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Neste sábado (01), 
o Teatro de Bolso 
Profª. Terezinha Sil-

va será palco de um show 
com o cantor itapevense 
Christian.

O “Christian & Amigos” 

Show Christian & 
Amigos será realizado 
no Teatro de Bolso

A Secretaria 
Municipal de 
Cultura e Turismo 
de Itapeva abriu 
na terça-feira (28), 
as inscrições para 
a Oficina de Viola 
Caipira com o 
professor Alex 
Oliveira.

As inscrições 
estão abertas até 
a próxima segun-
da-feira (03), e as 
aulas são gratui-
tas. De acordo 
com a secretaria 
as aulas serão 
realizadas nas se-
gundas e sextas-
-feiras. Das 18h30 
às 21h30, na Casa 
da Cultura “Cícero 
Marques”. 

Estão abertas as 
inscrições para a 
Oficina de Viola Caipira 

Nesta sexta-feira (31), 
será realizada a cerimônia 
de fundação da Associação 
Brasileira de História Militar 
Legião de 32.

O evento será realizado na 
escola Dom Silvio Maria Dário, 
localizada na Rua Lucas de Ca-
margo, nº 419 às 18h. A cerimô-
nia é aberta ao público e é uma 

Hoje será fundada a 
Associação Brasileira de 
História Militar Legião de 32

será realizado a partir das 
20h e além da qualidade do 
show, outro atrativo para 
comparecer ao evento é o ca-
ráter social, pois para acom-
panhar a apresentação o pú-
blico deverá doar um litro 

de leite que será revertido a 
AVACCI.

Os ingressos serão distri-
buídos uma hora antes na 
portaria do Teatro de Bolso 
que está localizado no Calça-
dão Dr. Pinheiro.

ótima oportunidade para aque-
les que apreciam a história mi-

litar, principalmente do Estado 
de São Paulo.
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Neste mês de janeiro a 
franquia Damásio Edu-
cacional – Unidade 

Itapeva/SP comemora 6 anos. 
Inaugurada em janeiro de 2014, 
a Unidade Itapeva vem colhen-
do bons frutos do seu trabalho: 
altos índices de aprovação no 
Exame de Ordem e Concursos 
Públicos, além da concessão de 
inúmeros títulos de especialis-
tas nas diversas áreas de Pós-
-graduação, bem como de MBA.

Atestando a qualidade e 
responsabilidade do trabalho 
desenvolvido na Unidade de 
Itapeva, por quatro anos con-
secutivos (2016, 2017, 2018 
e 2019), recebeu o Selo de Ex-
celência que é uma premiação 
que a Franqueadora faz às me-
lhores franquias. Recebeu tam-
bém o Ita News de Ouro, em 
2016, 2017, 2018 e 2019, como 
melhor Curso Preparatório e 
Pós-Graduação de Itapeva. 

Em 2018 o Damásio lan-
çou-se também no mercado de 
Graduação EAD, com a marca 
WYDEN, ofertando atualmen-
te 25 cursos: três bacharelados 
(Administração, Ciências Con-
tábeis e Pedagogia), mais 22 
tecnólogos (Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, Banco 

Damásio Itapeva comemora 
6 anos de sucesso!

Um polo de apoio completo, com excelente infraestrutura e muitas opções em cursos preparatórios para Concursos e Exame de 
Ordem, Pós-Graduação e MBA, Graduação EAD, Cursos de atualização e Cursos preparatórios para Residência Médica

de Dados, Ciência de Dados, 
Ciências Econômicas, Comércio 
Exterior, Empreendedorismo, 
Gestão Ambiental, Gestão Co-
mercial, Gestão de RH, Gestão 
de TI, Gestão Financeira, Ges-
tão Hospitalar, Gestão Pública, 
Gestão da Qualidade, Logísti-
ca, Marketing, Marketing Di-
gital, Negócios Imobiliários, 
Processos Gerenciais, Relações 
Internacionais, Segurança da 
Informação - Cybersecurity e 
Serviços Jurídicos e Notariais). 
Com mensalidades acessíveis, 
com flexibilidade de horários 
e diferenciais não encontrados 

em outros EADs que existem 
no mercado (como plataforma 
de exercícios, biblioteca virtual, 
curso de inglês gratuito, PEX-
-Programa de Experiências etc.)

Também em 2018 lançou-se 
no mercado de preparatórios 
para Residência Médica, com 
a marca SJT-MED, com cursos 
para R1 e R3.

E, ainda, em 2019 ampliou 
ainda mais seu rol de Pós-Gra-
duações: são 18 áreas no Direi-
to, Gestão Educacional, Gestão 
de Negócios, Relações Interna-
cionais, Nutrição Clínica e Neu-
ropsicologia. Além do MBA IB-

MEC Online em: Direito Agrário 
e Ambiental, Gerenciamento da 
Carreira Médica, Gerenciamen-
to de Projetos, Gestão de Negó-
cios e Gestão do Agronegócio.

Seguindo a tendência das 
novas franquias, em setembro 
de 2019, a Unidade inaugurou 
seu novo espaço, muito mais 
moderno, inovador e acolhe-
dor, localizado na Rua Teófilo 
David Müzel, n. 269, Vila  Ophé-
lia. “Há cerca de um ano inicia-
mos o processo de mudança 
de ponto, visitamos inúmeros 
locais em Itapeva, mas poucos 
preenchiam nossa exigência 

principal: acessibilidade PNE 
– Portadores de Necessidades 
Especiais. Então, após muita 
procura e negociações, conse-
guimos encontrar um ponto 
que se aproximava do nosso 
ideal. Na nossa nova Unidade 
a palavra de ordem é: acolhi-
mento. Procuramos criar uma 
atmosfera onde o aluno se sin-
ta bem e motivado a estudar”, 
disse a franqueada profa. Rena-
ta Domingues.  

Desde que iniciou suas ati-
vidades a Unidade Damásio 
vem trabalhando com parce-
rias que propiciam descontos 
nos cursos e outras vantagens. 
Atualmente são conveniados 
locais: OAB 76ª SUBSEÇÃO DE 
ITAPEVA/SP, OAB 142ª SUBSE-
ÇÃO DE CAPÃO BONITO/SP, OAB 
162ª SUBSEÇÃO DE ITARARÉ/SP, 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SO-
CIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA 
– FAIT; CÂMARA MUNICIPAL DE 
ITAPEVA; PREVER E SINCOMER-
CIÁRIOS. Além destes convenia-
dos locais, o Damásio mantém 
parceria com diversas Associa-
ções e  Entidades de Classe es-
taduais e federais.

Além das parcerias, o Damá-
sio também tem realizado ou-
tros eventos abertos à popula-

ção em geral, como Simulados, 
Palestras, Revisões, Semanas 
de Atualização... onde realiza 
ação social para arrecadação de 
alimentos e outros gêneros em 
prol de entidades filantrópicas 
do munícipio de Itapeva.

Por tudo isso, a Unidade Ita-
peva comemora com grande 
alegria seu aniversário. “Nós 
buscamos a excelência em tudo 
o que fazemos. Assim, não pode-
ria deixar de agradecer à equipe 
Damásio Itapeva e a todos os 
nossos alunos e ex-alunos que 
confiaram na nossa atuação e 
nos fizeram companhia ao longo 
destes 6 anos. Que venham mais 
7, mais 10, mais 15 anos... com 
desafios, conquistas e vitórias, 
sob a proteção de Deus”, disse 
Renata Domingues. 

Em comemoração, durante 
esta última semana de janeiro 
todos que adquirem cursos na 
Unidade ganham descontos 
especiais, concorrem a 6 (seis) 
bolsas de estudos de 100% em 
cursos de Extensão e ganham 
também 1 (uma) sessão de Ca-
reer Coaching, para direciona-
mento e orientação de carreira. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones: (15) 
35220005 / 997146883.

Comerciantes de Itapeva 
estiveram em reunião com o 
prefeito Mário Tassinari, na 
sexta-feira, dia 24, conver-
sando sobre o desenvolvi-
mento e crescimento do co-
mércio local, visando atrair a 
região para o município.

Na ocasião, também fo-
ram tratados assuntos como: 

Prefeito Mário Tassinari se reúne 
com comerciantes para proporcionar 
Carnaval aos itapevenses

oportunidade de emprego e a 
execução de um Carnaval vol-
tado à família, com parceria 
entre o Executivo, comercian-
tes e Associação Comercial. O 
secretário de Cultura e Turismo 
Márcio Gouveia acompanhou 
o encontro, justamente com o 
diretor da Indústria e Comércio 
Leonardo Ferreira e o diretor da 

ACIAI, Thiago Stivali.
Para o gestor público, a rea-

lização do Carnaval com trio 
elétrico passando pela área 
central irá estimular a cultura 
local, além de contribuir com 
mais empregos na época e o 
giro de dinheiro no comércio, 
além de proporcionar diversão 
para todas as idades.
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Na sexta-feira (24), o Cor-
po de Bombeiros de 
Itapeva realizou nas de-

pendências de quartel a forma-
tura de 45 crianças do curso de 
Bombeiro Mirim.

As crianças com idade en-
tre 10 e 12 anos receberam 
por duas semanas ensinamen-
tos de como agir em casos de 
emergência e aprenderam 

também os procedimentos de 
primeiros socorros. Aliados 
a esses ensinamentos houve 
ainda visitas a instituições de 
segurança para conhecer um 
pouco mais do trabalho des-
ses profissionais.

O evento marcou ainda a 
Solenidade de Entrega de Hon-
rarias aos bombeiros que se 
destacaram no ano de 2019.

Bombeiro Mirim forma 
a primeira turma de 2020
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Cruzeiro em família
Maria Renata e seus filhos Raquel e José Carlos curtiram dias inesquecíveis pelo 
Nordeste. Os três fizeram um cruzeiro no MSC Seaview e desfrutaram de lugares 
paradisíacos. 
O passeio tão sonhado foi possível graças a Paula Costa, da Itapeva Viagens. 
Solicite um orçamento e encante-se com lugares únicos!

Começou nesta quinta-feira (30), 
a exposição “Arte da Preservação” da 
artista plástica, Eliana Santos.

A abertura da exposição ocor-
reu na Casa da Cultura “Cícero 
Marques”. Eliana Santos é natural 
de Itapeva e deixou sua assinatu-
ra em vários países como China, 
Romênia, Itália, Suíça, França, Is-
rael, Egito e claro no Brasil.

A artista já foi premiada inter-
nacionalmente, chegando a con-
quistar o segundo lugar em um 
concurso que reuniu 350 artistas 
em Genebra. Além disso realiza 
serviços sociais ao doar algumas 
de suas obras para serem leiloadas 
e o dinheiro revertido para obras 
sociais.

A exposição “Arte da Preserva-
ção” estará aberta ao público gra-
tuitamente até o próximo dia 11 
de fevereiro.

Casa da Cultura abriga a 
exposição “Arte da Preservação”
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Alunos do curso de Di-
reito da FAIT puderam des-
frutar do tão  esperado e 
sonhado dia da formatura. 
Aconteceu no último dia 17 
a colação de grau, onde os 
formandos puderam pres-
tigiar o dia especial ao lado 
de familiares e amigos. 
Geovanne de Oliveira Ci-
rilo foi um dos  alunos  
que  teve esse privilégio. 
Parabéns a todos e em es-
pecial a você  Geovanne, 
que Deus o guie e ilumine 
nessa nova etapa da sua 
vida. Abraços de toda sua 
família!

No sábado (25), o Teatro 
de Bolso Profª Terezinha Sil-
va recebeu o evento “Tom & 
Vozes”, que contou com a 
apresentação de artistas ita-
pevenses.

Os shows marcaram a in-
teiração entre público e os ar-
tistas que também dividiram 
o palco entre eles fazendo as-
sim um misto de tom e vozes 
como foi batizado o evento.

Tom & Vozes foi realizado no sábado

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

para idade, sexo, etnia, nível 
educacional, IMC, alcoolismo e 
outros, aqueles com baixo senso 
de propósito tiveram um risco 
de mortalidade aumentado em 
~2x vs ~0,3x dos que tinham 
alto propósito. Quando se ajus-
tou os dados para o status psi-
cológico negativo ou positivo, 
o risco de mortalidade aumen-
tava em ~1,4x vs ~0,26x para 
baixo vs alto propósito respec-
tivamente. Para as causas de 
mortalidade, baixo propósito 
de vida aumentou o risco de 
óbitos por doença cardiovascu-
lar em (~1,5x), câncer (~0,5x), 
trato respiratório (~2,4x) e trato 
digestivo (~1,7x). 

Os autores discutem breve-
mente que aqueles com forte 
propósito, exibem menor nível 
inflamatório e de stress (corti-
sol), e isso pode influenciar com 
menor mortalidade. Em suma, 
fica para todos nós a importân-
cia de viver uma vida com sen-
tido, uma vida pela qual vale a 
pena ser vivida, onde você tem 
prazer de levantar todos os 
dias para deixar seu legado aju-
dando o próximo. Isso só deixa 
a sua saúde com saldo positivo!

Ter Propósito de Vida, Reduz Risco 
de Doenças e Mortalidade!

Porque fazemos o que faze-
mos nessa vida? O que estamos 
a fazer nessa terra? Faz sentido 
eu trabalhar no ramo que es-
tou? Qual é o meu e o seu pro-
pósito de vida? Tais questões 
atravessam nossas vidas e nem 
sempre encontramos todas as 
respostas que desejamos, não 
é mesmo? 

Estudos demonstram que 
pessoas com fortes propósi-
tos de vida, possuem menos 
distúrbio do sono, depressão, 
diabetes e menor incidência de 
acidente vascular cerebral.  Já 
aqueles que não identificam tal 
proposito, tendem a ter menos 
esperança e vivem de maneira 
menos saudável, resultando 
em menor qualidade de vida, 
saúde mental, saúde física e 
maior risco de mortalidade. 

Sendo assim, um artigo 
recente publicado na revista 
JAMA, investigou se existia 
associação entre propósito de 
vida e mortalidade. Alimujiang 
e cols. (2019) acompanharam 
por ~4 anos 6.985 pessoas 

aposentadas (~69 anos, 57% 
mulheres). O propósito de vida 
foi avaliado pela escala de 
bem-estar psicológico de Ryff 
e Keyes, onde dá-se nota de 1 
(discordo fortemente) a 6 (con-
cordo fortemente). 

O participantes responde-
ram a questões se suas vidas 
tem significado, propósito e 
direção (propósito de vida); se 
vivem de acordo com suas con-
vicções (autonomia); se usam 
seus talentos e potencialidades 
(crescimento pessoal); se sabem 
lidar com os problemas da vida 
(domínio do ambiente); se tem 
conexão profunda com outras 
pessoas (relações positivas); e 
se eles se aceitam em relação 
as fraquezas e limitações (auto 
aceitação). 

A partir disso, obteve-se o 
status psicológico baseado em 
4 construtos negativos (depres-
são, ansiedade, hostilidade e 
afeto negativo) e 3 positivos 
(otimismo, afeto positivo e par-
ticipação social). 

Independente dos ajustes 

Na quinta-feira (23), a Guar-
da Civil Municipal de Itapeva 
foi surpreendida com uma visi-
ta muito especial.

De acordo com os GCMs, 
enquanto trabalhavam no 
período da tarde os guardas 
acabaram surpreendidos pelo 
pequeno Miguel que decidiu ir 
conhecer as dependências da 
Guarda Municipal.

De acordo com o relatado 
pela mãe do menino, Miguel é 
fã incondicional da GCM e em 
dezembro até escreveu uma 
carta dizendo que queria visi-
tar os guardas. Diante da de-
monstração de carinho com os 
guardas, Miguel acabou rece-
bendo uma farda de presente e 
assim pode se vestir como seus 
inspiradores. 

A equipe da ROMU - Ron-
da Ostensiva Municipal foi a 
encarregada de apresentar a 
sede da Guarda Civil Municipal 
ao menino que tirou fotos com 
diversos GCMs, incluindo o co-
mandante Rafael Augusto.

Fã da Guarda Municipal é 
recebido por equipe da ROMU

A visita foi marcada por 
muita emoção, os guardas 
que estiveram com Miguel 

se mostraram emocionados 
pelo carinho recebido da 
criança.
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Na sexta-feira (24), guardas 
municipais de Itapeva e Itararé 
realizam campanha de doação 
de sangue.

Os servidores das duas 
instituições estiveram no 
banco de sangue de Itapeva 

onde fizeram a doação em 
conjunto. A ação serviu para 
aumentar o suporte de san-
gue na unidade de captação 
e ainda estreitar os laços de 
amizade entre as corpora-
ções coirmãs.

Guardas municipais 
de Itapeva e Itararé 
realizam doação de 
sangue em conjunto

O curso de Educação Física 
da FAIT, marcou presença 
no  35º CONGRESSO INTER-

NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
evento da Delegacia da FIEP do 
Brasil(Federação internacional de 
Educação Física). O Evento acon-
teceu no período de  18 a 22 de 
janeiro, no Centro de Convenções 
do Hotel Golden Park Internacional 
em Foz do Iguaçu/PR.

Congresso Internacional de 
Educação Física – FIEP, conhecido 
também como Congresso FIEP, é 
o maior e mais importante even-
to da Federação Internacional de 
Educação Física – FIEP. Realizado 
anualmente no mês de janeiro na 

Educação física da FAIT 
marcou  presença em  
Congresso internacional

cidade de Foz do Iguaçu/PR, de 
forma ininterrupta desde o ano 
de 1986, tendo recebido mais de 
55 mil participantes desde a sua 
primeira edição. 

A Delegação da FAIT foi com-
posta pelos Professores Dr. Mar-
celo Diarcádia Mariano Cesar e 
Dr. Ricardo Luiz Damatto e pelos 
alunos Otávio Ricardo Rodrigues 
de Oliveira, Gabriel Antunes de 
Oliveira,  Vítor Caetano Consol-
magno, Jéssica Bodi de Carva-
lho, Deborah Letícia dos Santos 
Lopes, Lauana Tenoro da Silva, 
Júnior Gouveia Zandoná e Gui-
lherme Antunes Costa. 

Os alunos apresentaram di-
versos trabalhos científicos que 
foram desenvolvidos ao longo do 
ano de 2019 no curso.

Todos os trabalhos foram 
aprovados e muito elogiados 
pelos professores avaliadores do 
Congresso.

O professor Mariól Siqueira 
Santos, coordenador dos cursos 
de Educação Física Licenciatura 
e  Bacharelado  da FAIT destacou 
a importância do incentivo que é 

dado pela Direção e professores 
da instituição aos alunos para 
participação em congressos e 
publicações científicas em even-
tos nacionais e internacionais. O 
Prof. Mariól agradeceu o apoio 
da mantenedora do grupo Faef, 
nas pessoas do Sr Wilson Shi-

mizu e da Profª Dra Dayse Alon-
so Shimizu e da Direção da Fait 
na pessoa da Profª Dra Simone 
da Silva Gomes Cardoso, que não 
mediram esforços para que os 
alunos e professores pudessem 
representar a FAIT e o Grupo 
FAEF nesse importante evento.
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A Jundiá, empresa respon-
sável pelo transporte coletivo 
de Itapeva conseguiu uma li-

minar na Justiça para cancelar 
a rescisão de contrato com a 
prefeitura. Página 03.

Jundiá consegue 
liminar para cancelar 
rescisão de contrato 

com prefeitura

Canabidiol: 
A esperança para acabar 

com dores e o preconceito 
do tratamento

Itapeva já conta com um médico autorizado a 
prescrever o medicamento que tem composto 

químico retirado da maconha. Página 04.

Moradora da Vila São 
Francisco procurou a nos-
sa equipe de reportagem 
para reclamar do abandono 

das obras de canalização 
de águas pluviais no bairro, 
além das condições de algu-
mas ruas. Página 05. 

Moradora pede 
finalização de obra na 

Vila São Francisco

Polícia Rodoviária 
acaba com sequestro 
em pedágio de Itararé
Polícia Civil identificou veículo usado por criminosos e contou com apoio 

da Polícia Militar de área e rodoviária para deter os sequestradores
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Prefeito se 
reúne com 

comerciantes 
para 

proporcionar 
Carnaval aos 
itapevenses

Sessões de 
Câmara 

retornam na 
segunda-feira

Hoje será fundada a 
Associação Brasileira 

de História Militar 
Legião de 32

Indivíduos são detidos 
com arma de fogo e 

R$ 48 mil em dinheiro

PÁGINA 07

Morre 
Dr. Paulo 
Brandão 

ortopedista 
de Itapeva
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Foi anunciar que teríamos 
uma festa de Carnaval voltada 
a grande maioria dos itapeven-
ses, já que será nas ruas e com 
total respaldo do comércio, que 
se deu início a uma guerra nas 
redes sociais contra o evento.

Se você não gosta, fique de 
fora e assista outros eventos 
que possam ocorrer no perío-
do, mas de forma alguma pode 
estar contra o evento mais po-
pular em todo o país. Se todos 

gostassem do mesmo tipo de 
lazer e diversão não teria gra-
ça, não é?

Acontece que o nosso país 
está ficando cada dia mais cha-
to, isto principalmente graças 
as redes sociais. Não podemos 
ter Carnaval, soltar fogos, ter a 
opção religiosa que quiser, es-
tar de um lado político então é 
um “crime” sem precedentes. 

Cobre aquilo que falta para 
o seu dia a dia e não aquilo que 

lhe é proporcionado com a me-
lhor das intenções como ocorre 
com o Carnaval, que segundo 
a Prefeitura será realizado por 
meio de parcerias. 

O momento exige que cada 
um faça sua parte no que tange 
a viver de forma digna e desfru-
tar de alguns dias da folia per-
tinente aos dias de Momo é um 
direito do brasileiro. Fica aqui 
um conselho: “Viva e deixe os 
outros viverem”.

O Carnaval
As sessões de Câmara em 

2020 estão marcadas para te-
rem início na próxima segunda-
-feira (20), e prometem serem 
repletas de polêmicas, reflexo 
ainda da instabilidade política 
que tomou conta de Itapeva no 
final de 2019.

Apesar das sessões só vol-
tarem na segunda, os verea-
dores e assessores já estão 
trabalhando desde o início 
do ano. Com a volta das ati-
vidades parlamentares nas 
sessões, esperasse que enfim 
sejam divulgado a situação 
atual da Comissão Processan-
te que investiga supostas ir-
regularidades cometidas pelo 
governo Cavani.

Enquanto isso, há ainda a 
curiosidade por parte da popu-
lação sobre como será o trata-
mento com o atual prefeito, Dr. 

Sessões de Câmara 
retornam na 
segunda-feira (03)

Mário Tassinari, uma vez que 
os mais chegados a Cavani ter-
minaram o ano apontando pro-
blemas na cidade e cobrando 
uma solução de Tassinari.

As sessões devem ser mais 
agitadas um tanto por conta do 
clima com o afastamento de Ca-

vani e outro por 2020 se tratar 
de um ano de eleições.

As sessões oficialmente são 
realizadas nas segundas e quin-
tas a partir das 20h na Câmara 
Municipal de Itapeva localizada 
na Avenida Vaticano, nº 1135, 
Jardim Europa.

Interessados em fazer parte do 
Conselho Municipal da Saúde têm até o 
dia 28 de fevereiro para se inscrever

Munícipes podem procurar as unidades de Saúde, 
apresentando documento com foto no ato da inscrição 

mente procurar a Unidade de 
Saúde mais próxima de sua 

residência, apresentando docu-
mento com foto.

Os munícipes interessa-
dos em participar do 
Conselho Municipal de 

Saúde têm até o dia 28 de feve-
reiro para se inscrever nos pos-
tos de Saúde das zonas urbana 
e rural do município.

Entre as atribuições dos con-
selheiros, estão as de avaliar e 
contribuir para a gestão na área 
de saúde no município, partici-
pando da elaboração de propos-
tas orçamentárias anuais, além 
de atuar ativamente da gestão 
dos serviços por meio de propos-
tas junto aos usuários do SUS.

Para a secretária de Saúde, 
Karen Grube Lopez, o conse-
lho trata-se de uma ligação 
direta com a administração 
do SUS. “É o espaço de voz da 
sociedade, das contribuições, 
das observações e da constru-
ção compartilhada do geren-
ciamento da saúde pública da 
cidade”, explica a titular da 
pasta.

Para se inscrever, basta so-

A presidente da AFUPI - Asso-
ciação dos Funcionários Públicos 
de Itapeva, Vânia Gomes, falou 
sobre a situação do convênio da 
entidade com a Uniodonto, após 
questionamentos de associados 
sobre não serem atendidos pela 
empresa.

De acordo com alguns associa-
dos da AFUPI, ao se dirigirem para 
a Uniodonto foram surpreendidos 
com a informação que a empresa 
não estaria atendendo pelo convê-
nio da entidade por conta de falta 
de pagamento.

Diante das reclamações dos as-
sociados, nossa equipe de reporta-

Presidente da AFUPI fala 
sobre rompimento de 
convênio com a Uniodonto

gem entrou em contato com a pre-
sidente da AFUPI que falou sobre o 
caso e quais medidas estão sendo 
adotadas para que os associados 
não fiquem sem atendimentos. 

Segundo Vânia a AFUPI está 
tendo problemas com alguns só-
cios que estão deixando de honrar 
com suas obrigações, com paga-
mentos de suas mensalidades e 
outros gastos na AFUPI, e devido 
a isso acabou que a entidade teve 
dívidas acumuladas. Vânia expli-
cou que a entidade não conta com 
repasses governamentais e só se 
mantém com a mensalidade dos 
sócios e por isso quando deixam 
de pagar fica difícil de manter as 
contas em dia, mas que em uns 
15 dias pretende deixar tudo em 
ordem.

Sobre o caso especifico da 
Uniodonto a presidente da AFUPI 
concedeu a seguinte entrevista:

IN- Qual o motivo que levou 
a suspensão do convênio entre a 
Uniodonto e a AFUPI?

Vânia- O convênio não foi sus-
penso entre as partes. Foi suspenso 
unilateralmente por parte da Unio-
donto sem comunicar a AFUPI, a 
alegação é que faltou R$ 6.500,00 
no mês de Dezembro/2019.

IN- Devido a essa situação 
quais medidas estão sendo toma-

das para atender à necessidade 
dos associados?

Vânia- Estamos tentando con-
seguir o recurso de R$ 6.500,00 
para pagar a Uniodonto, por outro 
lado, marcaremos uma reunião 
com a empresa para que seja re-
visto o modo do convênio, pois o 
associado chega na Uniodonto e 
apenas apresenta a carteira de as-
sociado da AFUPI e já vai fazendo 
todo tratamento dentário sem li-
mite de gasto, porém no próximo 
mês, a AFUPI é compelida a pagar 
à vista todo o tratamento do as-
sociado, e sendo assim, a AFUPI 
leva meses, e em alguns casos não 
consegue reaver do associado o va-
lor, haja vista que vários deles não 
possuem margem para desconto 
em folha.

IN- O que a senhora tem a dizer 
aos associados?

Vânia- Que se não for possível 
conseguir um acordo com a Unio-
donto, a AFUPI procurará convênio 
com outra empresa

IN- Quais as ações que a AFUPI 
traz de novidade para esse ano?

Vânia- A AFUPI tentará bus-
car outras parcerias para os as-
sociados, no ramo da educação, 
saúde, entretenimento e tam-
bém lutará para tentar conseguir 
uma sede própria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação dos Funcionários e Servidores Públicos Municipal de Ita-
peva, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 57.052.110/0001-14, neste 
ato representado pela sua Vice Presidente VANIA MARIA MARCONDES 
GOMES, convoca seus associados para a Assembléia Geral Extraordi-
nária a ser realizada na data de 06 de Fevereiro de 2020, às 18:00 hs, 
em primeira convocação, na sua sede localizada à Rua Minas Gerais, 
319, Vila Nossa Senhora de Fátima, Itapeva SP, com a seguinte Ordem 
do Dia: 
 I – Deliberação sobre a Exoneração do Diretor Presidente;

Nos termos do Estatuto Social as Assembléias Gerais serão instaladas em 
primeira convocação com a metade e mais um dos associados e em segun-
da convocação, meia hora depois, com qualquer número de associados.

Itapeva – SP, 06 de janeiro de 2.020.

(a) VANIA MARIA MARCONDES GOMES
Vice-Presidente



Ao amigo
A sua perda Dr. Paulo Brandão 

é irreparável já que vinha lutando 
com muito empenho contra os dis-
sabores que a vida nos traz. Tenho 
a certeza de que será recebido de 
braços abertos esteja onde estiver, 
mas sabemos que sua presença 
fará falta há muita gente. Obriga-
do por ter sido seu amigo.

AME
A solicitação do vereador Fuzi-

lo em função de rever a licitação 
do AME que deu ganho a Santa 
Casa de Andradina é pura utopia e 
também oportunismo já que o que 
devemos fiscalizar são as licita-
ções em Itapeva, o que o vereador 
nunca fez. Se aqui não se conse-
gue reverter uma licitação, o que 
diremos de uma a nível estadual? 
O que o parlamentar deveria fazer 
seria acompanhar o processo da 
nova administração para ver se os 
serviços serão mantidos na mesma 
proporção o qual foram feitos pela 
administração da Santa Casa de 
Itapeva.

AME II
Com a experiência dos coman-

dantes da Santa Casa de Itapeva 
com certeza já teriam esboçado 
alguma reação caso houvesse algo 
irregular, mas licitação ocorre des-
ta forma. Um vence e os demais 
lamentam.

AME III
O único questionamento a ser 

feito pela administração atual se-
ria o porquê a entidade não teve 

relação aos problemas que deixa-
ram Itapeva quase parar. 

Piscina da ACM
Uma vergonha tirar a piscina do 

comando da Secretaria de Esportes e 
passar para a Guarda Municipal. Com 
o calor que impera em nossa cidade é 
a hora certa de abrir as piscinas para 
o povo com carteirinha, exame médico 
e principalmente criar uma fonte de 
lazer para nossa gente.

Balanço da ACIAI
Qual a situação da ACIAI? O 

que acontece nos bastidores da en-
tidade? Será que a associação “sem 
fins lucrativos” está sem dinheiro? 
A pergunta vem a calhar em fun-
ção desta só promover algo que de 
lucro para a entidade e o comér-
cio que feche as portas como vem 
ocorrendo. O que dizem os associa-
dos? Até quando ficará nas mãos 
dos mesmos? É hora de mudar.

Nota 10
Para a prefeita Josi de Nova Cam-

pina que inaugura amanhã uma base 
do SAMU dando mostras de sua luta 
constante pelo bem estar dos muníci-
pes. Que a população saiba reconhecer 
o fato e de total respaldo a equipe da 
prefeita que é acima da média. 

O resultado
Denuncie, critique, aponte os 

erros, dê o tapa com a mão dos ou-
tros que um dia você CONSEG.

Ele vem
Convicto e cada dia mais afir-

Perigo
A alta velocidade dos veículos 

que transportam itapevenses pela 
empresa Jundiá são questionados 
nesta edição com vídeos. Será in-
venção ou estão inclusos nos sub-
sídios?

Que dúvida
Qual o motivo de alguns defen-

derem com unhas e dentes a ma-
nutenção da Jundiá no município? 
Qualidade não tem, preço de pas-
sagem caríssimo, ônibus ultrapas-
sados, falta de respeito aos usuá-
rios. Qual será o motivo? Amor a 
Itapeva?

8 anos
Em breve estaremos completan-

do este período de contrato com a 
Jundiá e o que mudou em benefício 
a nossa gente? Nada, a maioria irá 
dizer a não ser calar alguns que 
tentaram de alguma forma inter-
ferir no processo de manutenção 
da empresa em Itapeva. Por que os 
críticos se calaram do dia para a 
noite?

E agora?
A Prefeitura suspendeu o con-

trato da Jundiá a partir do dia 31 
de janeiro, mas a empresa conse-
guiu uma liminar para manter os 
ser viços, ou seja, tá difícil largar 
o osso, mas liminares são cassa-
das... Fora Jundiá!!! Que venha 
uma empresa de Itapeva para o 
que receber e investir no muni-
cípio e não só tirar dinheiro de 
nossa cidade.

acesso a proposta da OSS vence-
dora da licitação. Esse caso está 
sendo contestado pelo Jurídico da 
Santa Casa.

AME IV
A competência em todos os 

sentidos da administração atual 
da Santa Casa foi adquirida ao 
longo de muitos anos de trabalho 
e temos a certeza de que não per-
deriam uma licitação por detalhes 
técnicos. 

AME V
O que temos no momento é 

agradecer ao grande trabalho exe-
cutado pela Santa Casa de Itapeva 
e dar boas-vindas a Santa Casa de 
Andradina que chega de forma lici-
ta e disposta a manter e qualificar 
melhor a cada dia da nova gestão. 
Torcer sempre a favor daqueles que 
podem dar melhores condições de 
saúde a nossa gente.

Pergunta
Qual a sua postura em relação 

a CEI das Notas Frias? São le-
gais? Não houve desvio de dinhei-
ro público? Por que o prefeito 
foi afastado? Depois que o nobre 
vereador responder estes questio-
namentos talvez ele possa sonhar 
em inter vir em uma licitação do 
Estado.

Aí sim
Em termos de reivindicações 

da população e acompanhamento 
de obras o vereador Fuzilo tem se 
mostrado muito participativo, mas 
infelizmente se omitiu muito em 

mando que sempre fez da causa 
pública sua força de viver e lu-
tar por Itapeva, Oziel Pires é pré-
-candidato a prefeito. O partido 
pode ser o PTB, mas existem ou-
tras possibilidades que o presi-
dente da Casa de Leis avalia com 
cuidado.

Temos seis já
Dr. Mario Tassinari, Terezinha 

da Paulina, Marmo Fogaça, Oziel 
Pires, o candidato do PP (Marga-
rido, Jé ou Áurea) e Roberto Come-
ron já se declararam estar em bus-
ca da cadeira de prefeito. Em qual 
você aposta?

E agora?
A Jundiá, empresa que mais 

recebe subsídios em nossa região 
conseguiu uma liminar para se 
manter fazendo o mesmo traba-
lho (ruim por sinal) em Itapeva. 
Liminar se cassa e esperamos que 
a empresa que literalmente quebra 
os cofres públicos e cobra uma das 
tarifas mais caras do Brasil vá en-
riquecer em outro lugar. Chega de 
Jundiá.

Perguntas
Quais os invest imentos da 

empresa Jundiá que benefic iou 
o usuário? Quando foi  troca-
da a frota? Em que a empresa 
invest iu ou ajudou no municí -
pio? É uma vergonha esses t i -
pos não quererem largar o f i lé , 
não acham? É muito dinheiro 
que sai  sem retor no algum e o 
povo clama por uma empresa 
que cobre menos e  qualif ique os 
ser viços.

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP
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A Jundiá, empresa respon-
sável pelo transporte 
coletivo de Itapeva con-

seguiu uma liminar na Justiça 
para cancelar a rescisão de con-
trato com a prefeitura.

A rescisão do contrato seria 
feita no dia 1º de fevereiro, de 
acordo com a nota divulgada 
pela Prefeitura Municipal de 
Itapeva no dia 9 de janeiro, mas 
diante da decisão da Justiça, o 
transporte coletivo continua 
sendo feito pela Jundiá.

Quando anunciou a resci-

são do contrato, a prefeitura 
informou que a medida foi to-
mada porque a empresa tem 
descumprido itens do contrato 
e deixado de recolher impostos 
municipais. De acordo com o 
informado pela assessoria de 
imprensa, a Jundiá não teria 
pago uma certa quantia à Fa-
zenda Pública e sonegou im-
postos, sendo alvo de ações de 
execução fiscal, que é cobrado 
mais de R$ 1,7 milhão.

A prefeitura também dis-
se que a sonegação violou o 

princípio da boa-fé e itens do 
contrato, além de afirmar que 
há reclamações constantes 
a respeito dos serviços pres-
tados, como pontualidade, 
acessibilidade às pessoas com 
deficiência e ausência de se-
gurança. 

A prestadora de serviço de 
transporte público se manifes-
tou dizendo que “a decisão de 
rescisão contratual é arbitrária 
e ilegal, por este motivo a Jun-
diá recorreu ao Poder Judiciá-
rio, que garantiu o direito da 

empresa de executar o serviço 
de transporte de passageiros 
no Município de Itapeva até o 
julgamento final do processo.”

A Jundiá destacou ainda que 
não está inadimplente perante 
o município. Afirmou que o va-
lor da passagem é condizente 
com o serviço público de trans-
porte colocado à disposição da 
população e que a quantidade 
de linhas rurais e horários de-
pendem da demanda.

Após a notícia sobre a limi-
nar a Prefeitura de Itapeva vol-

tou a se manifestar através da 
seguinte nota:

“A Prefeitura de Itapeva co-
munica que respeita a decisão 
liminar concedida favoravelmen-
te à empresa Jundiá LTDA para 
manter o contrato de concessão 
de transporte público coletivo vi-
gorando. O departamento jurídi-
co da Prefeitura de Itapeva pres-
tará as informações necessárias 
ao juízo competente.

Em atenção às reivindica-
ções da nossa população em 
face dos serviços de transpor-

te público prestados de forma 
insatisfatória pela referida 
empresa, com valores elevados 
nas tarifas de passagem aos 
usuários, atrasos nos horários e 
constantes excessos de lotação; 
a Prefeitura de Itapeva informa 
que seguirá defendendo as jus-
tas reivindicações populares de 
redução do valor das passagens 
e seguirá pleiteando melhorias 
nos serviços de transporte pú-
blico prestados pela concessio-
nária Jundiá limitada.

Itapeva 28 de Janeiro de 2020”

Jundiá consegue liminar para cancelar 
rescisão de contrato com Prefeitura

O Governo de Itapeva, em 
parceria com o Movimento Viva 
Janaína Alves, Cooperativa Santa 
Maria e a Cúria Diocesana, inten-
sificou as ações de coleta seletiva 
na cidade, visando a destinação 
correta dos materiais recicláveis. 
Para que o trabalho seja feito 
com eficiência, é preciso que a 
população colabore, separando o 
lixo nas residências.

Lembrando que todo o mate-
rial que pode ser reciclado deve 
ser separado, lavado e seco. A la-
vagem do material é importante 
para evitar a proliferação de in-
setos e outros transmissores cau-
sadores de doenças. Os utensílios 
domésticos, brinquedos, roupas 
e calçados em bom estado de 
conservação também devem ser 
separados, pois serão destinados 
à bazar beneficente. Os papeis 
engordurados não devem ser re-
ciclados.

São materiais recicláveis: fo-
lhas de papel, revistas, caixas 
de papelão, rascunhos escritos, 
fotocópias, caixas de leite, suco, 
entre outros. Tampas de garrafa, 
potes de alimentos, recipientes 
de produtos de limpeza, baldes, 

Governo municipal 
intensifica ações de 
coleta seletiva

Iniciativa de conscientização visa destinar os recicláveis de forma correta

garrafas PET, latas de alumínio, 
arames, canos, potes de vidros, 
além de embalagens de óleo.

Não são aceitos: vidros lisos 
(espelhos e vidros de janela, por 
exemplo), isopor, materiais am-
bulatoriais e restos de alimentos.

O morador que separar o 

material reciclável e/ou doações, 
deve entrar em contato com a 
Cooperativa Santa Maria para 
combinar como será feita a des-
tinação dos objetos. O telefone 
para contato é o (15) 99692-6189 
e o horário de atendimento é das 
8h às 17h.

Na segunda-feira (27), o 
médico Dr. Paulo Brandão 
acabou falecendo depois de 
complicações pós transplante 
de fígado realizado na capital 
paulista.

O caso do médico ficou 
conhecido após o mesmo ser 
socorrido por uma equipe do 
Águias da Polícia Militar que 
utilizou o helicóptero para 
transportar Dr. Paulo a tempo 
de chegar no hospital em São 
Paulo para realizar o trans-
plante no dia 17 de janeiro.

De acordo com a família o 
transplante foi considerado 
um sucesso, porém na sex-
ta-feira (24), Paulo teve uma 
complicação e foi encami-
nhado à Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
de Transplantes Euryclides de 
Jesus Zerbin, em São Paulo, 
onde estava internado desde 
o transplante, apesar dos es-
forços médico, Dr. Paulo não 
resistiu e morreu na segunda-

Morre Dr. Paulo Brandão 
Machado, médico 
ortopedista de Itapeva

Sofrendo se cirrose, Dr. Paulo fez transplante de fígado e 
permanecia internado. Na segunda-feira (27), o médico acabou 
falecendo por conta de complicações pós transplante

-feira.
O velório de Paulo foi rea-

lizado na Funerária Santana, 
em Itapeva onde o médico 

viveu por 40 anos, ele nasceu 
em São Paulo, mas foi em Ita-
peva que criou raízes e foi en-
terrado.
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Um assunto que ainda 
hoje levanta polêmica, 
mas que para quem ne-

cessita não tem o que se discu-
tir, trata-se do uso do Canabi-
diol em tratamentos médicos 
que é por muitas vezes motivo 
de preconceito por algumas 
pessoas, muito talvez por falta 
de conhecimento sobre o as-
sunto.

O Canabidiol é um compos-
to químico encontrado na plan-
ta Cannabis sativa, conhecida 
popularmente como maconha, 
que, de acordo com estudos 
científicos, pode ser utiliza-
do no tratamento de doenças 
e sintomas como a epilepsia, 
dores crônicas de origem onco-
lógica ou neuropática, espasti-
cidade causada pela esclerose 
múltipla, náuseas e vômitos 
causados pela quimioterapia, 
inapetência, entre outros.

Pacientes que fazem uso 
deste medicamento relatam a 
melhoria na qualidade de vida 
após o tratamento com o Cana-
bidiol. Em Itapeva a esperança 
de muitas pessoas que passam 
por problemas de saúde e so-
frem com dores diariamente é 
conseguir o tratamento com 
o Canabidiol, uma delas é a 
empresária Marcia Primo que 
falou sobre sua luta para con-
seguir o medicamento e ame-
nizar assim as dores por conta 
dos problemas de saúde que 
enfrenta. “Eu tenho dores diá-
rias devido a vários problemas 
de saúde, gasto muito com re-
médio e sofro muito com as do-
res, e o custo na farmácia ainda 
é inviável, em farmácias encon-
tramos o medicamento custan-
do cerca de R$ 3 mil com 25ml, 
o que é suficiente, pois usamos 
só duas gotinhas debaixo da 
língua, e conheço vários casos 
de pessoas que hoje levam uma 
vida normal, sem dor, por con-
ta do medicamento. Mas temos 
Canabidiol em associações que 
vem 60ml e sai mais ou menos 
R$ 200 mais o frete”, conta.

Como por uma associação 
o preço do medicamento acaba 
sendo bem mais barato, Marcia 
diz que já começou o procedi-
mento para se associar a uma 
entidade autorizada. “Eu estou 
na fase de cadastramento em 
uma associação, e demora um 

A esperança para acabar 
com dores e o preconceito 
em torno do tratamento

Itapeva já conta com um médico autorizado a prescrever o 
medicamento que tem composto químico retirado da maconha

pouco, porque ai tem que pas-
sar pela Anvisa ( Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária), 
para ela aprovar e dado o ok, eu 
tenho que me associar a entida-
de autorizada e ai tem a anuali-
dade que custa em cerca de R$ 
350 que posso pagar parcelado 
pelo cartão e já cadastrada, 
pagando a anualidade, sendo 
associada, ai sim passo para a 
parte comercial para comprar o 
remédio e como é de 60ml esse 
medicamento acaba durando 
cerca de três a quatro meses. 
Com isso a gente economiza 
muito com os remédios e isso 
já traz muita esperança, não só 
financeira, mas de não ter dor, 
pois um dia sem dor já será fan-
tástico”, desabafa.

Essa esperança de Marcia e 
de outros pacientes acabou fi-
cando mais perto da realidade 
com a autorização cedida pela 
Associação Brasileira de Apoio 
Cannabis Esperança (ABRACE), 
ao médico Dr. Leonardo Cesar 
Tassinari, para que possa recei-
tar o Canabidiol aos pacientes 
que ele entenda ser necessário 
esse tipo de tratamento.

Dr. Leonardo Tassinari é mé-
dico especializado em Geriatria 
pelo HC-FMUSP e em Cuidados 
Paliativos pelo Hospital Sírio 
Libanês de São Paulo, respon-
sável pelo centro de Referência 
do Idoso e Ambulatório de Ge-
riatria da cidade de Itapeva. Em 
entrevista o médico falou sobre 
o tema. Confira:

IN- Primeiramente conte-
-nos um pouco sobre como é 
o processo para que o médico 
seja habilitado para sugerir o 

tratamento à base de Canabi-
diol.

Dr. Leonardo- Acredito que 
para sugerimos algum tra-
tamento alternativo para os 
pacientes, como o caso do Ca-
nabidiol, é necessário termos 
conhecimento e algumas expe-
riências favoráveis com o trata-
mento proposto. Na medicina 
atuo em duas áreas, Geriatria e 
Cuidados Paliativos, Canabidiol 
vem tendo importante benefí-
cios no tratamento de alguns 
sintomas muito prevalentes 
nestas áreas, como dor, prin-
cipalmente a dor oncológica, 
ansiedade, perda de apetite, 
depressão, insônia, alterações 
motoras e psicoses, comum 
nas doenças neurodegenerati-
vas, como Alzheimer e doença 
de Parkinson, assim como nos 
sintomas ocasionados pelas 
doenças auto imunes como Es-
clerose Múltipla. 

Neste contexto entrei em 
contato com a Associação Bra-
sileira de Apoio Cannabis Espe-
rança (ABRACE) onde foi avalia-
do meu currículo e minha área 
de atuação sendo habilitado a 
prescrever o Canabidiol.  

IN- O que é o Canabidiol?
Dr. Leonardo- Canabidiol é 

uma das 113 substâncias quími-
cas canabinoides encontradas 
na Cannabis sativa, conhecida 
popularmente como maconha, 
que atua nas regiões do cérebro 
relacionada com as emoções e 
que não causa efeitos psicoati-
vos ou dependência.  

IN- Sabemos que ainda há 
muito preconceito em torno 
deste tratamento. Como o se-
nhor poderia explicar a impor-
tância dele?

Dr. Leonardo- Sim, sem dú-
vida, não só por parte de uma 
parcela da população mas até 
mesmo por alguns profissio-
nais de saúde, porém, acredito 
que só a informação, a maior 
divulgação e sobretudo novos 
estudos que confirmem a eficá-
cia do tratamento podem ame-
nizar este preconceito.  

IN- Há quem é sugerido esse 
tipo de medicamento?

Dr. Leonardo- O Canabi-
diol pode ser indicado como 
uma alternativa de tratamento 
onde todas as outras medica-
ções indicadas não trouxeram 

resultado esperado ou como 
coadjuvante para potencializar 
as medicações convencionais. 
Hoje sabemos, através de es-
tudos científicos apoiados em 
evidencias que a principal indi-
cação do uso de Canabidiol é no 
tratamento de epilepsia severa 
em crianças, porém a pratica 
clinica nos permite indicar o 
tratamento em outas doen-
ças para aliviar seus sintomas 
mesmo que ainda não temos 
estudos mais específicos nestas 
patologias. Tenho como expe-
riência o uso do Canabidiol no 
tratamento de alterações com-
portamentais, comuns no casos 
de demências, principalmente 
na doença de Alzheimer, como 
agitação, agressividade, delí-
rios e insônia onde o benefício 
foi amplamente observado.    

IN- Quais os benefícios do 
canabidiol?

Dr. Leonardo- Apesar de ha-
ver muitos trabalhos ainda em 
andamento para comprovação 
cientifica dos benefícios creio 
que já temos grande resultados 
positivos vistos na prática clíni-
ca que nos deixa mais seguros e 
confiantes para prescrevermos, 
principalmente nos sintomas 
de doenças graves como já ha-
via comentado. 

IN- Existe alguma restrição?
Dr. Leonardo- Como já ha-

via comentado o Canabidiol 
pode potencializar os efeitos 
de algumas outras medicações 
que o paciente já vem usando, 
então é necessária uma ava-
liação minuciosa pelo médico 
para a prescrição do uso do Ca-
nabidiol.

IN- Para saber se a pessoa 
pode fazer parte deste trata-
mento como ela deve fazer?

Dr. Leonardo- É fundamen-
tal que o paciente passe por 
um a consulta médica onde 
será abordada a história da sua 

doença assim como seus sinto-
mas mais prevalentes e os tra-
tamentos já realizados e saber-
mos se ele se beneficiara do uso 
do Canabidiol. 

IN- É um tratamento de alto 
custo?

Dr. Leonardo- Em dezem-
bro de 2019 a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) aprovou a regulamentação 
do registro e da venda de me-
dicamentos à base de Cannabis 
o que torna o tratamento mais 
acessível pois antes desta re-
gulamentação todo produto 
era importado o que encarecia 
muito o tratamento, acredito 
que no primeiro semestre de 
2020 já teremos estes medi-
camentos nas prateleiras das 
farmácias. Outra forma de ad-
quirir estes medicamentos é 

através de organizações não 
governamentais que já produ-
zem estes medicamentos por 
menores preços.  

IN- Considerações finais.
Dr. Leonardo- Queria agra-

decer a oportunidade de poder 
falar de um tema ainda um 
pouco controverso, mas que 
vejo no futuro próximo que 
irá trazer grande benefício no 
tratamento de diversos sinto-
mas provenientes de doenças 
graves. Queria lembrar tam-
bém que apesar do surgimento 
de novos remédios e o avanço 
tecnológico da medicina nada 
é mais importante do que man-
termos uma qualidade de vida 
adequada com hábitos alimen-
tares saudáveis e a prática de 
atividade física e intelectuais. 
Muito Obrigado.

No dia 22 de janeiro a dire-
toria da Anvisa aprovou uma 
proposta para simplificar o 
procedimento para importa-
ção de produto à base de ca-
nabidiol para uso pessoal.

A decisão do órgão tem 
foco nos pacientes que im-
portam os medicamentos já 
disponíveis no mercado in-
ternacional. Até o terceiro tri-
mestre de 2019, foram 6.267 
solicitações de importação, 
contra 3.613 em 2018, segun-
do a Anvisa.

Nova resolução
A nova resolução vai co-

meçar a valer a partir da 
publicação no Diário Oficial 
da União (DOU), o que ainda 
não tem data prevista para 
ocorrer. Uma minuta da nova 
resolução foi divulgada na re-

Em janeiro Anvisa aprovou proposta 
que simplifica importação de 
produtos à base de canabidiol

união da Diretoria Colegiada 
da Anvisa.

Principais mudanças:
*Fim da exigência do pa-

ciente informar a quantidade 
do medicamento a ser impor-
tado. O monitoramento passa 
a ser feito na alfândega.

*Ampliação da validade de 
autorização de importação de 
um para dois anos.

Extinção da lista de produtos 
analisados pela Anvisa, para evi-
tar “o favorecimento indevido de 
empresas e produtos”.

*A importação pode ser 
realizada pelo responsável le-
gal do paciente ou por procu-
rador legalmente constituído.

*Fim do envio postal de docu-
mentação; agora o pedido de auto-
rização será feito exclusivamente 
pelo Portal Único do Cidadão.

CANABIDIOL



tampar os buraco e logo em se-
guida fazer uma praça. Depois 
de 15 anos de espera, começa-
ram a tal obra que infelizmente 
não durou nem 4 meses o pes-
soal trabalhando aqui.

N.R- Nossa equipe entrou 
em contato com a Prefeitura 

Municipal de Itapeva através 
do Secretário de Administração 
e Recursos Humanos, Luiz Fer-
nando Tassinari, que ficou de 
informar o que houve e as me-
didas que seriam tomadas, po-
rém até o final desta edição não 
foi dado retorno da situação.
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Na terça-feira (28), a Im-
prensa Oficial de Itapeva 
divulgou que o prefeito 

Mário Tassinari sancionou a Lei 
4.347 de 24 de janeiro de 2020 
que obriga bares, restaurantes 
e casas noturnas a adotar me-
didas de auxílio à mulher que 
se sinta em situação de risco no 
município de Itapeva.

A Lei foi proposta pela ve-
readora Débora Marcondes e 
aprovada na Câmara Municipal. 
De acordo com a lei os bares, 
restaurantes e casas noturnas 
ficam obrigados a adotar me-
didas para auxiliar as mulheres 
que se sintam em situação de 
risco, nas dependências desses 
estabelecimentos, no âmbito 
do município de Itapeva.

Segundo a Lei o auxílio a 
mulher deve ser prestado pelo 
estabelecimento mediante a 
oferta de acompanhamento até 
o carro ou outro meio de trans-
porte ou mediante comunica-
ção a polícia.

A autora da Lei falou sobre 
a mais nova ferramenta de au-
xílio ao combate a violência 
contra mulher. Débora Mar-
condes contou que essa é uma 
conquista junto com outras em 
prol das mulheres que ela vem 

Bares, restaurantes e casas noturnas 
serão obrigados a incentivar o combate 
à violência contra as mulheres em Itapeva

batalhando para implantar em 
Itapeva. Confira:

IN- Como surgiu a ideia de 
criar essa Lei? 

Débora- Primeiramente es-
clareço que não basta ser mulher 
e estar na política, mas temos 
que levantar a bandeira e desde 
o começo de meu mandato ve-
nho lutando com legislações e 
medidas para a promoção, prote-
ção e igualdade de gênero. Como 
criei neste município o Projeto 
Maria da Penha, o qual está sen-
do executado pela valorosa Guar-
da Municipal, além de lutar pela 
criação da Casa de Apoio a Mu-
lher Vítima de Violência; Comba-
te a violência obstétrica, direito a 
amamentação e dezenas de ou-

tras ações e projetos neste tema.
O mundo tem retratado e 

diagnosticado um crescimento 
brutal de violência contra as mu-
lheres, apesar de estar em uma 
época digital e de “igualdade”, 
a violência só vem crescendo. 
Caracterizados nos dados de fe-
minicídio, lesão corporal dolosa, 
ameaças e de diversas manifesta-
ções agressivas.

A presente proposta busca 
incentivar o auxílio as mulhe-
res que se sintam em situações 
de risco em locais públicos.

Nesse sentido, os locais 
onde naturalmente as pessoas 
estabelecem relacionamentos e 
convivências saudáveis, podem 
pelas condições proporciona-
das, disfarçarem seus intuitos 
delitivos e violentos, onde a 
vítima fica vulnerável por não 
encontrar saídas para situações 
altamente constrangedoras.

IN- Qual a importância des-
sa Lei?

Débora- Essa legislação 
vem dar maior segurança para 
as mulheres, principalmente 
para as jovens que frequentam 
bares, restaurantes, casas no-
turnas, sistemas de lazer, pois 
esses estabelecimentos agora 
deverão incentivar o combate 

Moradora da Vila São Fran-
cisco procurou a nossa equipe 
de reportagem para reclamar 
do abandono das obras de ca-
nalização de águas pluviais no 
bairro, além das condições de 
algumas ruas.

De acordo com Elaine Ro-
cha, a obra foi prometida a mais 
de 15 anos atrás e desde então 
os moradores aguardavam por 
melhorias no terreno que fica 
junto a Rua Quatro do bairro. 
Em 2019 foram iniciadas as 
obras, no entanto, quatro me-
ses depois sem que fosse dado 
alguma explicação aos morado-
res a obra foi paralisada.

Ainda segundo Elaine, o pro-
blema além de estrutural ainda é 
nocivo à saúde, principalmente 
das crianças que brincam na ex-
tensão do terreno, outro proble-
ma é o aparecimento de animais 
peçonhentos.

Diante deste quadro a mo-
radora pede uma ação efetiva 
do Poder Executivo no local. 
Confira:

IN- Quando a prefeitura ini-
ciou às obras no local?

Elaine- Eu me lembro que as 
obras começaram em fevereiro 

Moradora pede finalização de obra na Vila São Francisco

ou março.
IN- Eles passaram aos mora-

dores o que seria feito?
Elaine- Até o momento 

ninguém sabe o que será feito 
aqui, segundo a gente escuta é 
que vai sair uma estrada para 
passar caminhões, não posso 
dizer que é verdade, porquê da 
prefeitura não sabemos nada, e 
também não vieram conversar 
com os moradores. As casas não 
tem estrutura pra poder passar 
transporte pesado por aqui, e 
ainda tem bastante criança que 
circula pelo local.

IN- Desde quando as obras 
estão paradas?

Elaine- Pouco depois de agos-
to parou tudo por aqui, não sabe-
mos o que aconteceu, e a prefei-
tura na época também não deu 
nenhum esclarecimento.

IN- Quais os transtornos 
causados aos moradores?

Elaine- Os transtorno são 
diversos com o aparecimento 
de cobras que entram nas ca-
sas, o cheiro horrível de coisas 
podres, e como não tem onde 
as crianças brincarem, acabam 
indo no local onde tem bastan-
te lixo, acabam pegando viro-
se, são mordidas por insetos e 
ai alguns moradores acabam 
aproveitando a situação e tam-

bém descartam lixo no local.
IN- Que pedido que você faz 

às autoridades?
Elaine- O meu pedido às 

autoridade é que eles limpem 
o local, terminem o que come-
çaram a fazer e que tenha uma 
área de lazer para as crianças 
brincarem, Tipo uma pracinha 
com brinquedo e uma quadra 
como tem no bairro do kantian 
que é um bairro muito mais 
novo que o nosso, e tem área 
de lazer para as crianças.

Quando o Cavani se elegeu 
pela primeira vez eu tinha 14 
anos, a promessa dele era de 
canalizar a água que passava e 

à violência contra as mulheres. 
Essa lei obriga esses estabeleci-
mentos a afixar em banheiros 
femininos e em locais de acesso 
a todos os clientes, avisos com 
orientações sobre como com-
bater o abuso sexual; oferta de 
acompanhamento até o carro; 
entre outras medidas de pro-
teção. São ações de relevância 
social e garantidora de uma 
melhor segurança para as mu-
lheres que frequentam esses 
espaços. Assim essas vão se 
sentir mais seguras. 

IN- Como você se sente com 
essa Lei sendo sancionada?

Débora- Fico muito feliz, 
pois estou contribuindo nesta 
causa, pois além dessa lei fui a 
parlamentar que mais elaborou 
projeto de leis em 2019, traba-
lhando de uma forma eficaz e 
responsável.  E na questão dessa 
legislação que foi sancionada, os 
estabelecimentos terão o prazo 
de 45 dias para se adequarem. Vê 
se a importância dessa lei, pois 
são locais onde se consomem 
bebidas alcoólicas e de grande 
descontração. São ambientes em 
que devemos mostrar a impor-
tância da prevenção.

IN- Qual o recado que você 
deixa a população em geral em 

relação a esse tema?
Débora- Os números são as-

sombrosos de violência contra 
a mulher e não conseguimos 
diminuir isso, portanto, é uma 
contribuição para as mulheres, 
pois são locais em que se con-
sumem bebidas alcoólicas e, in-
felizmente, ocorrem agressões 
verbais e é uma lei que incen-
tiva que basta que ela se sinta 
com medo para que o estabele-
cimento a ajude, por exemplo, 
acompanhando ela até o seu 
veículo ou dando acesso a um 
meio de transporte, ou acio-
nando a polícia se for necessá-
rio. Isso não onera o estabele-
cimento, mas reforça a rede de 
apoio, a vigilância aos sinais e 
podemos salvar uma vida com 
simples ações.

Confira a seguir alguns pon-
tos previstos na Lei:

*Devem ser afixados cartazes 
nos banheiros femininos ou que 
qualquer ambiente do estabele-
cimento informando da dispo-
nibilidade para auxílio à mulher 
que se sinta em situação de risco.

*Podem ser utilizados outros 
mecanismos que viabilizem a 
efetiva comunicação entre a mu-
lher e o estabelecimento.

*Os estabelecimentos pre-
vistos nesta Lei devem treinar 
e capacitar seus funcionários 
para a aplicação das medidas 
previstas nesta Lei.

*Esta lei entrará em vigor 
quarenta e cinco dias após a 
data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em con-
trário.
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O Ensinamento Espírita Cristão

O Arado

 E Jesus lhe disse: ninguém que 
lança mão do arado e olha pra trás 
é apto para o reino de Deus. – (LU-
CAS, 9:62)

Aqui, vemos Jesus utilizar na 
edificação do reino divino um 
dos mais belos símbolos.

Efetivamente, se desejasse, 
Mestre criaria outras imagens. 
Poderia reportar-se às leis do 
mundo, ao deveres sociais, aos 
textos da profecia, mas prefere 
fixar o ensinamento em bases 
mais simples.

O arado é aparelho de todos 
os tempos. É pesado, demanda 
esforço de colaboração entre o 
homem e a máquina, provoca 
suor e cuidado e, sobretudo, fere 
a terra para que produza.

Constrói o berço das semen-
teiras e, à sua passagem, o terre-
no cede para que a chuva, o sol 
e os adubos sejam conveniente-
mente aproveitados.

É necessário, pois, que o dis-
cípulo sincero tome lições com o 

No sábado (25), a Guarda 
Civil Municipal através de uma 
equipe da ROMU - Ronda Os-
tensiva Municipal deteve um 
indivíduo para averiguar um 
delito de Apropriação Indébita.

De acordo com a equipe 
que deteve o suspeito, o caso 
chegou ao conhecimento dos 
GCMs através da Polícia Civil 
que informou a equipe que no 
dia 22 de janeiro um indivíduo 
havia se apropriado de uma 
certa quantia em dinheiro in-
devidamente e que o mesmo 
estaria em um estabelecimento 
comercial na Vila São Benedito. 

Chegando ao local o homem 
já havia se retirado do estabele-
ciemento, porém o localizaram 
na Vila Aparecida. Ao realizarem 
a busca pessoal, foi localizado 
no bolso da sua bermuda R$ 
4.511,00 (quatro mil, quinhentos 
e onze reais) em dinheiro, tam-
bém foram localizados diversas 
folhas de cheque preenchidas de 

valores diversos e uma folha de 
cheque em branco, além de dois 
boletos bancários no interior da 
sua carteira. 

Questionado sobre a proce-
dência do dinheiro, o indivíduo 
confessou que havia se apro-
priado da quantia aproximada 
de R$ 17.800,00 (Dezessete mil 
e oitocentos reais). Contou aos 
GCMs que, havia emprestado 
a sua genitora a quantia de R$ 
1.000,00 (hum mil reais), e que 
havia emprestado a quantia 
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
para uma conhecida que com-
prou uma moto e ainda mais R$ 
1.000,00 (um mil reais) para a 
pessoa pagar o aluguel. 

O indivíduo confessou ain-
da que o restante do dinheiro 
foi gastado, com diversões e pa-
gamentos de algumas dívidas. 

Diante dos fatos, deslo-
caram até a casa da pessoa 
para quem o homem disse ter 
emprestado um pouco do di-

nheiro, a mulher informou aos 
guardas municipais que havia 
emprestado o dinheiro do in-
divíduo para comprar a moto 
para seu filho que entregou a 
moto para a equipe da ROMU. 
Em seguida os guardas desloca-
ram-se também para a residên-
cia da genitora do averiguado, 
a qual confirmou que recebeu 
a título de empréstimo de seu 
filho, a quantia de R$ 1.000,00 
(um mil reais) e que havia pago 
contas de água e luz no valor 
de R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais) e entregou à 
quantia de R$ 550,00 (quinhen-
tos e cinquenta reais) à equipe. 

Diante da situação o mes-
mo foi conduzido junto com o 
material apreendido ao Plantão 
Policial, onde a autoridade de-
terminou o registro da ocorrên-
cia apreendendo todos os obje-
tos relacionados. Já o suspeito 
do delito foi liberado ao final da 
ocorrência.

Guarda Municipal detém 
suspeito de se apropriar 
indevidamente de R$ 17 mil No domingo (26), a Polícia 

Militar conseguiu recuperar um 
carro que segundo o seu pro-
prietário estava em posse de 
outra pessoa indevidamente.

Diante das características 
do veículo e do possível ende-
reço onde o veículo estava os 
policiais militares localizaram 
o automóvel, um VW/Gol, no 
quintal de uma casa na Rua Ed-
mundo Maluf.

Polícia Militar recupera 
carro no Jardim Bonfiglioli

Com autorização da pro-
prietária da residência, os PMs 
adentraram o local e em um 
barraco no fundo do terreno 
identificaram a acusada do cri-
me de apropriação indébita. De 
acordo com os policiais a mu-
lher já era conhecida da Justiça 
e possui condenação por Tráfi-
co de Drogas.

No barraco foram encontra-
dos acessórios para smartpho-
nes (películas) sendo a origem 

desconhecida possivelmente de 
furto, segundo a Polícia Militar 
a mulher teria dito que tinha 
encontrado os objetos jogados 
num terreno baldio.

Quanto ao carro, a suspeita 
negou a apropriação se contra-
dizendo em suas declarações, 
diante disso a mulher e o carro 
foram conduzidos ao Plantão 
Policial onde o caso foi registra-
do e o automóvel foi entregue 
ao seu dono.

Na sexta-feira (24), um pro-
curado pela Justiça foi captura-
do pela Polícia Militar Na Vila 
São Camilo.

De acordo com os policiais 
ao realizarem patrulhamento 
pelo bairro avistaram um indi-
víduo já conhecido dos meios 
policiais que ao notar a pre-
sença da viatura acabou saindo 
correndo.

Os policiais então iniciaram 
o acompanhamento do indiví-
duo e após alguns metros con-
seguiram abordar o rapaz. Ao 
realizar a revista pessoal nada 
de ilícito foi encontrado com 
ele, porém quando foi pesqui-
sado a situação criminal do 
jovem os policiais descobriram 
que constava que o mesmo era 
procurado pela Justiça pelo cri-
me de Tráfico de Drogas.

 Diante da situação o indi-
víduo foi encaminhado ao Plan-
tão Policial onde permaneceu 
preso à disposição da justiça, 
tendo mais 06 anos de prisão 
para cumprir.

Procurado pela Justiça é 
capturado na Vila São Camilo 

No domingo (26), uma bri-
ga entre dois rapazes terminou 
com uma residência queimada 
no Jardim Kantian.

De acordo com a Polícia Mi-
litar dois jovens, um de 20 e 
outro de 23 anos foram presos 
suspeitos de atearem fogo na 
casa. A PM contou que houve 
a solicitação para atender uma 
desinteligência pelo local e che-
gando no endereço encontra-
ram a casa em chamas.

A vítima que teve a casa 
incendiada contou que os dois 
jovens entraram na casa em 
posse de uma faca e após amea-
ças atearam fogo na residência. 
Ainda de acordo com informa-
ções a casa pertencia a uma vi-
zinha da pessoa que os rapazes 
estariam procurando.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e conseguiu conter as 
chamas, e evitou que outras re-
sidências fossem atingidas pelo 

Jovens são presos por 
atear fogo em residência 
no Jardim Kantian

fogo.
Enquanto o Corpo de Bom-

beiros realizava a contenção do 
incêndio, equipes da Polícia Mi-
litar procuravam pelos suspei-
tos e em posse das caracterís-
ticas do indivíduos conseguiu 
localizar um dos jovens ainda 
no bairro.

O rapaz foi encaminhado ao 
Plantão Policial e no momento 
em que apresentavam a ocor-

rência os policiais ficaram sur-
presos com a ousadia do segun-
do suspeito que compareceu à 
frente da delegacia e acabou 
detido.

Os dois suspeitos permane-
ceram presos a disposição da 
Justiça e a Polícia Civil ficou en-
carregada de investigar o caso. 
Já a dona da residência disse 
que perdeu a maioria dos mó-
veis no incêndio.

(15) 99774-6296

divino Cultivador, abraçando-se 
ao arado da responsabilidade, na 
luta edificante, sem dele retirar 
as mãos, de modo a evitar prejuí-
zos graves à “terra de si mesmo”.

Meditemos nas oportunida-
des perdidas, nas chuvas de mi-
sericórdia que caíram sobre nós 
e que se foram sem qualquer 
aproveitamento para nosso espí-
rito, no sol de amor que nos vem 
vivificando há muitos milênios, 
nos adubos preciosos que temos 
recusado, por preferirmos a ocio-
sidade e a indiferença.

Examinemos tudo isso e refli-
tamos no símbolo de Jesus.

Um arado promete serviço, 

disciplina, aflição e cansaço; no 
entanto, não se deve esquecer de 
que, depois dele, chegam semea-
duras e colheitas, pães no prato e 
celeiros guarnecidos.

Discussão e conclusão: o nos-
so crescimento espiritual se faz 
através das dificuldades que se 
apresentam pelas pessoas e cir-
cunstâncias, no dia a dia. A mão 
firme, a perseverança, no arado 
no terreno difícil permitem dar 
um propósito a nossa vida: a paz 
vem com suor ou lágrimas asso-
ciado ao trabalho.

Obedecendo às orientações.
Livro: Pão Nosso. CHICO XA-

VIER pelo Espírito Emmanuel



PROCLAMAS
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado 
de Pamela Thais Fogaça Cleto da Silva, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 18/10/2013, com 35 
anos de idade, nascido a 07 de junho de 1984, 
eletricista, residente à Rua Fortunato Marques Na-
tinho, nº 180, Conjunto Habitacional Danilo Lucano 
Gimenez, Itapeva - SP, filho de ALCIDES MO-
ZANER, aposentado, nacionalidade brasileira, 
72 anos, natural de Marília - SP, nascido na data de 
03 de janeiro de 1948 e de JOVILDE LAMO-
NATO MOZANER, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 66 anos, natural de Constantina - RS, 
nascida na data de 24 de fevereiro de 1953, re-
sidentes e domiciliados à Rua Higino Marques, nº 
238, Vila Ophélia, em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 32 
anos de idade, nascida a 28/04/1987, funcionária 
pública, residente à Rua Fortunato Marques Nati-
nho, nº 180, Conjunto Habitacional Danilo Lucano 
Gimenez, Itapeva - SP, filha de JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES DA ROCHA, aposentado, na-
cionalidade brasileira, 65 anos, natural de Ribeirão 
Branco - SP, nascido na data de 30 de outubro de 
1954, residente e domiciliado em Iperó - SP e de 
DEVERLI VELOSO DE ALMEIDA, comer-
ciante, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Itapirapuã Paulista - SP, nascida na data de 09 
de agosto de 1969, residente e domiciliada em Ita-
peva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 28 de 
janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV ANDERSON KLEITON SAN-
TOS DA CUNHA RAMOS e GABRIELE 
MACHADO DE ASSIS, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 31 anos de idade, 
nascido a 17 de agosto de 1988, funcionário pú-
blico, residente à Rua Sol Nascente, nº 73, Vila 
Dom Bosco, Itapeva - SP, filho de MAURO DA 
CUNHA RAMOS, natural de Ribeirão Branco 
- SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de MARIA LUCIA DOS SANTOS, na-
cionalidade brasileira, 50 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 
anos de idade, nascida a 19/03/1998, do lar, resi-
dente à Rua Carlos de Campos, nº 86, Centro, Ita-
peva - SP, filha de CLAUDINEI RAMOS DE 
ASSIS, confeiteiro, nacionalidade brasileira, 41 
anos, natural de Itapeva - SP e de ROSICLÉIA 
MACHADO, doméstica, nacionalidade brasilei-
ra, 40 anos, natural de Itararé - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 29 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). 

FAÇO 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 JABES EMANUEL DA SIL-
VA RAMOS e STEFANY GABRIELE 
MARIANO, sendo ELE:- natural de Buri-SP, 
solteiro, com 20 anos de idade, nascido a 06 de 
agosto de 1999, barbeiro, residente à Rua Ivaldo 
Cavani, nº 78, Jardim Morada do Sol, Itapeva - SP, 
filho de JAMES DIAS DE RAMOS, operador 
de painel, nacionalidade brasileira, 42 anos, natu-
ral de Apiaí-SP, nascido na data de 25 de agosto 
de 1977 e de DEBORA RODRIGUES DA 
SILVA RAMOS, cabeleireira, nacionalidade 
brasileira, 37 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 06 de fevereiro de 1982, residentes e 
domiciliados em Nova Campina-SP, à Rua José 
Maria de Araujo, 110- Centro; sendo ELA:- natural 
de Itaberá-SP, solteira, com 20 anos de idade, nas-
cida a 14/05/1999, universitária, residente à Rua 
Ivaldo Cavani, nº 78, Jardim Morada do Sol, Ita-
peva - SP, filha de AMARILDO APARECIDO 
MARIANO, comerciante, nacionalidade brasilei-
ra, 53 anos, natural de Itaberá-SP, nascido na data 
de 10 de setembro de 1966 e de LUCIMARA 
MARGARIDA DE CARVALHO, professora, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itara-
ré-SP, nascida na data de 17 de abril de 1979, resi-
dentes e domiciliados em Itaberá-SP, à Rua Doutor 
Barbosa, nº 187- Jardim Santa Ines I. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 22 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V GUNNAR SCHMIDT e ANA 
LUIZA MASSAINE MOULATLET, sendo 
ELE:- natural de Rostock, Alemanha, solteiro, 
com 43 anos de idade, nascido a 22 de junho de 
1976, consultor, residente Rua Higino Rodrigues 
Garcia, nº 380, Casa 45, Jardim Dona Miriam, 
Itapeva - SP, filho de DIETMAR HANS UDO 
SCHMIDT, aposentado, nacionalidade alemã, 
76 anos, nascido na data de 11 de abril de 1943 
e de INA ERIKA SCHMIDT, aposentada, na-
cionalidade alemã, 70 anos, nascida na data de 09 
de janeiro de 1950, residentes e domiciliados em 
Alemanha; sendo ELA:- natural de São Paulo-SP, 
divorciada de Claudio Julio Tognolli, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 27/03/2017, com 34 anos 
de idade, nascida a 18/05/1985, jornalista, residen-
te Rua Higino Rodrigues Garcia, nº 380, Casa 45, 
Jardim Dona Miriam, Itapeva - SP, filha de LUIZ 
ROBERTO MOULATLET, veterinário, nacio-
nalidade brasileira, 61 anos, natural de São Paulo 
- SP, nascido na data de 20 de novembro de 1958 
e de PATRICIA FERNANDA MASSAINE 
MOULATLET, socióloga, nacionalidade brasi-
leira, 58 anos, natural de São Paulo - SP, nascida 
na data de 01 de abril de 1961, residentes e domi-
ciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 22 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV WELITON LOPES CAMAR-
GO e ELIANE SERAFIM DE RAMOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 19 de novembro de 
1993, serviços gerais, residente à Rua Marciliano 
Antunes de Lima, nº 172, Jardim Grajaú, Itapeva - 
SP, filho de JOSÉ DE JESUS CAMARGO, 

falecido em Itapeva - SP e de MARIA VALDIRA 
LOPES, do lar, nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida a 
18/12/1993, enfermeira, residente à Rua Marciliano 
Antunes de Lima, nº 172, Jardim Grajaú, Itapeva - 
SP, filha de JOÃO ANTONIO DE RAMOS, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliado em 
Itapeva - SP e de ANA ROSA SERAFIM DE 
RAMOS, do lar, nacionalidade brasileira, 48 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliada 
Ponta Grossa - PR. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 22 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV ELIAS NUNES e ANDREIA 
REGINA DE OLIVEIRA FRANCO, sendo 
ELE:- natural de Taquarituba-SP, solteiro, com 33 
anos de idade, nascido a 09 de dezembro de 1986, 
vendedor, residente à Rua Sebastião Lazaro de 
Melo, nº 221, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filho 
de BENEDITO ROQUE NUNES, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 68 anos, natural de Itaí - 
SP e de MARIA DE FÁTIMA LAUREANO 
NUNES, diarista, nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Avaré - SP, residentes e domicilia-
dos em Taquarituba - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 47 anos de idade, nascida 
a 16/03/1972, serviços gerais, residente à Rua Se-
bastião Lazaro de Melo, nº 221, Vila Dom Bosco, 
Itapeva - SP, filha de ANICE DE OLIVEIRA 
FRANCO, natural de Nova Campina - SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP. Itape-
va. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 23 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V PAULO MOTA DA SILVA e 
LÍDIA BUENO, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, divorciado, com 60 anos de idade, nascido 
a 24 de novembro de 1959, pedreiro, residente à 
Rua Benedito Schimidt de Barros, Travessa 2, nº 41, 
Jardim Vista Alegre II, Itapeva - SP, filho de CICE-
RO MOTA DA SILVA, falecido e de MARIA 
ALICE DA SILVA, falecida; sendo ELA:- natu-
ral de Tatuí-SP, divorciada, com 64 anos de idade, 
nascida a 21/05/1955, aposentada, residente à Rua 
Professor Celso Vieira de Camargo, nº 25, Jardim 
Ternura, Tatuí - SP, filha de JOSÉ BUENO, fa-
lecido e de IRENE DE ALMEIDA BUENO, 
falecida. Itapeva. O regime adotado será o de . 24 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V ANTONIO REINALDO DE 
OLIVEIRA e CAMILA DA ROCHA RODRI-
GUES, sendo ELE:- natural de Itapirapuã Paulis-
ta-SP, divorciado de Camila da Rocha Rodrigues, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 01/08/2019, 
com 33 anos de idade, nascido a 03 de janeiro de 
1987, frentista, residente Rua Josino Celestino dos 
Santos, nº 49, Conjunto Habitacional São Cami-
lo, Itapeva - SP, filho de DIRCEU RIBAS DE 
OLIVEIRA, operário, nacionalidade brasileira, 
64 anos, natural de Itapirapuã Paulista-SP, resi-
dente e domiciliado em Itapeva-SP, à Rua Alcides 
Rodrigues de Almeida Filho, 118- Morada do Sol 
e de CARLOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
natural de Itapirapuã Paulista-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 29 de 

novembro de 2017; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, divorciada de Antonio Reinaldo de Oliveira, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 01/08/2019, 
com 31 anos de idade, nascida a 16/02/1988, do 
lar, residente Rua Josino Celestino dos Santos, nº 
49, Conjunto Habitacional São Camilo, Itapeva - SP, 
filha de LUIZ ANTONIO COSTA RODRI-
GUES, aposentado, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 05 
de outubro de 1965 e de SANDRA REGINA 
NUNES DA ROCHA RODRIGUES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 11 de outubro de 1966, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua 
Josino Celestino dos Santos, 49-Conjunto Habita-
cional São Camilo. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 24 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V ALOIS KAESEMODEL JU-
NIOR e NOELIA DE OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Liliana 
Eugenia Mendes da Costa, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 20/05/2011, com 62 anos de idade, 
nascido a 19 de junho de 1957, advogado, resi-
dente à Rua Coronel Crescencio, nº 892, Centro, 
Itapeva - SP, filho de ALOIS KAESEMO-
DEL, aposentado, nacionalidade brasileira, 92 
anos, natural de Buri - SP, residente e domiciliado 
em Itapeva - SP e de TEREZINHA DE JE-
SUS MANCEBO KAESEMODEL, natural 
de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva - SP na data de 27 de dezembro de 
2013; sendo ELA:- natural de Itaporanga-SP, di-
vorciada de Sérgio Mauro Alves, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 31/01/2018, com 43 anos de 
idade, nascida a 19/06/1976, empresária, resi-
dente à Rua Coronel Crescencio, nº 892, Centro, 
Itapeva - SP, filha de ALEXANDRE DE OLI-
VEIRA, natural de Itaporanga - SP, nacionalida-
de brasileira, falecido em Itaporanga - SP e de 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, apo-
sentada, nacionalidade brasileira, 76 anos, natu-
ral de Itaporanga - SP, residente e domiciliada em 
Itaporanga - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 24 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV DIEGO SALDANHA FRAN-
SON e DAIANE SILVA VIANA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos de 
idade, nascido a 21 de dezembro de 1990, empre-
sário, residente à Rua Itália, nº 665, Jardim Europa, 
Itapeva - SP, filho de ARTHUR OSWALDO 
FRANSON FILHO, servidor público, naciona-
lidade brasileira, 62 anos, natural de Itapeva - SP 
e de SARITA SALDANHA FRANSON, do 
lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de 
Barra do Chapéu - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 31 anos de idade, nascida a 
12/03/1988, gerente, residente à Rua Itália, nº 665, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filha de ROGERIO 
DE ALENCAR VIANA, comerciante, naciona-
lidade brasileira, 49 anos, natural de Itararé - SP e 
de ELIZABETE SILVA LEITE, do lar, naciona-
lidade brasileira, 47 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 24 de janeiro de 2020 
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Nºs I, III e IV MARCELO DE JESUS LOPES 
e DANIELE WERNECK DOS SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Guarizinho/Itapeva-SP, 
solteiro, com 34 anos de idade, nascido a 14 de 
junho de 1985, técnico agricola, residente Bairro 
da Caputera, Itapeva - SP, filho de BENEDITO 
DE JESUS LOPES, natural de Guarizinho/ 
Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP na data de 16 de outubro de 2008 e 
de MARIA HELENA NOGUEIRA LOPES, 
pensionista, nacionalidade brasileira, 59 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascida na data de 23 de 
fevereiro de 1960, residente e domiciliada neste 
município de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 31 anos de idade, nascida 
a 05/11/1988, do lar, residente Bairro da Caputera, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ CELESTINO DOS 
SANTOS, campeiro, nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP e de 
MARLENE WERNECK DOS SANTOS, 
doméstica, nacionalidade brasileira, 48 anos, natu-
ral de Itapeva - SP, nascida na data de 29 de janeiro 
de 1971, residentes e domiciliados neste município 
de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
24 de janeiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV ANTONIO EMANOEL ALVES 
BERTONI JESUS e BEATRIZ POLIDORO 
SÁ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 17 anos de idade, nascido a 17 de junho de 
2002, estudante, residente à Rua Elisio Antunes 
Moura, nº 14, Vila Cecap II, Itapeva - SP, filho de 
ANDRÉ LUIZ BERTONI JESUS, açou-
gueiro, nacionalidade brasileira, 34 anos, natural 
de Itapeva - SP, nascido na data de 28 de março 
de 1985 e de MARIANGELA DE OLIVEIRA 
ALVES, do lar, nacionalidade brasileira, 40 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascida na data de 16 de 
março de 1979, residentes e domiciliados em Nova 
Campina - SP; sendo ELA:- natural de Soroca-
ba-SP, solteira, com 16 anos de idade, nascida a 
08/01/2004, estudante, residente à Rua Elisio Antu-
nes Moura, nº 14, Fundo 01, Vila Cecap II, Itapeva 
- SP, filha de RAFAEL DOS SANTOS SÁ, 
pintor, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de 
Diadema - SP, nascido na data de 06 de setembro 
de 1982, residente e domiciliado em Itapetininga - 
SP e de SILRIN KESLEI POLIDORO SÁ, 
do lar, nacionalidade brasileira, 31 anos, natural de 
Sorocaba - SP, nascida na data de 23 de outubro de 
1988, residente e domiciliada em Itapeva - SP. Ita-
peva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 27 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV JULIANO STUART e JOSIANE 
RODRIGUES MARQUES, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, solteiro, com 33 anos de idade, 
nascido a 21 de julho de 1986, vigilante, residente 
Rua Dois, nº 512, Quadra J, Portal de Itapeva, Itape-
va - SP, filho de CARLOS JORGE STUART, 
eletricista aposentado, nacionalidade brasileira, 82 
anos e de APARECIDA DE ALMEIDA STU-
ART, professora aposentada, nacionalidade brasi-
leira, 72 anos, nascida na data de 19 de junho de 
1947, residentes e domiciliados nesta cidade de Ita-
peva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 32 anos de idade, nascida a 31/03/1987, 
enfermeira, residente Rua Dois, nº 512, Quadra J, 
Portal de Itapeva, Itapeva - SP, filha de VALDO-

MIRO GOMES MARQUES, taxista, nacionali-
dade brasileira, 59 anos, natural de Ribeirão Branco 
- SP, nascido na data de 25 de dezembro de 1960 
e de MARILI RODRIGUES DOS SANTOS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de 
Itapeva - SP, nascida na data de 16 de novembro 
de 1963, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 27 de 
janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V EZEQUIEL NUNES LEITE 
e SANDRA CAMARGO DA SILVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Andreia Fabri Moraes, cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 17/06/2015, com 47 anos de idade, nascido 
a 01 de março de 1972, empresário, residente Rua 
Juvenal Celestino dos Santos, nº 342, Conjunto 
Habitacional São Camilo, Itapeva - SP, filho de 
RODOLFO LEITE, comerciante, nacionalidade 
brasileira, 82 anos, natural de Itapeva-SP, residente 
e domiciliado em Taquarivaí-SP e de JOSEFINA 
NUNES LEITE, natural de Itapeva-SP, naciona-
lidade brasileira, falecida em São Paulo-SP na data 
de 22 de março de 1996; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Jardoédem Rolim de Sou-
za, cujo o casamento foi dissolvido aos 18/02/2010, 
com 42 anos de idade, nascida a 14/02/1977, auxiliar 
escolar, residente Rua Dionízio Garcia Cano, nº 120, 
Jardim Pôr do Sol, Itapeva - SP, filha de ADELINO 
SUEIRO DA SILVEIRA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Jaú-SP na data 
de 13 de fevereiro de 2015 e de ALAIDE LEME 
DE CAMARGO SILVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na 
data de 13 de setembro de 1955, residente e domi-
ciliada em Jaú-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV PEDRO HAILTON LEME e 
SABRINE ABREU RODRIGUES, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos 
de idade, nascido a 08 de maio de 1998, açou-
gueiro, residente Rua Paranapanema, nº 357, Vila 
Nova, Itapeva - SP, filho de NILTON ANTONIO 
LEME, motorista, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 14 
de novembro de 1972 e de ANGELICA APA-
RECIDA SILVA DE OLIVEIRA LEME, do 
lar, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de Ita-
peva-SP, nascida na data de 12 de março de 1981, 
residentes e domiciliados em Nova Campina-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
18 anos de idade, nascida a 09/10/2001, do lar, re-
sidente Rua Paranapanema, nº 357, Vila Nova, Ita-
peva - SP, filha de WILSON DO NASCIMEN-
TO RODRIGUES, serralheiro, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 20 de julho de 1971, residente e domi-
ciliado em Itapeva-SP e de LUZIA BARROS 
ABREU, do lar, nacionalidade brasileira, 42 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 18 de ju-
nho de 1977, residente e domiciliada Itapeva-SP, no 
Bairro Cachoeira. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V RAFAEL LAMONATO MO-
ZANER e KARINA VELOSO DA ROCHA, 

Na noite de sexta-feira 
(24), a Polícia Militar Ro-
doviária com o apoio da 

Polícia Militar de Itapeva e Ita-
raré conseguiram prender dois 
indivíduos que teriam seques-
trado um rapaz em Itararé e 

TOR da Polícia Rodoviária acaba 
com sequestro em pedágio de Itararé

Polícia Civil identificou veículo usado por criminosos e contou com apoio 
da Polícia Militar de área e rodoviária para deter os sequestradores

mantinham o mesmo em uma 
casa em Itapeva.

O crime chegou ao conhe-
cimento da Polícia Civil que re-
cebeu uma denúncia anônima 
dando conta de que um supos-
to sequestro teria ocorrido em 

Itararé, e que a vítima estaria 
sendo mantida em cativeiro no 
Bairro Vila Santa Maria em Ita-
peva, diante das informações 
policiais civis da DIG - Delega-
cia de Investigações Gerais de 
Itapeva iniciaram investigações 
e conseguiram identificar o car-
ro usado pelos sequestradores. 

Começou então o trabalho 
para localizar o veículo que aca-
bou sendo visto trafegando por 
Itapeva. Os policiais civis com o 
apoio de policiais militares ten-
taram abordar o veículo, porém 
os criminosos conseguiram fugir. 
Com isso um alerta foi passado 
para a região e uma equipe da 
Polícia Militar Rodoviária através 
do Tático Ostensivo Rodoviário - 
TOR acabou reconhecendo o veí-
culo que seguia sentido Itararé.

Os demais policiais foram 
alertados sobre o veículo na ro-

dovia e assim fizeram um cerco 
na altura do pedágio de Itararé. 
Pelo local os criminosos ainda 
tentaram fugir mais uma vez 
jogando o carro contra um dos 
policiais que precisou disparar 
contra o veículo para que o 
mesmo desistisse da fuga.

Os criminosos foram detidos 
e a vítima libertada pelos poli-
ciais que encontraram no veículo 
dois revólveres municiados.

A Polícia a vítima contou 
ter sido sequestrado e que es-
tava em cárcere privado há 5 
dias e sendo torturado, alegou 

ainda que seria executado pe-
los outros dois ocupantes, um 
dos quais encontra-se procura-
do pela Justiça. De acordo com 
informações levantadas já no 
Plantão Policial a vítima seria 
executada por dívidas com o 
tráfico de drogas.

Na segunda-feira (27), a 
Polícia Militar Rodoviária reali-
zou a apreensão de um revól-
ver, munições e ainda mais R$ 
48 mil em dinheiro no pedágio 
de Buri.

De acordo com os policiais 
do TOR - Tático Ostensivo Ro-
doviário, a equipe realizava 
fiscalização pela praça de pe-
dágio de Buri quando abordou 
um veículo e suspeitou dos 
ocupantes que demonstraram 
nervosismo e passaram infor-
mações desconexas sobre o 
motivo de sua viagem.

Diante da atitude dos indi-
víduos os policiais resolveram 
abordar os ocupantes do veí-
culo, porém nada de ilícito foi 
encontrado com eles, porém 
ao realizar buscas no carro os 
policiais encontraram um re-
vólver calibre 38, munições, 
sendo sete deflagradas e mais 
R$ 48 mil em dinheiro. Aos po-

Indivíduos são detidos com arma 
de fogo e R$ 48 mil em dinheiro

liciais os homens não informa-
ram a procedência do dinheiro 
e nem como seria utilizado.

Os indivíduos e o material 

apreendido foram encaminha-
dos ao Plantão Policial de Itape-
va onde o caso foi registrado e 
os homens presos.

Na sexta-feira (24), a Guarda 
Civil Municipal deteve dois in-
divíduos ao averiguar uma de-
núncia de tráfico de drogas no 
Jardim Guanabara.

De acordo com os guardas, a 
equipe deslocou-se para o local 
depois de uma denuncia anôni-
ma de que pelo bairro havia um 
possível comércio de drogas.

Chegando ao local a equipe 
deparou-se com dois indivíduos 
que agiram com nervosismo 
ao avistar a viatura. Os guar-

Guarda Municipal apreende 
drogas no Jardim Guanabara

encontraram nada, porém na 
mesma calçada em um arbusto 
próximo de onde os indivíduos 
estavam foi encontrado um pe-
queno frasco de plástico con-
tendo 12 porções de maconha.

Diante dos fatos foram 
apresentados as partes e a dro-
ga apreendida na ocorrência ao 
Plantão Policial para a aprecia-
ção do delegado, onde foi ela-
borado boletim de ocorrência 
de Porte de entorpecente/Ato 
Infracional.

das então decidiram abordar a 
dupla e em busca pessoal não 
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Na terça-feira (28), o giná-
sio CCE recebeu os jogos 
das finais do Aberto de 

Futsal “Minérinho” nas catego-
rias Sub9, Sub10 e Sub11.

Os jogos foram marcantes 
pela festa que os atletas, pais e 
amigos fizeram no ginásio.

Na categoria Sub-9 a equipe 
A.E.P. Guapiara venceu a equipe 
P.M. Buri pelo placar de 8X3 e 
sagrou-se campeã. A equipe 
vencedora também teve o seu 
elenco o goleiro menos vazado, 
João Miguel, e o artilheiro do 
torneio Gabriel Augusto com 
incríveis 17 gols.

No Sub-10, um jogaço abri-
lhantou a noite, a equipe AABB 
Itararé venceu a equipe Fut 
Craques PSG por 4X2 e levou 
o título da categoria para casa. 
O goleiro Pedro Moreira ainda 
tornou-se o goleiro menos va-
zado acompanhado do seu ami-

Finais do Aberto de Futsal “Minérinho” 
são marcadas por jogos emocionantes

go Yuri Rafael como artilheiro 
com 6 gols.

Fechando a noite, a final da 
categoria Sub-11, entre as equi-
pes AABB Itararé e Fut Craques 
Chelsea, a torcida ficou impres-

sionada com tamanho volume 
de jogo de ambas as equipes. 
No final, título para a equipe de 
Itapeva que teve o goleiro me-
nos vazado, atleta Vicente, e o 
artilheiro do torneio, o ala Cauã 

Oliveira com 6 gols.
As finais do “Minérinho” 

continuam neste sábado (01), 
com as disputas das categorias 
Sub12, Sub13 e Sub 14 no giná-
sio CCE a partir das 09h.
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