelo cor-

po, dor de garganta, no estô-
mago e atrás dos olhos, dor de 
cabeça, tonturas, sensibilidade 
à luz, constipação e sangra-
mento de mucosas, como boca 
e nariz. Entretanto, podem de-
morar de uma a três semanas 
para aparecerem. Com a evolu-
ção da doença, o quadro pode 
ainda comprometer o sistema 
neurológico, causar sonolência, 
confusão mental, alteração de 
comportamento e convulsão.

Secretaria de Saúde esclarece caso de paciente 
que contraiu o vírus da febre hemorrágica

A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade Eliana Tassina-
ri, reuniu-se na manhã desta 
quarta-feira, dia 22, com re-
presentantes dos setores de 
Indústria e Comércio e Secre-
taria Municipal de Educação.

O encontro teve como 
objetivo tratar de assuntos 
referentes à cursos profissio-
nalizantes de inclusão social, 
visando principalmente a ge-
ração de renda no município.

Por meio de parceria com 

os serviços do Senac e da Etec 
Centro Paula Souza, a Secre-
taria de Indústria e Comércio 
tem como intuito a busca por 
cursos de capacitação, en-
quanto a Secretaria de Edu-
cação terá como papel dispo-
nibilizar as salas de aulas nas 
Emeis para estes treinamen-
tos.

Participaram da reunião: a 
diretora do Fundo Social, Joana 
de Oliveira, a assessora técnica 
de Planejamento Educacional, 
Maria Lúcia de Almeida Rosa 

Faria, além do diretor de De-
partamento de Assistência à 
Indústria e Comércio Leonardo 
Ferreira Rodrigues e o coorde-
nador de Indústria, Comércio e 
Serviços, Samuel Fernando Vas-
concelos.

Para a primeira-dama, o 
Fundo Social tem a finalida-
de de promover a assistência 
necessária à comunidade e 
os cursos profissionalizantes 
deverão contribuir com opor-
tunidades de empregos aos 
munícipes.

Primeira-dama Eliana Tassinari realiza reunião 
visando a geração de renda e emprego no município

Encontro com representantes da Indústria e Comércio e da Educação teve 
como foco os cursos profissionalizantes de inclusão social
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Após a divulgação da maté-
ria sobre o estado temerário do 
Anel Viário Mário Covas, que 
devido aos buracos ao longo 
de sua extensão deixava mui-
ta gente preocupada com pos-
síveis acidentes a via recebeu 
serviços da chamada “Opera-
ção Tapa Buracos”.

Quem passou pelo local 
nesta semana já deparou-se 
com o local em condições mais 
adequadas de uso.

Anel Viário recebe 
recapeamento

Na terça-feira (21), foi 
realizado duas sessões 
extraordinárias, onde o 

Plenário da Câmara aprovou o 
Projeto de Lei nº 1/2020, de au-
toria do Prefeito Municipal, Sr. 
Mário Sérgio Tassinari, que dis-

põe sobre a revisão geral anual 
da remuneração dos servidores 
públicos municipais e do sub-
sídio dos agentes políticos do 
Município de Itapeva/SP, para o 
exercício de 2020.

Com emenda ao Projeto, de 

Câmara aprova Projeto de reajuste anual 
aplicado aos Servidores Públicos Municipais

autoria do vereador Jeferson 
Modesto Silva, aprovada pela 
Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação e de Economia, Fisca-
lização e Execução Orçamentá-
ria dessa casa de leis, alterando 
a redação do art.1º, que retira 
dos agentes políticos munici-
pais, como o Prefeito, vice-pre-
feito, secretários e dos vereado-
res, o reajuste anual aplicado 
aos servidores públicos munici-
pais e define o índice de revisão 
geral anual da remuneração 
dos servidores públicos munici-
pais para o ano de 2020 , com 
o percentual de 4,48%, resguar-
dada a observância dos limites 
estabelecidos pela Constituição 
Federal.

Estavam presentes os ve-
readores Oziel Pires, Vanes-
sa Guari, Márcio Supervisor, 

Láercio Lopes, Edivaldo Ne-
gão, Tião do Táxi, Rodrigo 

Tassinari, Jeferson Modesto, 
Sidnei Fuzilo, Débora Marcon-

des, Toni do Cofesa e Marinho 
Nishiyama.

Em outubro de 2019 a Se-
cretaria de Finanças e Adminis-
tração da gestão anterior havia 
sido oficiada pelo setor de RH 
– Recursos Humanos para que 
tomasse providências diante da 
determinação do Judiciário, po-
rém, nada foi feito.

O Tribunal de Justiça julgou 
inconstitucional a Lei de contra-
tação mediante processo seletivo 
e estabeleceu o prazo de 120 dias 
para exoneração, o qual se finda 
nesta quinta-feira 23/01/2020. 

Sendo assim, o atual secretário 
de Administração, foi incumbido 
de cumprir as medidas.

Foram dispensados então 
os funcionários contratados 
por meio de processo seletivo. 
Dos 60, serão exonerados 56, 
pois 4 estão em estabilidade (2 
em licença maternidade e 2 por 
acidente de trabalho).

A Secretaria de Obras ficará 
sem 50 de seus funcionários, 
enquanto a Saúde perde 6 do 
seu quadro de servidores.

Desta forma, algumas 
construções serão paralisadas, 
como é o caso de reformas em 
obras de diversas Secretarias, 
inclusive construções, dentre 
as quais: UBS’s Vila Isabel, Tan-
credo Neves e Vila São Camilo. 
Na Saúde, os funcionários eram 
do setor de Vigilância Ambien-
tal e Controle de Zoonoses e por 
esta razão, alguns trabalhos 
também serão prejudicados. Os 
serviços terão que ser remane-
jados em ambas Secretarias.

Executivo obedece 
determinação do Judiciário 
e exonera servidores de 
processo seletivo

No próximo dia 01 de feverei-
ro o município de Nova Campina 
contará com uma base descen-

tralizada do SAMU- Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência.

A inauguração da base será rea-

lizada a partir das 14h na Rua João 
Nunes de Oliveira, nº 61, próximo a 
Unidade de Saúde da cidade.

SAMU terá base descentralizada 
em Nova Campina

TJ julgou inconstitucional a Lei de contratação mediante processo 
seletivo; Medida já devia ter sido adotada no ano passado
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Na segunda-feira (20), as 
cinco candidatas eleitas 
para assumirem o Con-

selho tutelar tomaram posse 
do cargo em uma cerimônia 
realizada na sede do órgão.

O evento contou com a pre-
sença de diversas autoridades 
como o prefeito Mário Tassinari 
a secretária de Desenvolvimen-
to Social Lucicléia Schreiner, o 
promotor de Justiça Dr. Pedro 
Nogueira Guimarães, a presi-
dente de CMDCA Aparecida de 
Fátima Almeida, os vereadores 
Laércio Lopes e Mário Augusto 
Nishyiama, membros do Conse-
lho e a população em geral.

Foram empossadas as cin-
co mulheres mais votadas em 
eleição realizada no dia 12 
de janeiro. São elas: Zulmira 
Rodrigues da Costa, Jéssica 
Adriana Campos, Juvenice 
Nunes Ribeiro Lemes, Elza de 
Araújo Senne e Gisleine Apa-
recida Barros da Cruz.

Conselheiras tutelares tomam posse 
do cargo para a gestão 2020-2024

O chefe do Poder Executi-
vo, ao fazer uso da palavra, 
ressaltou a importância do 
trabalho do Conselho Tutelar 
para a sociedade. “Este órgão, 

que cuida dos direitos de nos-
sas crianças e adolescentes é 
imprescindível, com o obje-
tivo de garantir o acesso e o 
acolhimento imediatos. Gos-

taria de parabenizar as con-
selheiras eleitas e desejar um 
bom mandato a todas”, disse.

Fotos: Danianderson Silva

A notícia de que o AME (Am-
bulatório Médico de Especiali-
dades), de Itapeva será gerido 
pela Santa Casa de Andradina 
pegou a todos de surpresa.

A informação foi vinculada 
na sexta-feira (17), e a informa-
ção é de que foi realizada uma 
licitação que capacita entida-
des ligadas ao setor de saúde 
pública, e o AME de Itapeva 
acabou tendo os seus direitos 
administrativos cedidos para a 
Santa Casa de Andradina que já 
tem sob sua tutela três outros 
Ambulatórios Médico de Espe-
cialidades.

Diante da informação pro-
curamos a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itapeva que nos en-
caminhou a seguinte nota:

COMUNICADO OFICIAL DA 
SANTA CASA DE ITAPEVA

Tem o presente a finalidade de 
comunicar todos os interessados 
desta Instituição, que por meio 
de decisão publicada no Diário 
Oficial no último dia 15/01/2020, 
esta Instituição foi surpreendida 
com a notícia de que a OSS Ir-
mandade Santa Casa de Miseri-
córdia de Andradina será a nova 
gestora do AME Itapeva, a partir 
de 1º de março.

Apesar dos esforços desta 
Instituição para assegurar sua 
continuidade à frente da gestão 
desse ambulatório, completando 
10 anos de existência, a sua pro-
posta orçamentária foi preterida 

AME Itapeva será administrado 
pela Santa Casa de Andradina

pela proposta da entidade andra-
dinense.

Estamos tomando todas as 
providências para verificar a re-
gularidade de todo o processo 
administrativo em questão, as-
segurando que todas as medidas 
jurídicas a nosso alcance serão 
tomadas, caso se detecte alguma 
não conformidade que justifique 
um pedido de revisão desse pro-
cesso e da consequente decisão.

Por fim, informamos que a 
OSS Santa Casa de Misericórdia 
de Itapeva encerrará a sua ges-
tão a frente do AME Itapeva no 
dia 29/02/2020.

Já a secretária municipal de 

Saúde, Karen Grube usou as re-
des sociais para se manifestar 
sobre o caso, pelo Facebook a 
secretária deixou a seguinte ex-
plicação:

“Só esclarecendo: AME é do go-
verno Estadual, sempre realizou 
licitações para sua administração 
e a OS Santa Casa de Itapeva sem-
pre ganhou. Este ano, porém, ela 
perdeu e outra Empresa, a OS de 
Andradina irá realizar a adminis-
tração. Nenhuma prefeitura mu-
nicipal tem governança sobre isso. 
Agradecemos a OS Santa Casa pelo 
excelente trabalho realizado até en-
tão e torcemos para que a nova ad-
ministração venha a contribuir”.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Em família

Aprendam primeiro a exercer 
piedade para com a sua própria 
família e a recompensar seus 
pais, porque isto é bom e agradá-
vel diante de Deus. 

 Paulo (I Timóteo, 5:4)

A luta em família é proble-
ma fundamental da redenção 
do homem na Terra. Como sere-
mos benfeitores de cem ou mil 
pessoas, se ainda não aprende-
mos a servir cinco ou dez cria-
turas?

Esta é indagação lógica que 
se estende a todos os discípulos 
sinceros do Cristianismo.

Bom pregador e mau servi-
dor são dois títulos que se não 
coadunam.

O apóstolo aconselha o 
exercício da piedade no centro 
das atividades domésticas; en-
tretanto, não refere á piedade 
que chora sem coragem ante os 
enigmas aflitivos, mas àquela 
que conhece a zona de proble-

mas da casa e se esforça por eli-
miná-las, aguardando a decisão 
divina há seu tempo.

Conhecemos numerosos 
irmãos que se sentem sozi-
nhos, espiritualmente, entre 
os que lhes agregaram ao cir-
culo pessoal, por meio dos la-
ços consanguíneos, entregan-
do-se, por isso, a lamentável 
desânimo.

É imprescindível, contudo, 
examinar a transitoriedade das 
ligações corpóreas, ponderan-
do que não existem uniões ca-
suais no lar terreno. Preponde-
ram aí, por enquanto, as provas 
salvadoras ou regenerativas. 
Ninguém despreze, portanto, 
esse campo sagrado de serviço 
por mais se sinta acabrunhado 
na incompreensão. Constituiria 
falta grave esquecer-lhes as in-
finitas possibilidades de traba-
lho iluminativo.

É impossível auxiliar o 
mundo, quando ainda não con-
seguimos ser úteis nem mesmo 
a uma casa pequena- aquela 
em que a Vontade do Pai nos 

situou, a titulo precário.
Antes da grande projeção 

pessoal na obra coletiva, apren-
da o discípulo a cooperar em 
favor dos familiares, no dia de 
hoje, convicto de que seme-
lhante esforço representa reali-
zação essencial.

Discussão e conclusão: O 
exercício da espiritualidade, 
da religiosidade não depen-
de da religião. Está relacio-
nada com sua atitude, seu 
comportamento perante a 
vida de relação com as pes-
soas, e o primeiro local onde 
isso ocorre é no convívio das 
dificuldades do dia a dia no 
meio dos familiares. É um 
duplo combate: Você lutan-
do com suas imperfeições, 
também lutando com as im-
perfeições do meio familiar. 
Certas situações pedem mais 
compaixão do que razão.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Pão Nosso =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel

No domingo (19), um jo-
vem acabou provocan-
do um acidente no Anel 

Viário Mário Covas depois de 
se envolver em uma confusão 
com sua companheira e tentar 
fugir da Polícia Militar.

Jovem provoca acidente 
no Anel Viário Mário Covas

De acordo com os policiais, 
uma equipe da polícia foi acio-
nada para atender uma ocor-
rência de desentendimento en-
tre duas pessoas no Jardim Pôr 
do Sol. Pelo local os policiais fi-
zeram contato com uma moça 

que informou que seu compa-
nheiro chegou um casa embria-
gado e arrombou a porta da 
casa e começou a ofendê-la e 
em seguida lhe deu alguns em-
purrões que acabaram deixan-
do hematomas em seu braço 

direito e que logo depois saiu 
com o carro.

Ao serem informados que o 
jovem estava embriagado e di-
rigindo, os policiais foram atrás 
do rapaz que acabou dirigindo 
em alta velocidade pelo Anel 
Viário Mário Covas e próximo 
a uma igreja no Bairro de Cima 
acabou colidindo com outros 
dois veículos.

Com a colisão o veículo onde 
estava o jovem e mais um dos 
que foram atingidos tiveram a 
frente destruída pelo impacto, 
já a caminhonete que também 
acabou envolvida no acidente 
não teve danos graves.

A Polícia Militar prestou os 
primeiro socorros as vítimas e 
deteve o jovem que ainda ten-
tou resistir a prisão. Com a che-
gada do resgate uma passagei-
ra do carro atingido pelo jovem 
foi encaminhado a Santa Casa 
de Misericórdia de Itapeva com 
uma fratura em um dos braços.

O jovem também foi enca-
minhado a Santa Casa e em se-

guida ao Plantão Policial onde 
foram elaborados boletim de 
Violência Doméstica, Vias de 

Fatos/ Lesão Corporal/ Lesão 
Corporal Culposa na direção de 
veículo. 

Na segunda-feira (20), após 
intenso trabalho de investiga-
ção, policiais civis da DIG- De-
legacia de Investigações Gerais 
de Itapeva esclareceram diver-
sos crimes de roubo ocorridos 
durante o mês de janeiro, em 
estabelecimentos comerciais 
da cidade.

Após identificação dos sus-
peitos e dos veículos utilizados, 
as vítimas foram convidadas a 
proceder ao reconhecimento 
pessoal dos suspeitos, sendo 
que todos restaram-se positi-
vos.

Diante dos fatos, um dos 
acusados confessou esponta-
neamente a autoria dos cri-
mes, entregando, inclusive, 
a arma de fogo utilizada nos 
delitos.

DIG de Itapeva prende 
suspeitos de crimes a 
estabelecimentos comerciais

Ao todo, os marginais co-
meteram cinco crimes com em-
prego de arma de fogo, sendo 

dois deles em padarias, dois em 
mercados, e um em uma sorve-
teria.

Na sexta-feira (17), o senhor 
Paulo Brandão Machado de Ita-
peva que precisa de um trans-
plante de fígado conseguiu 
uma doação do órgão, mas para 
que a cirurgia fosse realizada, 
Paulo precisou contar com a 
ajuda da Polícia Militar.

De acordo com o paciente, 
ele é o primeiro da fila para 
receber um fígado e foi infor-
mado por um hospital de São 
Paulo, por volta das 7h50 des-
ta manhã, que havia um doa-
dor. Porém, como percurso é 
de 300 quilômetros até São 
Paulo, precisou da ajuda do 
Helicóptero Águia, da PM, para 
conseguir completar a viagem, 
que de carro dura cerca de 
quatro horas.

Paulo contou que ao receber 
a ligação já saiu em direção ao 
Hospital de Transplantes Eu-
ryclides de Jesus Zerbini. Ele 
precisaria chegar no hospital 
por volta das 11h. Caso não 
conseguisse, o órgão seria re-
passado para outro paciente 
que precisa do transplante e ele 
voltaria para o final da fila de 

Águia da Polícia Militar 
transporta cidadão de Itapeva 
para chegar em tempo para 
transplante de fígado

Para chegar a tempo em São Paulo o morador de Itapeva 
contou com o apoio do Helicóptero Águia que buscou o 
paciente quando o mesmo passava por São Roque/SP

transplante.
Foi então que a Polícia Mi-

litar foi informada da urgência 
de Paulo e agilizou o transporte 
dele com a aeronave. O Águia 
pousou pouco antes de 11h30 
no aeroporto Catarina, às mar-
gens da Castello Branco, em 
São Roque, onde se encontrou 
com o paciente e seguiu à ca-
pital paulista. Segundo a PM, o 
voo até o hospital é de cerca de 
15 minutos.

O paciente contou em en-
trevista à TV Tem que viajava 
de carro, mas ao perceber que 
não chegaria a tempo, pediu 
ajuda à PM. Aos 68 anos, ele 
explicou que o transplante de 
fígado é necessário por causa 
de cirrose. Em parte do trajeto 
feito de carro, o paciente foi es-
coltado por uma viatura da PM.

Dr. Paulo que é médico or-
topedista passou pela cirurgia 
e já se recupera do transplante.

Na noite de terça-feira (21), 
uma adega na Vila Aparecida 
foi roubada por dois indivíduos.

O estabelecimento que fica 
na Rua Tatuí, foi invadido por 
dois homens encapuzados, 
sendo que um deles estava por-
tando uma arma de fogo. Os 
bandidos anunciaram o roubo 
e após subtrair o dinheiro do 
caixa deixaram o local.

O crime ocorreu por volta 
das 21h e até o momento os 
indivíduos não foram reconhe-

Indivíduos armados roubam 
adega na Vila Aparecida

cidos. Quem tiver alguma in-
formação sobre os autores do 

delito pode fazer sua denúncia 
anonimamente via 190. 



PROCLAMAS
anos, natural de Itararé - SP, nascida na data de 28 
de junho de 1974, residente e domiciliada em Bom 
Sucesso de Itararé - SP; sendo ELA:- natural de 
Ribeirão Branco-SP, divorciada de Emerson José 
Fernandez Camargo, cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 11/06/2019, com 30 anos de idade, nascida 
a 07/03/1989, do lar, residente Rua Cesar Belezia, 
nº 239, fundo 01, Parque Cimentolândia, Itapeva 
- SP, filha de JOSÉ NILSON MACHADO 
DE ALMEIDA, natural de Ribeirão Branco - 
SP, nacionalidade brasileira, falecido em Ribeirão 
Branco - SP e de VERA LUCIA GARCIA DE 
ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Ribeirão Branco - SP, residente 
e domiciliada em Ribeirão Branco - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 21 de janeiro de 2020 
Nºs I, III e IV WÉLITON DANIEL DE 
OLIVEIRA SILVA e ANA BEATRIZ RO-
DRIGUES DA SILVA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 23 anos de idade, nas-
cido a 22 de novembro de 1996, serviços gerais, 
residente à Rua Amaral Rodrigues, nº 102, Casa 1, 
Jardim Califórnia, Itapeva - SP, filho de SAMUEL 
GARCIA DA SILVA, trabalhador rural, nacio-
nalidade brasileira, 62 anos, natural de Paranaí 
- PR e de ROSANA OLIVEIRA SILVA, do lar, na-
cionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
23 anos de idade, nascida a 08/05/1996, auxiliar de 
enfermagem, residente à Rua Amaral Rodrigues, 
nº 102, Casa 1, Jardim Califórnia, Itapeva - SP, 
filha de GILMAR DA SILVA, repositor, nacio-
nalidade brasileira, 52 anos, natural de Araçoiaba 
da Serra - SP e de SUELI COSTA RODRI-
GUES DA SILVA, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 52 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 21 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, IV e V WAGNER APARECIDO 
DOS REIS AGUIAR e ANGÉLICA DIAS 
DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 24 anos de idade, nascido 
a 27 de julho de 1995, ajudante de cozinha, resi-
dente Rua Matias Machado, nº 68, Jardim Maringá 
IV, Itapeva - SP, filho de SERGIO HENRIQUE 
DE AGUIAR, motorista, nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na 
data de 18 de janeiro de 1970 e de IVONETE 
LIMA DOS REIS AGUIAR, funcionária 
pública, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 13 de julho de 
1971, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, 
à Rua Matias Machado, nº 68- Jardim Maringá 
IV; sendo ELA:- natural de Ribeirão Branco-SP, 
divorciada de Bruno Gouvêa Cruz, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 28/08/2019, com 25 
anos de idade, nascida a 05/02/1994, balconista, 
residente à Rua Maria Tereza Peres Melo, nº 83, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
FERNANDES DOS SANTOS, motorista, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Ribei-
rão Branco-SP, nascido na data de 03 de agosto 
de 1972 e de JOSEANA ALVES DIAS DOS 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itaporanga-SP, nascida na data 
de 13 de dezembro de 1976, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP, à Rua Maria Tereza Peres 
de Melo , nº 83- Morada do Bosque. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 15 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV LUCAS LUAN DA ROCHA 
CARVALHO e DEBORA DE ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
21 anos de idade, nascido a 28 de dezembro de 
1998, carvoeiro, residente à Rua Santo Antonio 
Catigero, nº 159, Vila São Benedito, Itapeva - SP, 
filho de MERINEU RIBEIRO DE CARVA-
LHO, natural de Itapeva - SP, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva - SP e de CREUSA 
MARIA DA ROCHA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 54 anos, natural de Ribeirão Branco - SP 
, residente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 
anos de idade, nascida a 02/11/2001, do lar, resi-
dente à Rua Santo Antonio Catigero, nº 159, Vila 
São Benedito, Itapeva - SP, filha de APARECI-
DA DE ALMEIDA, do lar, nacionalidade Brasi-
leira, 47 anos, natural de Itapeva - SP , residente e 
domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 

adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 16 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV JEAN RODRIGUES JARDIM 
e EVELYN KAHENA DE ALMEIDA RO-
DRIGUES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 25 de 
julho de 1995, gerente de loja, residente à Rua 
Carmino Farina, nº 199, Vila Isabel, Itapeva - SP, 
filho de APARICIO RODRIGUES JARDIM, 
construtor, nacionalidade brasileira, 61 anos, natural 
de Itapeva - SP e de SONIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA JARDIM, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 55 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 25 anos de idade, nas-
cida a 20/06/1994, gerente administrativo, residente 
à Rua Newton Rosa, nº 308, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha de EDSON 
BARRA RODRIGUES, pedreiro, naciona-
lidade brasileira, 44 anos, natural de Itapeva - SP 
e de LIAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA 
ALMEIDA RODRIGUES, professora, naciona-
lidade brasileira, 45 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 16 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV AUGUSTO DE LARA SILVA 
e BRUNA JESUS DA SILVA LUZ, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido a 20 de julho de 1994, auxiliar de 
depósito, residente à Rua José Barbosa dos Santos, 
nº 161, Itapeva F, Itapeva - SP, filho de CARLOS 
EDUARDO DE LARA SILVA, chapa, nacio-
nalidade brasileira, 48 anos, natural de Itapeva - SP 
e de REGINA MARIA DA SILVA SOUZA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 21 anos de idade, nascida a 06/08/1998, do lar, 
residente à Rua 9, nº 130, Jardim Kantian, Itapeva 
- SP, filha de VALDIR DIAS DA LUZ, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Itararé - SP e de SUELI APARECIDA DA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 43 anos, 
natural de Araras - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 17 de 
janeiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV ADENILSON SOUZA DOS 
SANTOS e MARISOL SANTANA DE OLI-
VEIRA, sendo ELE:- natural de Ribeirão Branco-
-SP, solteiro, com 19 anos de idade, nascido a 08 
de abril de 2000, lavrador, residente à Rua Serafim 

Ricci, nº 3595, Bairro Moinho, Vinhedo - SP, filho de 
NEREU SOUZA DOS SANTOS, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Adria-
nópolis - PR, residente e domiciliado em Vinhedo 
- SP e de MARIA PEREIRA DE SOUZA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 34 anos, natural 
de Ribeirão Branco - SP, residente e domiciliada 
em Ribeirão Branco - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 16 anos de idade, nascida 
a 18/01/2004, estudante, residente à Rua Dois, nº 
70, Bairro das Pedras, Itapeva - SP, filha de SIL-
VIO FORTES DE OLIVEIRA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 39 anos, natural de Itapeva - 
SP , nascido na data de 25 de agosto de 1980 e de 
CARLA SANTANA JARDIM DE OLIVEI-
RA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 33 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascida na data de 03 de julho 
de 1986, residentes e domiciliados à Rua Dois, nº 70, 
Bairro das Pedras, em Itapeva - SP. Itapeva. O regi-
me adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 18 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V MARCIO DE OLIVEIRA e 
ROSILDA APARECIDA BEREZA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Rosilda 
Aparecida Bereza, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 27/12/2016, com 44 anos de idade, nascido a 
12 de julho de 1975, resineiro, residente à Rua An-
tonio Luiz Rosa, nº 555, Vila Santa Maria, Itapeva 
- SP, filho de JOMAR PAULINO DE OLIVEI-
RA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de TEREZA FOGA-
ÇA DE OLIVEIRA, do lar , nacionalidade bra-
sileira, 75 anos, natural de Itapeva-SP , residente 
e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Taquarivaí-SP, divorciada de Marcio de Oliveira, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 27/12/2016, 
com 45 anos de idade, nascida a 29/10/1974, re-
sineira, residente à Rua Antonio Luiz Rosa, nº 555, 
Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de JOÃO 
BEREZA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
78 anos, natural de Tibagi-PR e de ELZA ROSA 
BEREZA, do lar , nacionalidade brasileira, 62 
anos, natural de Itapeva-SP , residentes e domici-
liados em Paranapanema-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 18 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V DANIEL HENRIQUE DE CA-
MARGO e ISABEL APARECIDA MACHA-
DO DE ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Ita-
raré-SP, solteiro, com 32 anos de idade, nascido a 
02 de julho de 1987, motorista, residente Rua Cesar 
Belezia, nº 239, fundo 01, Parque Cimentolândia, 
Itapeva - SP, filho de GIOVANA CRISTINA DE 
CAMARGO, do lar, nacionalidade brasileira, 45 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTÓRIA 
MILITAR LEGIÃO DE 32 – AHML32, APROVAÇÃO DO ESTA-

TUTO SOCIAL, ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA

A Comissão pró fundação da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
HISTÓRIA MILITAR LEGIÃO DE 32 – AHML32, convoca to-
dos os interessados a estarem se associando para a ASSEM-
BLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO que realizar-se á no dia 31 de 
Janeiro, ás 18:00 horas, na Escola Municipal Dom Silvio Maria 
Dário, na Rua Lucas de Camargo, 419, Centro, na Cidade de 
Itapeva, estado de São Paulo para tratarem da seguinte ordem 
do dia: 1) Fundação da ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA MILITAR 
LEGIÃO DE 32 – AHML32, 2) Discussão e Aprovação do Esta-
tuto Social da ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA MILITAR LEGIÃO 
DE 32 – AHML32; 3) Eleição e Posse da Primeira Diretoria.

Itapeva/SP, 8 de Janeiro de 2020.
PEDRO LUIZ CONTI MARIOZI

Presidente da Comissão

No início desta semana 
a população de Itapeva 
foi surpreendida com 

a notícia de que haveria um 
maníaco a solta pelas ruas da 
cidade.

Uma postagem na rede so-
cial Facebook alertava sobre um 
indivíduo que estaria aliciando 
menores próximo ao Jardim 
Maringá e que o homem teria 
mexido com a filha da autora 
da publicação. Ainda de acordo 
com o divulgado, o mesmo ho-
mem teria seguido um grupo 
de crianças que teriam saído de 
uma aula de Judô. 

Foi divulgado também um 
áudio, onde uma pessoa não 
identificada diz que o homem 
já é conhecido por importunar 
pessoas e que teria até mesmo 
pulado o muro de uma casa 
para sondar uma pessoa to-
mando banho.

Com as divulgações sendo 
compartilhadas por diversas 
pessoas, muitos se mostraram 
dispostos a fazer “justiça com 
as próprias mãos”. Uma foto do 
suposto aliciador foi divulgada 
e deixou o clima ainda mais 
tenso, alguns ainda pediam 
que se alguém encontrasse o 
suspeito, não chamasse a polí-
cia e sim avisasse aqueles que 
pretendiam agredir o homem.

Nossa equipe de reporta-
gem entrou em contato com o 
comandante da 1ª CIA/PM de 
Itapeva, Capitão Vilmar Duarte 
Maciel que falou sobre o caso. 
Confira:

Suposto maníaco em 
Itapeva gera clima tenso 
nas redes sociais

A Polícia informou que não houve denúncias sobre o caso e alerta 
sobre o perigo de fazer “justiça com as próprias mãos”

  IN- A Polícia Militar tem 
conhecimento de um possível 
maníaco que estaria assedian-
do crianças em Itapeva no iní-
cio desta semana?

Cap. Maciel- Até o presente 
momento, após verificação, não 
há registros de boletins de ocor-
rência formalizados tão pouco 
solicitações junto à Policia Mili-
tar referente a este  caso.

IN- Há nas redes sociais 
diversos comentários sobre o 
caso, como a Políca vê essa si-
tuação?

Cap. Maciel- O cidadão não 
deve agir por impulso ou emo-
ção e querer fazer justiça com 
as próprias mãos contra al-
guém que está sendo apontado 
como um “suposto” maníaco 
onde não há registros concre-
tos sobre o que está sendo di-

vulgado, deve-se ter cautela 
quanto a veiculação de notícias 
nas redes sociais, ainda mais de 
cunho criminal, temos alguns 
casos em que essas notícias vi-
timaram pessoas inocentes, as 
quais não tinham envolvimen-
to criminal em seu desfavor, 
porém ressaltamos que qual-
quer atitude suspeita deve ser 
solicitado de pronto a Polícia 
Militar, através do telefone 190.

IN- Qual o procedimento 
que está sendo adotado diante 
desta situação?

Cap. Maciel- A polícia mi-
litar realiza o patrulhamento 
diário e ininterrupto preventi-
vo e ostensivo na região e está 
sempre atenta quanto a novas 
informações, devido a propor-
ção que estas notícias estão to-
mando será providenciado uma 

intensificação de patrulhamen-
to no citado bairro e arredores.

IN- Como a população deve 
agir neste caso? E se encon-
trar o suposto maníaco, quais 
as providências a serem ado-
tadas?

Cap. Maciel- A Policia Mili-
tar orienta para que as supos-
tas vítimas procurem uma De-
legacia de Polícia e registre o 
ocorrido passando as devidas 
informação para que seja in-
vestigado formalmente, e aos 
que estão disseminando essas 
informações, não as repliquem, 
pois pode haver responsabi-
lidade penal se qualquer ato 
contrário ao preconizado em lei 
for cometido, bem como pode 
comprometer alguma investi-
gação que possa estar ocorren-
do acerca dos fatos.

IN- Há um movimento para 
se fazer justiça com as próprias 
mãos, para que as autoridades 
não sejam comunicadas ao en-
contrar o suspeito. Essa situa-
ção é temerária?

Cap. Maciel- Sim, pois a po-
pulação agindo sob forte emo-
ção e no intuito de fazer justiça 
com as próprias mãos acabam 
deixando a condição de víti-
ma e passa para a condição de 
autor, perdendo totalmente a 
razão, e qualquer fato relacio-
nado ao caso deve ser comuni-
cado a Policia Militar, através 
do telefone 190 e Civil através 
do 197, para serem tomadas as 
devidas providências pertinen-
tes ao caso.
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O menino Vitor Hugo 
Bertioti Alexandre, 
está há cerca de 20 

dias internado no hospital 
GPACI - Grupo de Pesquisa e 
Assistência ao Câncer Infan-
til, em Sorocaba.

Ele é de Itapeva, e foi 
diagnosticado com Leucemia 
Linfoide Aguda e está em 
tratamento no Hospital do 

Criança de Itapeva internada 
no GPACI de Sorocaba  
precisa de doação de sangue

O menino de apenas 
3 anos, está em 
tratamento no GPACI 
com o quadro de 
leucemia linfoide e 
necessita de sangue 
tipo B+

Câncer Infantil. Ele necessita 
de doadores de sangue B+ e 
a família pede ajuda para as 
pessoas divulgarem e irem 
doar pois ele passa por uso 
quase diário.

Quem puder doar sangue 
em nome do Vitor Hugo Ber-
tiotti Alexandre pode ir até o 
Colsan em Sorocaba, situado 
na Av. Comendador Pereira 
Inácio, 564 – Jardim Verguei-
ro. O horário de atendimento 
é de segunda a sábado das 
7h30 às12h30.

O Escritório Regional (ER) 
do Sebrae-SP no Sudoeste Pau-
lista, na cidade de Itapeva, está 
com uma vaga aberta para ana-
lista de negócios sênior. O 
processo seletivo está 
em andamento e as 
inscrições para a 
primeira fase 
poderão ser 
feitas até 
esta quinta-
-feira, dia 23 
de janeiro, exclu-
sivamente pela inter-
net. A remuneração para 
a vaga é de R$ 6.443, mais 
benefícios.

O profissional será respon-
sável por uma série de atribui-
ções, como aplicar soluções 
de qualquer complexidade 
(orientação técnica, orientação 
avançada, mentoria, palestras, 
oficinas, seminários e cursos); 
ofertar produtos pagos e/ou 
gratuitos nos atendimentos co-
letivos que façam sentido para 
a continuidade do aprendizado 
dos clientes; direcionar para a 
equipe de geração de negócios, 
potenciais demandas de parce-
rias, visando futuras oportu-
nidades de comercialização de 
produtos, projetos, programas, 
ou outras ações que gerem ne-
gócios ao ER; entre outras.

Para se candidatar à vaga, o 

candida-
to deverá ter ensino superior 
completo; experiência compro-
vada em atendimento com foco 
em orientação sobre gestão 
empresarial para empresas (mí-
nimo de seis meses); experiên-
cia comprovada em vendas e/
ou comercialização de produ-
tos ou serviços (mínimo de seis 
meses); atuação comprovada 
ministrando palestras e/ou cur-
sos (carga horária mínima de 
20 horas como palestrante) e/
ou atuação comprovada como 

professor universitário (míni-
mo de seis meses); e carteira 
nacional de habilitação (perma-
nente) válida – categoria B. O 
condutor deverá ter no mínimo 
três anos de habilitação.

Ao todo são quatro fases no 
processo: inscrição; comprova-
ção documental; avaliação de 
conhecimentos; e avaliação de 
habilidades e atitudes e banca 
examinadora. A contratação é 
prevista para o mês de fevereiro.

(Assessoria de Imprensa - 
Sebrae SP)

Sebrae-SP abre 
vaga para analista de 
negócios em Itapeva


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

