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O Vereador Mario Nishiya-
ma (Marinho), encaminhou um 
requerimento a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Itapeva 

pedindo a abertura de mais uma 
Comissão Especial de Inquéritos 
– CEI, contra o prefeito afastado 
Luiz Cavani. Página 03.

Marinho pede 
abertura de 

mais uma CEI

Armandinho 
estará da nova 
gestão do AME

Itapeva tem 4 casos de 
dengue confirmados

Carro 
bate em 
poste de 
energia

Um acidente grave ocorrido 
na estrada vicinal que liga a SP-
258 a cidade de Bom Sucesso 
de Itararé acabou de maneira 
trágica na manhã de quarta-
-feira (05). Página 08.

Acidente fatal é 
registrado em Bom 
Sucesso de Itararé
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No final da tarde de quin-
ta-feira (30), a Polícia Militar 

prendeu mais uma vez uma 
mulher que vem praticando 

crimes seguidos em Itapeva. 
Página 06.

Presa seguidamente 
pela Polícia Militar é 

encaminhada a presídio

Há 16 anos ingressava nas 
fileiras da gloriosa Guarda Civil 
Municipal um homem que hon-

rou essa farda durante todo o 
tempo em que esteve presente 
entre nós. Página 07. 

Guarda Municipal 
presta homenagem 

a Marco Benfica
Uma moradora encaminhou a 

nossa equipe de reportagem uma 
denúncia sobre as condições precá-

rias de um dos ônibus da empresa 
que presta serviço de transporte 
coletivo em Itapeva. Página 07.

Moradora reclama 
de problema em 
dispositivo para 

deficiente em ônibus

Dr. Reinaldo 
Braga lançará 

o seu livro 
amanhã às 
15h na Casa 
da Cultura

Artista 
internacinal 

expõe  quadros 
em Itapeva

Indivíduos 
são presos 

por roubo a 
mercado

GCM prende 
homem por 

porte ilegal de 
arma de fogo



Indústria Gráfica IN Ltda - ME
CNPJ: 15.017.953/0001-30

 Inscrição Estadual: 372.082.326.112
Rua Alfredo Moreira de Souza, 379 - Parque Industrial 

CEP 18.410-640 - Caixa Postal 854 
Fones: 3521-1386 | 99774-6296
E-mail: jornalitanews@gmail.com

Editor-chefe e Jornalista Responsável: Francisco Carli Neto - MTB 89.087/SP
Consultor Jurídico:  Nickson Ferreira da Silva - OAB 422.808

Impressão: Grafinorte (Registrada em Cartório sob nº 2470 em 26/08/2009) - Tiragem: 1.800 exemplares. 
Registrado em Cartório sob nº 2474, no livro de matrículas de jornal no dia 17/09/2009.

A direção deste jornal não se responsabiliza por artigos assinados que não necessariamente expressam a opinião deste veículo. O jornal Ita 
News não é responsável pela qualidade, proveniência, veracidade e pontualidade das colocações dos anúncios classificados publicados em 
suas páginas, bem como os conteúdos de seus colunistas, os quais não possuem nenhum vínculo empregatício com a empresa. Circula em 

Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itararé, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.

Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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O político incapaz, que 
aqui em nossa cidade proli-
fera mais do que capim para 
pasto, usa a chuva como 
desculpa, seu antecessor era 
ruim, não tem verba, a opo-
sição me atrapalha, mas em 
momento algum mostra ou 
enxerga seus próprios erros, 
como investimentos total-
mente sem critérios e sem 
uma visão normal do que pode 
vir a acontecer na cidade.  
Alguns até pagam pessoas nas 

redes sociais para atacar seus 
inimigos de forma grosseira 
e com uma conotação que às 
vezes deixa muito claro quem 
é a fonte pagadora de fakes. 

Mas, o erro maior é não 
assumir o que pensa ou fala 
e alguns, inclusive assesso-
res, se escondem e não aten-
dem a ninguém deixando 
bem claro que são fracos que 
passam por um cargo, mas 
jamais trarão grandeza para 
os seus munícipes. Isso serve 

para o Executivo e Legislati-
vo que têm algumas ervas 
daninhas que precisam ser 
extirpadas da política local. 

Precisamos olhar com 
atenção em quem votaremos 
nas próximas eleições já que 
alguns mudam da água para 
o vinho após a conquista 
do mandato e parece que o 
poder os enlouquece, já que 
certas atitudes são incom-
preensíveis. Que Deus salve 
Itapeva.

As desculpas

Guarde todas as cartas de 
amor, aquelas que falam com 
a alma. Guarde as velhas emo-
ções, aquelas que alegram a 
alma. Guarde as antigas decep-
ções, aquelas que ensinaram a 
alma. Guarde as poesias decla-
madas, aquelas que alimenta-
ram a alma. Guarde os beijos 
roubados, aqueles que adoça-
ram a alma. Guarde os abraços 
oferecidos, aqueles que prende-
ram a alma. Guarde a aliança 
enferrujada, aquela que uniu 
a alma. Guarde todas as fotos 
tiradas, aquelas que marcaram 
a alma. Guarde as canções en-
toadas, aquelas que tocaram na 

alma. Guarde as roupas presen-
teadas, aqueles que vestiram a 
alma. Guarde os frascos de per-
fume, aqueles que perfumaram 
a alma. Guarde os pincéis co-
loridos, aqueles que coloriram 
a alma. Guarde os conselhos 
dados, aqueles que libertaram 
a alma. Guarde os velhos rascu-
nhos, aqueles que traduziram a 
alma. Guarde as velhas conver-
sas, aquelas que enriqueceram 
a alma. Guarde tudo que faz 
bem à alma, só não se guarde.

Silenciar nossos sentimen-
tos ou nossos pensamentos 
deixa que, a pessoa que está na 
nossa frente, não saiba que está 

nos machucando, ou que está 
ultrapassando alguns limites. 
Ninguém consegue adivinhar 
o pensamento dos outros, por 
isso se não dissermos aquilo 
que nos faz mal ou que nos 
ofende, as outras pessoas não o 
saberão. Sejamos honestos com 
a nossa alma.

Coisas velhas

CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 76.108.349/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imi-
grantes, n.º 03, e sede operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas na Colônia Castrolan-
da, no Município de Castro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, 
convoca os senhores cooperados, cujo número nesta data é de 1.131 (um mil cento e trinta e um) cooperados 
para reunirem-se na 69ª (sexagésima nona) Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração 
Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 13-02-2020 (treze de fevereiro de dois mil e 
vinte), às 12 (doze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, ou às 13 (treze) horas em 
segunda convocação com a metade mais um dos cooperados, ou ainda às 14 (quatorze) horas em terceira e última 
convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:

ORDEM DO DIA

Abertura pelo Diretor Presidente;
Leitura do Edital de Convocação;
Relatório da Diretoria;
Apresentação do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Sobras e Perdas encerradas em 31-12-2019;
Parecer da Auditoria Externa;
Parecer do Conselho Fiscal;
Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2019;
Destinação das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2019;
Plano anual de atividades da Cooperativa;
Fixação das verbas de retenção para aumento de capital e fundo de desenvolvimento;
Eleição do Conselho Fiscal - Gestão 2020/2021;
Eleição do Conselho de Administração – Gestão 2020/2023;
Fixação do valor da verba de representação para Diretores Executivos, bem como da cédula de presença para os 
Conselhos de Administração e Fiscal e dos membros de Comitês, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
Estipular limite para financiamentos para a aquisição de insumos agrícolas, ingredientes para a fabricação de ra-
ções, capital de giro, Empréstimo do Governo Federal, adiantamentos aos associados por conta da produção e 
adiantamento de contrato de câmbio, autorizando e dando poderes ao Conselho de Administração para a contrata-
ção de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
Estipular limite para financiamentos para a contratação de obrigações, aquisições, alienação, oneração e empenho 
de bens móveis, imóveis e direitos, autorizando e dando poderes ao Conselho de Administração para a contratação 
de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
Palavra livre;
Encerramento.

Castro-PR, 04 de fevereiro de 2020.

Em outubro de 2019, o ve-
reador Margarido propôs 
um Projeto de Lei que 

visava inserir nas escolas mu-
nicipais de Itapeva a prática de 
artes marciais, Margarido de-
fendia que a arte marcial cons-
trói o desenvolvimento psicos-
social e os valores aplicados são 
levados a sério pelos alunos, 
pois a hierarquia nas artes mar-
ciais precisa ser respeitada.

O vereador ainda disse que 
o projeto promoveria a inclusão 
social. “Estudos comprovam os 
benefícios para saúde física e 
mental com a prática de artes 
marciais, além de ser, também, 
importante instrumento de 
inclusão social a referida disci-
plina fará parte da grade extra-
curricular, não substituindo a 
disciplina de Educação Física”. 

O documento protocolado na 
Câmara dizia que para a grade cur-
ricular seriam consideradas artes 
marciais, o Taekwondo, o Aikido, a 
Capoeira, o Hapkidô, o Judô, o Jiu-
-Jitsu, o karatê, o kung Fu, o Muay 

Projeto de Lei sobre artes 
marciais em escolas é 
barrado em comissão na 
Câmara Municipal

A proposta era inserir na grade curricular a prática 
de alguma arte marcial nas escolas do município

Thay, o Tai Chi Chuan e similares.
Apesar da importância o 

projeto acabou sendo arquiva-
do na Camissão de Legislação 
da Câmara Municipal a rela-
tora, vereadora Vanessa Guari 
deu parecer pelo arquivamento 

que foi acatado pelos compo-
nentes da comissão.

Procuramos a vereadora 
para saber o motivo pelo qual 
foi contrária ao projeto, porém 
até o final desta edição não ob-
tivemos respostas.

PRÁTIKA PROMOTORA DE VENDAS 
S/S LTDA, EMPRESA COM SEDE EM 
ITAPEVA (SP), INSCRITA NO CNPJ: 
01.989.898/0001-35 - REGISTRADA 
SOB Nº 19408 NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 
DE ITAPEVA (SP), COMUNICA O EN-
CERRAMENTO DE SUAS ATIVIDA-
DES OCORRIDA EM 13/12/2019.

Na segunda-feira (03) e ter-
ça-feira (04) a população de 
Itapeva foi surpreendida com 
a falta de coleta de lixo em al-
guns bairros do município.

Diversas pessoas usaram as 
redes sociais para relatarem a 
falta da coleta. Em alguns pon-
tos da cidade houve lixo acu-
mulado e reclamações quanto a 
falta de informação sobre o que 
teria acontecido.

De acordo com relatos de 
pessoas que trabalham no se-
tor, o municípío estava fazendo 
a coleta com apenas um cami-
nhão e houve ainda a reclama-
ção quanto a situação de traba-
lho enfrentada pelos coletores.

Diante do ocorrido, a Pre-
feitura Municipal de Itapeva 
divulgou a seguinte nota:

“A Prefeitura de Itapeva 
informa que a partir de quar-
ta-feira (05), os serviços de 
coleta de lixo se normaliza-

Coleta de lixo foi afetada 
no ínicio da semana

ram em todos os bairros. Em 
relação aos EPIs, equipamen-
tos de proteção individual, 
todas as providências estão 
sendo tomadas, pois os exa-
mes de saúde dos funcioná-

rios já estão também sendo 
realizados. Houve compra de 
um caminhão, que a empresa 
deverá entregar no dia 25 de 
fevereiro, visando atender a 
demanda”.



É agora
Depois de passar uma vida atrás de 

cargos públicos Luciano de Oliveira será 
mais uma vez candidato a vereador, se 
a Justiça permitir, já que descobriu que 
seu espaço no Executivo se estreitou e 
desta teta não sairá mais leite. Será que 
fará campanha de Land Rouver ou alu-
gará um gol? 

O PSDB
O presidente do partido armou uma 

possível expulsão do prefeito Cavani da 
legenda e na hora de tomar uma deci-
são descobriu novamente que o alcaide 
é muito mais forte que o presidente. 
Vale a pena lembrar que o Tarzan tra-
balhou para um deputado estadual do 
PV e o federal do PSD. Entenda essa ma-
temática.

Como?
O prefeito mandou uma nota ofi-

cial garantindo a realização do Carna-
val e de repente chega a notificação de 
que as festividades foram canceladas. 
Não houve previsão? E o seu colegia-
do, não funcionou de novo? Iludiu 
quem gosta da festa e aqueles que so-
nhavam com um possível emprego nos 
dias de folia. Falta de previsão, bom 
senso e experiência.

Lamentável
Esta semana faltaram Vans para o 

transporte escolar e coleta de lixo em 
alguns pontos. De quem será a culpa? 
Minha, dos fakes ou do Cavani?

Esse é diferente
Dr. João que pessoa sensacional que 

tínhamos na prefeitura e neste governo 
descobriram. Itapeva só ganha com pes-
soas deste quilate.

va nos próximos anos deve estar prepara-
do para um recape total nas ruas do muni-
cípio já que só fizeram serviços aleatórios 
ao longo dos últimos anos. O asfalto não 
suporta mais operação tapa buraco e esta 
será uma missão irreversível.

Cobrado
Alguns cidadãos que antes denun-

ciavam toda e qualquer possível irregu-
laridade cometida pelo Poder Público de 
Itapeva estão sendo insistentemente co-
brados por agora, após “ganharem” um 
cargo na prefeitura, não mais se mani-
festarem quanto aos problemas enfren-
tados na cidade. Outros perguntam se 
a preocupação com o município era ato 
de cidadania ou mera encenação para 
conseguir seus objetivos?

Sem vida fácil
Ao que parece os políticos de Itape-

va em exercício não terão vida fácil esse 
ano, a todo instante tem alguém de olho 
nas atividades desenvolvidas por estes. 
Cada passo do prefeito Mário Tassinari 
está sendo acompanhado de perto por 
grupos que aguardam só um passo em 
falso para bombardear o chefe do Exe-
cutivo, principalmente após algumas 
nomeações feitas. Por outro lado, o gru-
po de vereadores que esteve e ainda está 
junto a Cavani, também não é esquecido 
e a todo momento alguém faz questão 
de publicar a fidelidade deles ao prefei-
to afastado. Até o momento temos mais 
que enaltecer os atos do prefeito e me-
nos a reprovar.

Comparando
Até mesmo a forma em que os 

vereadores divulgam suas atividades 
estão sendo monitoradas, alguns co-
bram diretamente, outros se organi-
zam em grupos para alertar o que se 

Bonde
A conquista foi enorme, talvez por 

isso a palavra também foi aberta a todos 
que estavam no palco. Fazendo alusão a 
termo usado por funkeiros, o bonde do 
discurso foi grande, nem a chuva que caiu 
sobre parte das pessoas que acompanha-
vam a cerimônia foi suficiente para que 
alguns desistissem da palavra. Em tempos 
de Carnaval, o microfone sambou na mão 
de todo mundo! A inauguração virou pa-
lanque eleitoral e religioso.

A verdade
O atual governo está tendo erros e 

acertos, mas a meu ver os erros são me-
nores e pecam na maioria dos casos pela 
falta de atuação na área que só o tempo 
vai corrigir. No mais é acreditar e apoiar 
tudo o que está correto.

É ele
Armando Ribas Geminiani será o ge-

rente de planejamento do AME de Itape-
va agora administrado pela Santa Casa 
de Andradina.

Armando Ribas Geminiani é casa-
do com Iná Hotz Geminiaini e natural 
de Itapeva. Foi prefeito denossa cidade 
(1989 - 1992), vice-prefeito no primeiro 
mandato de Luiz Cavani, secretário da 
Indústria e Comércio, secretário da Saúde, 
secretário de Administração e agora será 
peça fundamental na nova administração 
do AME (Ambulatório Médico de Especia-
lidades) que será administrado pela San-
ta Casa de Andradina. A inclusão deste 
itapevense ilustre no novo quadro da en-
tidade com certeza fortalecerá o vinculo 
dos atuais funcionários que ainda temem 
por mudanças que segundo o próprio e os 
novos gestores não acontecerá. Boa sorte 
ao novo contratado e que a entidade 
continue cada vez melhor para que os 
anseios da população sejam atendidos.

Pergunta
Quem será que está distribuindo do-

cumentos internos da prefeitura para 
prejudicar o governo Mario Tassinari? 
Incrível que não fizeram um levan-
te para descobrir o autor já que estão 
fazendo festas na internet com docu-
mentos sigilosos. Esses estão tentando 
destruir o governo e não os que os man-
datários acusam.

Fumaça
Ele aparece e desaparece com uma 

rapidez incrível. Dá o tapa e esconde a 
mão em sua extrema covardia como de-
monstrou na última segunda-feira ao 
fazer o anuncio de um cancelamento de 
serviço antes do contratado saber. Esse é 
Rodrigo Tassinari um membro da Casa de 
Leis que não mede esforços para destruir 
quem ele odeia. Hoje se esconde na prefei-
tura achando que manda muito. Será que 
manda mesmo?

O que houve?
As filas enormes que ocorreram na 

Unidade Básica do São Camilo na última 
segunda-feira (03) impressionaram. Falta 
de programação, médico ou competência?

Cestas
Pelo andar da carruagem o caso 

das cestas básicas distribuídas a quem 
chegasse na frente no Jardim Bonfiglioli 
será arquivado, ou seja, está liberado a 
campanha com dinheiro público. Uma 
vergonha o que aconteceu e as mentiras 
que foram contadas. A conivência foi de 
todos da atual administração já que a 
secretária continua mandando fazendo 
o que quer.

Tarefa futura
Você que sonha em administrar Itape-

passa. Um dos comparativos é apon-
tado pelos mais ligados ao que se 
passa na cidade, apontam que antes 
os vereadores ao divulgar uma ação 
diziam que solicitaram ao prefeito de-
terminada coisa, já hoje o termo é de 
que cobraram do prefeito. 

Mais do mesmo
Passada a empolgação do pri-

meiro momento do governo Mário 
Tassinari, as cobranças já estão 
chegando, e bem sólidas, os pro-
blemas na cidade se acumulam e 
o que no início era um fio de espe-
rança parece que acabou virando 
mera ilusão. A gestão atual con-
versa bastante, porém os cidadãos 
estão clamando por ações. Tem 
secretário que no máximo até o 
momento o que fez foi uma Nota 
Oficial. Pode?

Como dito...
Ao que parece pelo menos uma dife-

rença há entre os governos de Cavani x 
Tassinari, o atendimento dos secretários, 
até mesmo os vereadores da agora oposi-
ção confirmam que as portas das secre-
tarias estão abertas a eles, coisa que não 
era muito comum nos últimos anos. Mas 
como diz o ditado: falar até papagaio fala, 
mas a diferença é muito grande. 

SAMU em 
Nova Campina

Foi realizado um cerimonial digno de 
uma conquista marcante em Nova Cam-
pina para receber a Base Decentralizada 
do SAMU. Diversas autoridades se fizeram 
presentes. O espaço que abrigará os socor-
rista foi elogiado por todos. Um feito que 
sem dúvidas contará como o grande triun-
fo para a situação nas eleições que vem ai.

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP
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Na próxima sexta-feira 
(07), acontece em Itapeva o 
Encontro Regional do parti-
do Podemos, com a presença 
já confirmada da Deputada 
Federal e Presidente Nacional 
do Podemos Renata Abreu, o 
vereador de São Paulo e líder 
do Podemos no Estado de São 
Paulo, Mário Covas Neto e do 
Senador representante do Po-
demos no Senado, Álvaro Dias 
(a confirmar).

O encontro será no Hotel 
Ibiza, às 19h e é aberto a toda a 
população de Itapeva e região. 
De acordo com os organizado-
res, este é um novo momento 
político, onde a participação de 
todos é de grande importância, 
uma vez que a política está pre-
sente na vida e no cotidiano de 
todo cidadão.

Saiba mais: Renata Abreu - 
Renata Abreu é mãe, advogada, 
empresária, presidente nacio-
nal do Podemos e deputada fe-
deral por São Paulo em segun-
do mandato, reeleita com mais 
de 161 mil votos.

Suas principais lutas são 
Educação e Defesa da Mulher. 
Até 2015, foi presidente nacio-
nal do então PTN (Partido Tra-
balhista Nacional), quando deu 
início a um projeto de reestru-
turação partidária. Transfor-
mou o antigo PTN no atual Po-
demos, fundado em 2017 com a 
missão de incorporar três pila-
res: transparência, participação 

Itapeva recebe 
liderança do PODEMOS 
nesta semana

e democracia direta.
Mário Covas Neto – filho 

do ex-governador Mario Covas 
e de Florinda Gomes Covas, a 
dona Lila, é advogado e foi ree-
leito vereador de São Paulo nas 
eleições de 2016. Foi candidato 
ao Senado em 2018 e obteve 
mais de 2 milhões de votos. É 
presidente estadual do Pode-
mos.

Álvaro Dias (Não estará pre-
sente) - está no quarto manda-

to como senador e é o atual Lí-
der do Podemos no Senado. Foi 
vereador, deputado estadual, 
deputado federal e governador 
do Paraná, apontado pelo Data-
folha como o melhor governa-
dor do Brasil.

Acompanhe as ações do Po-
demos Itapeva no Instagram: 
@podemositapeva

 
Matéria encaminhada pelo 

grupo Cristal Notícia

O Vereador Mario Nishiya-
ma (Marinho), encaminhou um 
requerimento a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Itape-
va pedindo a abertura de mais 
uma Comissão Especial de In-
quéritos – CEI, contra o prefeito 
afastado Luiz Cavani.

Desta vez o pedido se deve 
a irregularidades apontadadas 
por uma auditoria interna da 
Prefeitura Municipal que apon-
tou que as secretarias de Ad-
ministração Regional e Defesa 
Social contrataram empresas 
que emitiram notas fiscais de 
servíços fictícios e não conferi-
ram os serviços prestados, bem 
como foram pagos serviços não 
executados. Há ainda a desco-
berta de contratação de mais 
de uma empresa para prestar 
o mesmo serviço, compra de 
equipamentos que nunca fo-
ram entregues e renuncia fiscal 
de forma ilegal.

De acordo com o requeri-
mento todas as irregularidades 
teriam sido feitas com o aval 
do prefeito afastado. Em entre-
vista o vereador falou sobre o 
novo pedido. Confira:

IN- Como chegou ao conhe-
cimento do senhor esses con-
tratos que levantam suspeitas?

Marinho- No dia 03 de fe-
vereiro de 2020, recebemos 
dois relatórios parciais da Au-
ditoria Interna, Financeira e 
Patrimonial nos órgãos da Ad-
ministração Direta durante o 
exercício de 2019, determinada 
pelo Decreto nº 10.843, de 02 
de dezembro de 2019. Nesses 
relatórios, bem como nas pro-
vas juntadas há indícios de 
irregularidades na Secretaria 
Municipal das Administrações 
Regionais e Defesa Social.

IN- Diante de mais irregu-
laridades sendo levadas a pú-
blico, como o senhor classifica 
todas essas denuncias no mu-
nicípio?

Marinho-  A situação me 
deixa indignado como político 

e principalmente como cida-
dão. Se todos os fatos forem 
confirmados, estaremos diante 
de um grande sistema de cor-
rupção. A situação já estava 
grave, uma vez que estamos 
vivenciando o afastamento de 
um prefeito por determinação 
judicial e ainda a auditoria in-
terna nos apresentou indícios 
de outras irregularidades.

IN- O senhor acredita que 
haverá instauração de mais 
uma CEI? Por que?

Marinho- Tenho certeza 
absoluta que haverá a instau-
ração de mais uma CEI para in-
vestigar o Governo do prefeito 
afastado, uma vez que os fatos 
apresentados pela auditoria in-
terna são extremamente graves 
e deixaram diversos vereadores 
indignados, sendo necessário 
a instauração de uma Comis-
são Especial de Inquérito para 
fazer uma investigação porme-
norizada. Devemos levar em 
consideração que a fiscalização 
é um dos deveres inerentes do 
Vereador, sendo assim, acredito 
que a maioria dos Vereadores 
querem buscar a verdade.

IN- Já há assinaturas de 
apoio? Se sim, de quem?

Marinho- Os relatórios par-
ciais da auditoria interna foram 
entregues a todos os vereado-
res, além de ter sido protoco-
lado na Secretaria da Câmara 
Municipal, na Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada no últi-
mo dia 03, convidei todos os 
Vereadores para assinar o Re-
querimento para instauração 
da CEI, nesse ínterim, houve a 

confirmação de apoio de vários 
vereadores, dentre eles: Mar-
garido, Edvaldo, Jé, Débora e 
Rodrigo, mas tudo indica que 
outros vereadores vão assinar, 
mas não tiveram tempo de ler 
o requerimento ainda.

IN- O que o senhor fala a 
população sobre mais essa po-
lêmica que vem a público?

Marinho-  Eu sei que a po-
pulação está assustada e indig-
nada com a situação, mas pelo 
que depender de mim e dos 
vereadores que assinaram o Re-
querimento, vamos colocar um 
ponto final na corrupção, uma 
vez que estamos trabalhando 
incansavelmente para o bem 
da população. Não vamos per-
mitir que a impunidade vença e 
vamos atrás de Justiça.

IN- Algumas pessoas estão 
descrentes sobre a efetividade 
das CEIs devido as anteriores, 
mesmo provando as irregulari-
dades não ter tido apoio total 
dos vereadores. Como o senhor 
vê essa situação?

Marinho- Infelizmente a CEI 
aponta apenas as irregularida-
des e envia o relatório final aos 
órgãos competentes para que 
as providências sejam tomadas.

Temos por exemplo a CEI 
das notas frias instaurada em 
2018, após a sua finalização, o 
relatório foi enviado para o Mi-
nistério Público do Estado de 
São Paulo, dentre outros órgãos 
e somente no final de 2019 a 
ação judicial cabível foi ajuiza-
da, tendo em vista que tratou-
-se de uma ação bem complexa, 
contendo quase 5 mil páginas, 
mas que ensejou no afastamen-
to do até então, Prefeito Muni-
cipal, Sr. Luiz Cavani.

Portanto, as punições oriun-
das de irregularidades aponta-
das nas CEI’s acabam demoran-
do um pouco e por esse motivo 
a população acaba ficando 
desacreditada. Mas a verdade 
deve prevalecer e a justiça deve 
ser feita.

Vereador Marinho pede 
abertura de mais uma 
CEI contra Cavani
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A Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da DVS 
- Divisão de Vigilância 

Ambiental e Controle de Zoo-
noses de Itapeva, realizou uma 
reunião para atualizar os de-
mais setores da administração 
municipal sobre o quadro epi-
demiológico e a infestação do 
mosquito Aedes Aegypti.

Em 2019, a cidade teve 12 
casos de dengue no decorrer do 
ano todo. Já em 2020, apenas 
neste mês de janeiro, já foram 
confirmados 4 casos outócto-
nes (contraídos no próprio mu-
nicípio) e nenhum importado.

De 7 a 16 de janeiro, foram 
encontradas 52 amostras posi-
tivas para o Aedes Aegypti nos 
bairros da cidade, que são eles 
respectivamente: Jardim Ferra-
ri (3), Jardim Califórnia (1), Vila 
Taquari (2), Vila São Francisco 
(2), Jardim Grajaú (3), Vila San-
ta Maria (5), Bairro de Cima (5), 
Vila Nova (3), Centro (3), Vila 
Bom Jesus (1), Jardim Nova Ita-
peva (1), Vila Ribas (3), Vila Ca-
margo II (2), Jardim Belvedere 
(4), Vila Camargo I (2), Jardim 
Bonfiglioli (3), Vila Aparecida 
(1), Vila Mariana (5), Parque Ci-
mentolândia (1) e Jardim Kan-
tian (3).

Os principais sintomas oca-
sionados pela dengue são: febre 

Itapeva registra 4 casos de dengue em 2020
Em 10 dias, foram encontradas 52 amostras positivas para o Aedes Aegypti nos bairros da cidade; Sorocaba já decretou epidemia

alta de início imediato, dores 
moderadas nas articulações, 
manchas vermelhas na pele e 
coceira.

Cuidados para evitar cria-
douros:

- Elimine as plantas aquá-
ticas, pois elas são um grande 

risco para a procriação do mos-
quito;

- Coloque cascas de ovos, 
latas, tampas de garrafas e 
outras embalagens vazias em 
sacos plásticos bem fechados 
antes de descartá-los. Mante-
nha-os fora do alcance de ani-
mais até o recolhimento;

- Elimine os pratinhos das 
plantas ou mantenha-os jun-
tos, não deixando espaço para 
que os mosquitos coloquem 
seus ovos;

- Reservatórios de água de-
vem permanecer microtelados 
para não permitir que o mos-
quito tenha acesso à água e co-

loque seus ovos;
- Guarde os pneus velhos 

em local seco e abrigado de 
chuva ou entregue no Posto de 
Coleta da Prefeitura de Itapeva, 
na Rua Gastão Vidigal, esquina 
com a Noemi de Moura Müzel, 
para serem reciclados;

- Mantenha as calhas para 

A Prefeitura de Sorocaba de-
cretou epidemia de dengue na ci-
dade. A informação foi divulgada 
durante coletiva de imprensa.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico, fo-
ram confirmados 104 casos da 
doença no município, sendo 76 
autóctones (73%), 25 importa-
dos, ou seja, de pacientes que 
se contaminaram em outras 
cidades, e três de origem inde-
terminada. Ao todo, foram 802 
notificações. Destas, 629 foram 
descartadas e 69 continuam em 
investigação.

Segundo a Vigilância Epi-
demiológica, em um dos casos 
confirmados foi identificado o 
vírus da dengue tipo 2, que já 
havia circulado na cidade no 
ano passado.

A prefeitura explica que o 
número de casos por semana 
foi maior este ano em compa-
ração com 2019. Além disso, 
Sorocaba está acima do limite 
de casos esperado para o mês 
de janeiro, início do período sa-
zonal da doença.

Os bairros com maior inci-
dência de dengue estão locali-

zados nas áreas de abrangência 
das Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) Rodrigo, Hortência 
e Simus. No entanto, segundo 
a vigilância, todas as áreas do 
município apresentaram casos 
positivos da doença em 2020.

Sorocaba também registrou 
duas notificações de febre ama-
rela (uma descartada e uma em 
investigação), dois casos confir-
mados de chikungunya e uma 
notificação de zika vírus, que 
ainda está sendo investigada.

(Matéria de Sorocaba: Fonte 
– G1)

Prefeitura de Sorocaba decreta epidemia de dengue na cidade
De acordo com o último boletim epidemiológico, foram confirmados 104 
casos da doença no município, sendo 76 autóctones e 25 importados

água da chuva desentupidas;
- Bloqueie o cano de sus-

tentação da antena parabólica 
para que não acumule água em 
seu interior;

- Mantenha a caixa d’água 
com tampa completamente la-
crada. Retire a água acumulada 
na laje;

- Elimine qualquer obje-
to que possa acumular água, 
como as partes de garrafas de 
vidro utilizadas em cima de 
muros;

- Mantenha os reservatórios 
de água das geladeiras com de-
tergente;

- Ralos em desuso devem 
permanecer fechados. Ralos 
externos devem permane-
cer desobstruídos para não 
acumularem água;

- Lave, com escova, os potes 
de água dos animais uma vez 
por semana, no mínimo;

- Bromélias acumulam água 
em seu interior. Por esse moti-
vo, são proibidas no perímetro 
urbano de Itapeva, de acordo 
com a Lei nº 1.788/2.002, des-
cumprimento sujeito a multa;

- Mantenha a água das 
piscinas limpa e devidamente 
tratada. Utilizar capa como co-
bertura não impede os focos do 
mosquito, devido às pequenas 
frestas formadas.
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Professor e aluno da Educação Física da Fait 
são premiados em congresso internacional

da FIEP realizado no Centro de 
Convenções do Hotel Golden 
Park Internacional em Foz do 
Iguaçu/PR.

As categorias premiadas fo-
ram as seguintes:

Professor/Profissional
Estudantes
Livros
Revistas
Empresas/Marcas
Mídias Socias
Especial Brasil e Exte-

rior (Escolha pela diretoria da 
FIEP no Brasil)

Delegado/a do ano – (Esco-
lha pela diretoria da FIEP no 
Brasil)

Neste ano, o Curso de Edu-
cação Física das FAIT foi pre-
miado em duas categorias: 

Professor/Profissional: Prof. 
Dr Marcelo Diarcádia Mariano 
Cezar

Estudantes: Fabrício Marcel 

O Troféu TOP FIEP BRASIL 
é uma Promoção da Delegacia 
Geral da Fiep no Brasil(Federa-
ção Internacional de Educação 
Física), que realiza-se a 16 anos 
consecutivos com o objetivo 

de homenagear profissionais 
pelo seu trabalho. A premiação 
aconteceu em um jantar Es-
pecial da FIEP que se realizou 
no dia 19 de janeiro durante 
o 35º Congresso Internacional 

Nunes Galvão
O Prof. Dr. Marcelo Diar-

cádia é docente do curso de 

Educação Física da FAIT desde 
2010 e Fabrício Galvão cursa o 
7º período de Educação Física 

Bacharelado, sendo considera-
do um dos melhores alunos do 
curso.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Valei-vos da luz

Andai enquanto tendes a sa-
bedoria da meditação entre pas-
sado e futuro, para que as trevas 
não vos apanhem. 

Jesus ( João, 12:35)

O homem de meditação en-
contrará pensamentos divinos, 
analisando o passado e o futu-
ro. Ver-se-á colocado entre duas 
eternidades- a dos dias que se 
foram e a que se foram e a que 
lhe acena do porvir.

Examinando os tesouros do 
presente, descobrirá suas opor-
tunidades preciosas.

No futuro, antevê a bendita 
luz da imortalidade, enquan-
to no pretérito se localizam as 
trevas da ignorância, dos erros 
praticados, das experiências 
malvividas. Esmagadora maio-
ria de personalidades humanas 
não possui outra paisagem, 
com respeito ao passado pró-
ximo ou remoto, senão essa, 
constituída de ruína e desen-

canto, compelindo-as a revalo-
rizar os recursos em mão.

A vida humana, pois, ape-
sar de transitória, é a chama 
que vos coloca em contato 
com o serviço de que neces-
sitais para a ascensão justa. 
Nesse abençoado ensejo, é 
possível resgatar, corrigir, 
aprender, ganhar, conquistar, 
reunir, reconciliar e enrique-
cer-se no Senhor.

Refleti na observação do 
Mestre e aprender-lhe-eis o lu-
minoso sentido. Andai enquan-
to tendes a luz, disse Ele.

Aproveitai a dádiva de tem-
po recebida, no trabalho edifi-
cante.

Afastai-vos da condição in-
ferior, adquirindo mais alto en-
tendimento.

Sem os característicos de 
melhoria e aprimoramento 
no ato de marcha, sereis do-
minados pelas trevas, isto é, 
anulareis vossa oportunidade 
santa, tornando aos impulsos 
menos dignos e regressando, 
em seguida à morte do corpo, 
ao mesmo sitio de sombras 

de onde emergistes para ven-
cer novos degraus na sublime 
montanha da vida.

Discussão e conclusão: O 
tempo é o mais precioso pa-
trimônio que Deus entregou 
nesta vida. Através dele a evo-
lução espiritual se faz com o 
trabalho no bem; na medita-
ção contemplativa, na paciên-
cia, na esperança. Tudo que 
é edificante requer tempo, 
como estudar, tempo para o 
próximo, tempo para semear, 
tempo para esperar.

Atualmente temos desper-
diçados o nosso tempo com 
informações inúteis, nos meios 
de comunicação.

Vamos usar o nosso tempo 
para a luz, para a sabedoria.

A maior aflição no mundo 
espiritual é termos a cons-
ciência que desperdiçamos 
o nosso tempo na existência 
física.

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

Emmanuel.

Na noite de quinta-feira (30), 
um acidente na Rua Lau-
delina loureiro de Melo na 

Vila Aparecida deixou a população 
e os socorrista que foram atender a 
ocorrência apreensivos.

Pelo local um veículo aca-
bou batendo em um poste de 
iluminação pública, com a co-
lisão alguns fios de energia 

Acidente entre carro e poste de 
iluminação deixa feridos na Vila Aparecida

acabaram se soltando sobre o 
carro. Devido a situação os ho-
mens do Corpo de Bombeiros e 
do SAMU não podiam socorrer 
as vítimas e também orienta-
ram as pessoas que estavam no 
veículo a permanecer onde es-
tavam para não correr risco de 
ser eletrocutado.

Foram mais de 40 minutos 

de tensão, aguardando a che-
gada de uma equipe da con-
cessionária que administra a 
rede de energia elétrica chegar 
para desligar a rede e assim os 
socorrista poderem realizar o 
resgate das vítimas.

De acordo com a Polícia Mi-
litar ao todo foram socorridas 
três pessoas que foram encami-
nhadas ao hospital conscientes 
e com ferimentos leves. Ainda 
segundo a PM, o condutor do 
veículo não era habilitado e 
o documento do carro estava 
atrasado desde 2018.

As vítimas foram atendidas 
na Santa Casa de Misericórdia 
de Itapeva e depois liberadas. 
Já a Polícia Militar apresentou o 
caso no Plantão Policial onde as 
medidas administrativa foram 
tomadas.

Na madrugada de sexta-
-feira (31), um ônibus de uma 
empresa de transportes ficou 
destruído após ser consumido 
por um incêndio.

O fato foi registrado em 
Campina de Fora, zona rural de 
Ribeirão Branco. Segundo infor-
mações, a Polícia foi acionada 
e chegando ao local encontrou 
os ônibus já tomado pelas cha-
mas. Ainda de acordo com a 
PM, as causas do incêndio são 
desconhecidas, há a suspeita 
de que o fogo pode ter sido pro-
vocado por ação humana, po-
rém não foi descartada a pos-

Ônibus é consumido por 
incêndio em Campina de Fora

sibilidade de algum problema 
elétrico no veículo.

O caso foi apresentado na 
delegacia de Ribeirão Branco e 
será investigado da Polícia Ci-

vil. A Polícia informou que não 
houve feridos na ocorrência.

A empresa da qual o ônibus 
fazia parte da frota não quis co-
mentar o caso.

No final da tarde de quin-
ta-feira (30), a Polícia Militar 
prendeu mais uma vez uma 
mulher que vem praticando cri-
mes seguidos em Itapeva.

De acordo com o registrado 
em boletim de ocorrência, uma 
equipe da PM foi acionada para 
atender uma desinteligência 
pela Avenida Cândido Rodrigues 
no Jardim Virgínia. Chegando ao 
local os policiais foram informa-
dos que uma mulher havia furta-
do um celular e fugiu logo após 
cometer o delito.

Os policiais então começaram 
a patrulhar pelas imediações do 
bairro procurando pela mulher 

Presa seguidamente pela Polícia 
Militar é encaminhada a presídio 
em audiência de custódia

descrita pelas testemunhas. Ao 
passar por ruas do Jardim Guana-
bara os policiais viram a mulher 
que ao perceber a aproximação 

da PM e tentou fugir mais uma 
vez, porém foi detida.

Com a mulher nada foi en-
contrado, mas em frente ao 
local onde estava os policiais 
encontraram seu tênis e dentro 
dele um celular IPhone 5. Ao 
ser questionada sobre o apare-
lho a mulher confessou o furto.

Diante da situação a detida 
e a vítima foram encaminhadas 
ao Plantão Policial onde o caso 
foi registrado e a mulher presa 
em flagrante por furto. 

Em audiência de custódia 
o juiz responsável determinou 
o encaminhamento da mulher 
para uma cadeia em Votorantim.

No sábado (01), a Guarda 
Civil Municipal deteve um 
indivíduo por porte ilegal de 
arma de fogo.

De acordo com a equipe 
que realizou a prisão, houve 
uma denúncia de que havia 
um homem em um estabele-
cimento comercial no Jardim 
Maringá com uma arma de 
fogo.

Chegando ao local indica-
do os GCMs avistaram o indi-
víduos que batia com as ca-
racterísticas do denunciado, 

GCM prende homem por 
porte ilegal de arma de fogo

Fotos: Juliano Cidro/Giro Itapeva

No início da noite de sexta-
-feira (31), indivíduos roubaram 
um mercado no Jardim Europa.

De acordo com as vítimas 
três indivíduos participaram 
do crime, sendo que dois deles 
teriam anunciado roubo simu-
lando estarem armados. Após 
pegarem cerca de R$600 os sus-
peitos fugiram e as equipes de 
segurança foram acionadas.

A GCM recebeu a informa-
ção de que um dos suspeitos 
estava escondido próximo a 
Rua Ney Cuiabano e diante das 
características do mesmo aca-
bou encontrando o indivíduo. 
Enquanto realizava a prisão do 
rapaz os guardas municipais 
foram informados de que o ou-
tro autor do roubo havia sido 
capiturado por populares e as-

os guardas notaram que o ho-
mem se comportou de manei-
ra estranha e assustado en-
trou no banheiro, sendo que 

ao sair do local acabou sendo 
abordado e nada de ilícito foi 
encontrado com ele.

Ao verificar o banheiro os 
guardas municipais encon-
traram a arma escondida em 
uma parede acima da porta e 
ao questionaram o suspeito o 
mesmo acabou confessando 
que estava com a arma de fogo.

Diante dos fatos foi condu-
zido o indivíduo até o Plantão 
Policial, onde a autoridade 
responsável ratificou a voz de 
prisão em flagrante. 

Indivíduos são presos 
por roubo a mercado

sim pediram apoio da Polícia 
Militar que encontrou o indi-
víduo sendo detido por alguns 
homens que informaram que o 
mesmo estaria tentando se es-
conder em uma casa.

Ao serem questionados so-

bre o roubo ambos acabaram 
assumindo a autorida do crime.

Na delegacia o delegado Dr. 
Marcelo Bruder determinou a 
prisão em flagrante do maior e 
a apreensão do menor que fica-
ram a disposição da Justiça.



PROCLAMAS
operador de picador, residente na Chácara 
Recanto Renascer, Bairro Betânia, Itapeva - SP, 
filho de MAURO LUIZ, resineiro, nacionalida-
de brasileira, 46 anos, natural de Itapeva-SP e 
de IRINÉIA RAMOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itapeva-SP, re-
sidentes e domiciliados na Chacara Recanto 
Renascer, no Bairro Betânia, Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
22 anos de idade, nascida a 21/07/1997, do 
lar, residente na Chácara Recanto Renascer, 
Bairro Betânia, Itapeva - SP, filha de PEDRO 
DE OLIVEIRA PINTO, natural de Ribeirão 
Branco-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP na data de 02 de junho de 1999 e de 
ZILDA APARECIDA FIGUEIRA ROSA, 
cuidadora de idosa, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 23 de junho de 1965, residente e domicilia-
da em Nova Campina-SP, à Rua João Cardoso 
de Almeida, 200- Centro. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 04 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JULIO CESAR MATHEUS 
DE OLIVEIRA e FERNANDA MONIKE 
PROENÇA VEIGA AMANCIO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 23 
anos de idade, nascido a 12 de junho de 1996, 
auxiliar administrativo, residente à Rua José 
Sipos Filho, nº 72, Jardim Santa Rosa, Itapeva 
- SP, filho de EZEQUIEL LOPES DE OLI-
VEIRA, eletrotécnico, nacionalidade brasileira, 
44 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data 
de 22 de junho de 1975, residente e domiciliado 
em Indaiatuba-SP e de GILMARA MATEUS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 21 de abril de 
1979, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à 
Rua José Sipos Filho, nº 72- Jardim Santa Rosa; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 23 anos de idade, nascida a 16/10/1996, 
do lar, residente á Rua Aristides Franco de Mo-
raes, nº 371, Conjunto Habitacional Tancredo 
Neves, Itapeva - SP, filha de FERNANDO 
CEZAR VEIGA AMANCIO, escrivão civil, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascido na data de 29 de abril de 
1962, residente e domiciliado em Itaberá-SP e 
de EDNA MELO PROENÇA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 49 anos, natural de Itapeva-
-SP, nascida na data de 14 de maio de 1970, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
Aristides Franco de Morais, nº 371- Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves. Itapeva. O re-
gime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 27 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, IV e V CLAUDINEI MASSAO CAL-
DEIRA e IZABEL CRISTINA CAMARGO 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Tatuí-SP, 
divorciado de Patricia Aparecida Nunes Rodrigues, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 14/04/2016, 
com 46 anos de idade, nascido a 11 de junho de 
1973, vendedor, residente Rua Jamil de Oliveira 
Ramos, nº 197, Jardim Brasil, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS CALDEIRA, motorista, 
nacionalidade brasileira, 69 anos, natural de Tatuí-
-SP, nascido na data de 10 de outubro de 1950, 
residente e domiciliado em Tatuí-SP, à Rua São 
Francisco, nº 27 - Vila Jurema e de REGINA 
MARIA AKEMY CALDEIRA, natural de 
Itapecirica da Serra-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Tatuí-SP na data de 26 de agosto de 
2012; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divor-
ciada de Alessandro François de França, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 24/11/2005, com 40 
anos de idade, nascida a 06/11/1979, assistente 
social, residente Rua Jamil de Oliveira Ramos, nº 
197, Jardim Brasil, Itapeva - SP, filha de JURAN-
DIR DOS SANTOS, forneiro, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de Apiaí-SP, nascido 
na data de 20 de março de 1957 e de MARIA 
MADALENA CAMARGO SANTOS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de 
Apiaí-SP, nascida na data de 10 de junho de 1960, 
residentes e domiciliados em Itapeva- SP, à Rua 
Celso Magalhães de Araujo, 82- Parque Cimen-
tolândia. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 29 de 
janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV ROBSON VELLOSO e MARTA 
DE SOUZA SANTOS, sendo ELE:- natural 
de Itaberá-SP, solteiro, com 27 anos de idade, 
nascido a 25 de janeiro de 1993, serviços gerais, 
residente à Rua Oito,, nº 116, Jardim Kantian, 
Itapeva - SP, filho de ALOISIO VELLOSO, 
motorista, nacionalidade brasileira, 54 anos, na-
tural de São Paulo-SP, nascido na data de 08 de 
agosto de 1965 e de HELENA MARIA ALVIM 
VELLOSO, cozinheira, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Pirajú-SP, nascida na data de 
18 de maio de 1972, residentes e domiciliados em 
Itapeva- SP, à Rua Oito, 116- Jardim Kantian; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 29 
anos de idade, nascida a 27/12/1990, do lar, resi-
dente à Rua Oito,, nº 116, Jardim Kantian, Itapeva 
- SP, filha de JOSÉ DALVO PEREIRA DOS 
SANTOS, lavrador, nacionalidade brasileira, 69 
anos, natural de Candido de Abreu-PR, nascido na 
data de 20 de janeiro de 1951 e de VITALINA DE 
SOUZA, do lar, nacionalidade brasileira, 66 anos, 
natural de Siqueira Campos -PR, nascida na data 
de 23 de janeiro de 1954, residentes e domicilia-
dos no Bairro Guarizinho, Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 30 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOÃO BENEDITO DE 
JESUS e MARIA APARECIDA MARIA-
NO DAMASCENO, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, viúvo de Maria Delgado de Jesus, 
falecida no dia 22/05/2016, com 57 anos de idade, 
nascido a 02 de março de 1962, pedreiro, residente 
à Rua Água Viva, nº 611, Jardim Bonfiglioli, Itapeva 
- SP, filho de SALVADOR DE JESUS, nacio-

nalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e de 
TEREZA PAULINO PASSOS DE JESUS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 70 anos, residente e 
domiciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Quinta do Sol-PR, viúva de Washington Luis Da-
masceno, falecido no dia 31/07/2017, com 58 anos 
de idade, nascida a 28/11/1961, do lar, residente à 
Rua Dirce Camargo de Almeida, nº 450, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filha de JOÃO MARIANO, 
nacionalidade brasileira, 73 anos e de TEREZI-
NHA CIDA MARIANO, nacionalidade brasi-
leira, falecida em Quinta do Sol - PR. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 31 de janeiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V MICHEL LACERDA LINO 
e JULIANA DIAS TEIXEIRA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de Bianca Cris-
tiane Laroze, cujo o casamento foi dissolvido aos 
03/04/2013, com 30 anos de idade, nascido a 
26 de maio de 1989, vendedor, residente à Rua 
Newton Rosa, nº 32, Itapeva II, Itapeva - SP, filho 
de CLAUDINEI DE OLIVEIRA LINO, esto-
quista, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 19 de janeiro 
de 1969, residente e domiciliado em Itapeva-SP, à 
Rua Florentino Bueno de Camargo nº 175- Jardim 
Califôrnia e de CLAUDIA MARIA LACER-
DA LINO, balconista, nacionalidade brasileira, 
48 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 21 de abril de 1971, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP, à Rua Leoni Gomes de Carvalho, 
nº 22- Jardim Brasil; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 19 anos de idade, nascida a 
15/12/2000, consultora de beleza, residente à Rua 
Cícero Marques Júnior, nº 248, Vila Ribas, Itapeva 
- SP, filha de JOIARIBES UBALDO TEIXEI-
RA, pintor, nacionalidade brasileira, 54 anos, natu-
ral de Itapeva-SP, nascido na data de 02 de março 
de 1965 e de ROSANA DIAS TEIXEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de Ita-
peva-SP, nascida na data de 27 de julho de 1968, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua 
Cícero Marques Júnior, 248- Vila Ribas. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 31 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV RENATO FOGAÇA DA FÉ 
e MARIANE FOGAÇA DOS SANTOS 
VIEIRA, sendo ELE:- natural de Guarizinho / Ita-
peva-SP, solteiro, com 30 anos de idade, nascido 
a 13 de setembro de 1989, motorista, residente à 
Rua Francisco Sojo Avila, nº 60, Bairro Caputera, 
Itapeva - SP, filho de ANTONIO CARLOS DA 
FÉ, caseiro, nacionalidade brasileira, 48 anos, na-
tural de Fartura - SP  e de CLARICE FOGAÇA 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP , 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 24 anos 
de idade, nascida a 08/07/1995, do lar, residente à 
Rua Francisco Sojo Avila, nº 60, Bairro Caputera, 
Itapeva - SP, filha de HELI ALVES VIEIRA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itapeva - SP e de ROSINEIA FOGAÇA 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 41 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 31 de janeiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV FABRÍCIO OLIVEIRA DE 
CAMARGO e JULIA FLORENTINO AL-

VES, sendo ELE:- natural de Sengés-PR, solteiro, 
com 21 anos de idade, nascido a 04 de junho de 
1998, motorista, residente à Rua Rafael Gongora,, 
nº 119, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de 
VALDEMIR PIRES DE CAMARGO, moto-
rista, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de 
Nova Campina-SP, nascido na data de 12 de de-
zembro de 1957 e de MARIA OLIVEIRA DE 
CAMARGO, do lar, nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itararé-SP, nascida na data de 20 
de dezembro de 1964, residentes e domiciliados 
em Bom Sucesso de Itararé-SP, no Bairro Itambé; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
16 anos de idade, nascida a 08/04/2003, estu-
dante, residente à Rua Rafael Gongora,, nº 119, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha de REGI-
NALDO APARECIDO ALVES, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascido na data de 25 de novembro de 
1977, residente e domiciliado em Itapeva-SP, à Rua 
Benedito Oliveira da Silva, nº 124- Vila Mariana e 
de VANDERLEIA LEITE FLORENTINO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 39 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 22 de abril de 
1980, residente e domiciliada em Piraquara-PR, à 
Rua Barão Cerro Azul, nº 1473 -MD-7. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 31 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV JOMAR DANILO LEITE DE OLI-
VEIRA e NATÁLIA ALVES DE ANDRADE, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 30 
anos de idade, nascido a 29 de abril de 1989, resineiro, 
residente Rua Dirce Camargo de Almeida, nº 140, Vila 
Santa Maria, Itapeva - SP, filho de URIEL DE OLI-
VEIRA, vigia noturno, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itapeva - SP e de JACIRA FER-
REIRA LEITE, gari, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
São Paulo-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida 
a 18/12/1993, do lar, residente Rua Dirce Camargo de 
Almeida, nº 140, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de 
MIRIAM ALVES DE ANDRADE, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 55 anos, natural de Itapeva - SP, re-
sidente e domiciliada em Ribeirão Branco - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 01 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V MICHEL FRANCISCO DE 
OLIVEIRA e LIDIA DE OLIVEIRA RAMOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Li-
dia de Oliveira Ramos, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 23/08/2019, com 42 anos de idade, nascido a 12 
de setembro de 1977, motorista, residente à Rua José 
Carlos Aguirre, nº 260, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, 
filho de MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 60 anos, residente e 
domiciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Michel Francisco de Olivei-
ra, cujo o casamento foi dissolvido aos 23/08/2019, 
com 40 anos de idade, nascida a 09/11/1979, do lar, 
residente à Rua José Carlos Aguirre, nº 260, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filha de ANTONIO DE AL-
MEIDA RAMOS, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de ADALGIZA DE OLIVEIRA 
RAMOS, do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
residente e domiciliada em Capão Bonito - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 01 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JANILTON FERNANDES CHA-
VES e LARISSA CRISTINA RAMOS BAP-
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TISTA, sendo ELE:- natural de Campos Gerais-MG, 
solteiro, com 37 anos de idade, nascido a 17 de maio 
de 1982, auxiliar de produção, residente à Rua José 
Carlos Aguirre, nº 260, Vila Dom Bosco, Itapeva - 
SP, filho de HILDA FERNANDES CHAVES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, residente 
e domiciliada em Capão Bonito - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de 
idade, nascida a 22/11/1998, do lar, residente à 
Rua José Carlos Aguirre, nº 260, Vila Dom Bosco, 
Itapeva - SP, filha de SAMUEL PEREIRA 
BAPTISTA, natural de Itapeva - SP, nacionalida-
de brasileira, falecido em Itapeva - SP e de LÍDIA 
DE OLIVEIRA RAMOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Itapeva - SP, resi-
dente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 01 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V VINICIUS SANTOS LOPES 
e ALBERÂNIA DA SILVA SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Josile-
ne Alvim Velloso, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 29/10/2018, com 22 anos de idade, nascido a 
12 de janeiro de 1998, segurança, residente à Rua 
Jesuino Oliveira Melo, nº 91, Jardim Santa Rosa, 
Itapeva - SP, filho de AGNALDO SANTOS, se-
gurança, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural 
de Itapeva-SP e de EUGENIA RODRIGUES 
LOPES, faxineira, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Solâ-
nea-PB, solteira, com 19 anos de idade, nascida a 
22/11/2000, promotora de vendas, residente à Rua 
Jesuino Oliveira Melo, nº 91, Jardim Santa Rosa, 
Itapeva - SP, filha de FERNANDO BERNAR-
DO DOS SANTOS, feirante, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Bananeiras-PB e de 
ALBERTINA DA SILVA SANTOS, diarista, 
nacionalidade brasileira, 39 anos, natural de Ca-
bimba de Dentro-PB, residentes e domiciliados em 
Solânea-PB. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 03 de fevereiro 
de 2020 

Nºs I, II, III e IV JOSÉ LUCAS DO PRADO 
TEODORO e CAILANE FERNANDES DE 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Paranapane-
ma-SP, solteiro, com 20 anos de idade, nascido a 
24 de janeiro de 2000, serviços gerais, residente à 
Rua Boa Vista, nº 140, Bairro Cercadinho, Itapeva 
- SP, filho de DORIVAL TEODORO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de 
Cândido Mota - SP  e de APARECIDA LEME 
DO PRADO, do lar, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP, re-
sidentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itararé-SP, solteira, com 17 anos 
de idade, nascida a 02/01/2003, estudante, resi-
dente à Rua Boa Vista, nº 31, Bairro Cercadinho, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ RODRIGUES DE 
ALMEIDA, motorista, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itararé - SP, nascido na data de 12 
de setembro de 1971, residente e domiciliado em 
Bom Sucesso de Itararé - SP e de LAUDICÉIA 
FERNANDES DE ALMEIDA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 44 anos, natural de Diadema - SP, 
nascida na data de 25 de agosto de 1975, residente 
e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 03 de fevereiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV SAMUEL DINIZ OTT e BRU-

NA VITORIA RAMOS LUIZ, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos de idade, 
nascido a 14 de junho de 1997, serviços gerais, 
residente à Rua Celuta Silvia Gomes, nº 161, Lot. 
Dona Carmelia, Taquarituba - SP, filho de ANDER-
SON SAMUEL OTT, mecânico , nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Itapeva-SP , residente 
e domiciliado em Taquarituba-SP e de ROSE-
MARY FÁTIMA DINIZ FLORÊNCIO OTT, 
faxineira , nacionalidade brasileira, 40 anos, natural 
de Itapeva-SP , residente e domiciliada em Taquari-
tuba - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 17 anos de idade, nascida a 14/06/2002, 
do lar, residente Bairro Bethania, Itapeva - SP, filha 
de MAURO LUIZ, resineiro , nacionalidade brasi-
leira, 46 anos, natural de Itapeva-SP e de IRINÉIA 
RAMOS LUIZ, do lar , nacionalidade brasileira, 
42 anos, natural de Itapeva-SP , residentes e do-
miciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 03 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JÉDSON DOS SANTOS 
ROCHA e JAINE DUARTE, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos de 
idade, nascido a 05 de maio de 1989, açougueiro, 
residente à Praça Maria de Lourdes Camargo, 
nº 29, Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filho de 
MOACIR ALVES DA ROCHA, aposenta-
do, nacionalidade brasileira, 70 anos, natural de 
Itapeva - SP  e de MATILDE DOS SANTOS 
ROCHA, do lar , nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Guarizinho, Itapeva-SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 22 anos de 
idade, nascida a 05/08/1997, babá, residente à 
Rua Nelson Domingues, s/nº, Fundo 06, Vila São 
Benedito, Itapeva - SP, filha de MARIA DE FÁ-
TIMA DUARTE, do lar , nacionalidade brasileira, 
42 anos, natural de Capão Bonito-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 04 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV GIOVANNI POGLISCH SAN-
TOS e MARIANNE VIEIRA RODRIGUES 
DA COSTA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 31 anos de idade, nascido a 19 de 
janeiro de 1989, consultor de irrigação, residente à 
Rua Tasso Menezes de Abreu, nº 238, Jardim Beija 
Flor, Itapeva - SP, filho de LUIZ WANDERLEI 
ABREU DOS SANTOS, aposentado, naciona-
lidade brasileira, 60 anos, natural de Itapeva - SP 
e de ANA CRISTINA POGLISCH SAN-
TOS, secretária , nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 34 anos de idade, nascida a 
22/08/1985, advogada, residente à Alameda das 
Acacias, nº 102, Jardim América, Itapeva - SP, filha 
de EZIQUIEL RODRIGUES DA COSTA, 
agricultor , nacionalidade brasileira, 57 anos, natural 
de Itaberá - SP e de SELENE APARECIDA 
VIEIRA DA COSTA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 51 anos, natural de Buri - SP, residentes e 
domiciliados em Itaberá - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 04 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV RAFAEL RAMOS LUIZ e 
LUANA APARECIDA ROSA PINTO, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 
anos de idade, nascido a 13 de agosto de 1994, 

Há 16 anos ingressava nas 
fileiras da gloriosa Guarda Civil 
Municipal um homem que hon-
rou essa farda durante todo o 
tempo em que esteve presente 
entre nós.

Marco Antonio da Cruz 
Benfica nos deixou repentina-
mente, fomos pegos de sur-
presa, difícil foi acreditar que 
nosso irmão de farda partiu, 

Guarda Municipal presta 
homenagem a Marco Benfica

mas fica em nossa memória 
muito mais do que o Guarda 
Civil Municipal que era, ficam 
as lembranças de um ami-
go fiel a seus companheiros 
de farda, e do exemplo para 

aqueles que o admirava.
Nosso amigo/irmão partiu, 

mas deixou a nós o exemplo de 
honra, ética e caráter. Descanse 
em paz Guerreiro, leve consigo 
o nosso abraço e a nossa admi-

ração.
Obrigado pelo tempo que 

passamos juntos!
Uma singela homenagem 

de toda Guarda Civil 
Municipal de Itapeva

Uma moradora encami-
nhou a nossa equipe de repor-
tagem uma denúncia sobre as 
condições precárias de um dos 
ônibus da empresa que presta 
serviço de transporte coletivo 
em Itapeva.

De acordo com a moradora 
que preferiu não se identificar, 
no último dia 28 ao utilizar uma 
das linhas da empresa, acabou 
se surpreendendo com o defeito 
apresentado no ônibus que faz 
a rota Santa Maria - Terminal 
Urbano. A denunciante conta 
que a rampa para deficientes 
não funcionava e diante disso os 
funcionários da empresa ficaram 
por quase uma hora tentando ar-
rumar o dispositivo.

Ainda segundo a morado-

Moradora reclama 
de problema em 
dispositivo para 
deficiente em ônibus

ra, ao perceberem que a rampa 
não funcionaria os funcionários 
desceram o passageiro que es-
tava aguardando apoiado nas 
costa do motorista. “Eu fiquei 
indignada pela falta de respei-
to, motorista e cobrador tenta-
ram de tudo, resumindo após 
esse fato eu consegui descer 
do ônibus com a minha mãe e 
não sei até que horas ficaram 
parados com mais passageiros 
naquele calor todo”, disse.

Em contato com a Jundiá, 
fomos informados que os ôni-
bus passam por vistorias perió-
dicas e quando relatado algum 
problema como o ocorrido, o 
ônibus é encaminhado a ma-
nutenção para que o problema 
seja resolvido.
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Um acidente grave ocor-
rido na estrada vici-
nal que liga a SP-258 

a cidade de Bom Sucesso de 
Itararé acabou de manei-
ra trágica na manhã desta 
quarta-feira (05).

De acordo com a com as 
equipes de resgate que pres-
taram socorro às vítimas, um 
veículo acabou caindo em 
uma ribanceira. Segundo as 
informações, duas pessoas es-
tavam no veículo, um homem 
de 70 anos e uma mulher de 
68 anos.  O SAMU informou 
que a mulher foi socorrida 
em estado leve para a Santa 
Casa de Itapeva, já o homem 
que conduzia o carro acabou 
tendo a morte constatada ain-

Acidente fatal é 
registrado em Bom 
Sucesso de Itararé

da no local do acidente por 
um médico que passava pela 
estrada e parou para prestar 
socorro.

Em contato com a Polícia 
Militar fomos informados que 
há orientações de não divul-
gar o nome das vítimas.

Fotos: Danilo Barros

A Organização Social de 
Saúde Irmandade Santa Casa 
de Andradina, referência em 
gestão de saúde no Brasil, as-
sume a gerência do Ambulató-
rio Médico de Especialidades 
(AME) de Itapeva em 1° de mar-
ço de 2020, mas já está com sua 
equipe de transição presente 
na unidade desde a última se-
gunda-feira (3), com um reforço 
que vem somar e muito com a 
saúde itapevense.

Armando Ribas Geminiani, 
referência em administração da 
população de Itapeva, já ocu-
pou cargos de extrema relevân-
cia no município, destacando o 
de Prefeito e Secretário de Saú-
de e Administração, vem somar 
com a equipe técnica da OSS 
Santa Casa de Andradina, dis-
pondo de toda sua experiência 
e conhecimento das deficiên-
cias da área. 

Nomeado Gerente de Pla-
nejamento da nova gestão do 
AME, encara o desafio com 
muita expectativa. “É momento 
de pensarmos na saúde de 
nossa população e também 
dos municípios vizinhos, com 
a experiência da nova gestão, 
podemos crescer nossos 
atendimentos e proporcionar 
mais qualidade de vida aos 
nossos pacientes”, disse.

Além do Gerente de Plane-
jamento, a equipe de transi-
ção é composta pelo Gerente 
Administrativo, Fábio Gomes, 
a advogada Thaynara Caroline 
Xavier, o contador Alessandro 

Menezes Pereira e o Gerente de 
RH, Fabiano Soares.

O objetivo desse primeiro 
contato é tomar conhecimento 
dos atendimentos oferecidos e 
também de processos adminis-
trativos em andamento, além 
de conhecimento do corpo cli-
nico, médico e administrativo.

O Superintendente da Or-
ganização Social de Saúde da 
Santa Casa de Andradina, Se-
bastião Sérgio da Silva, ressal-
ta a importância do conheci-
mento em gestão de outras 
unidades. “Cada Ambulatório 
tem sua peculiaridade diante a 
população atendida. Sabemos 
que vamos enfrentar alguns 
questionamentos, mas viemos 
para somar e proporcionar uma 
saúde de mais qualidade a po-

Ex-secretário de 
Saúde compõe equipe 
administrativa do AME 
Itapeva em nova gestão

Armando Ribas Geminiani iniciou o trabalho
com a equipe de transição na unidade

pulação”. 
A Organização Social de 

Saúde Irmandade Santa Casa 
de Andradina está presente 
hoje em 7 municípios do Esta-
do de São Paulo, além dos es-
tados de Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Cata-
rina, com Gerência de Gestão 
das seguintes unidades: Irman-
dade Santa Casa de Andradina, 
AME Andradina, AME Araçatu-
ba, AME Promissão, AME Botu-
catu, AME Fernandópolis, Rede 
Lucy Montoro de Fernandópo-
lis, Rede Lucy Montoro de Pa-
riquera-Açú, Saúde Indígena e 
a mais recente conquista AME 
Itapeva, sempre zelando pela 
qualidade em atendimento, 
de mãos dadas em respeito à 
vida.

Foto: Equipe de Transição – AME Itapeva
A Advogada - Thaynara Caroline Xavier, o Gerente Administrativo - Fábio Gomes, 
o Contador - Alessandro Menezes Pereira, o Gerente de Planejamento - Armando 

Ribas Geminiani, o Superintendente da OSS Santa Casa de Andradina - 
Sebastião Sérgio da Silva e o Gerente de RH - Fabiano Soares Alves.
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A noite de quinta-feira 
(30), foi marcada pela 
abertura da exposição 

“A arte da Preservação” da ar-
tista plástica Eliana Santos.

A artista que é itapeven-
se, já expôs o seu trabalho 
em diversos países e que tem 
prêmios internacionais pelo 
trabalho que realiza está com 
seus quadros em exposição na 
Casa da Cultura “Cícero Mar-
ques”.

A abertura da exposição 
contou com uma participa-
ção especial da Camerata 
de Cordas Friccionadas da 
Escola de Formação Musi-
cal “Hugo Bellezia”, e ainda 
com a presença de diversos 
artistas e apoiadores da cul-
tura itapevense assim como 
do secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Márcio 
Gouveia.

A exposição é aberta ao 

público e além dos quadros 
que podem ser comprados 
pelos amantes das artes, o ci-
dadão encontra ainda camise-
tas alusivas as quadros que a 
artista plástica, Eliana Santos 
está expondo.

De acordo com Eliana, um 
dos quadros está sendo leiloa-
do para levantar fundos para 
compra de mantimentos e 
água para serem encaminha-
dos a países da África.

Artista internacional realiza 
exposição de quadros em Itapeva

Exposição estará sendo realizada até dia 11 de fevereiro. Acervo conta 
com quadro que visa arrecadar fundos para o Continente Africano
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O prédio também conta 
com uma biblioteca recheada 
de bons livros, são cerca de 
12 mil exemplares entre lite-
ratura brasileira e estrangeira 
além de livros de escritores 
itapevenses.

A Casa da Cultura “Cícero 
Marques”, está aberta de terça 
a sexta das 08h às 17h30, já 
sábado e domingo o horário é 
diferenciado, o prédio é aberto 
para visitação pública às 10h e 
fechado às 15.

Casa da Cultura fica 
aberta de terça a domingo 
a visitação pública

O ano começou a mil por 
hora e com competições a todo 
vapor, férias apenas escolares 
pois os treinamentos de futebol 
não pararam e os resultados já 
apareceram.

A FUT ESCOLA DE CRAQUES 
participou da 4ª TAQUARITU-
BACUP 2020 em quatro cate-
gorias e com quase oitenta 
crianças, e os resultados foram 
brilhantes para a FUT ESCOLA 
DE CRAQUES. Uma semana de 
muitos jogos, correria, cansa-
ços, mas muita diversão e ale-
gria para os jovens atletas. 

Na categoria Sub16 
(2004/05) a conquista veio 
numa partida muito emocio-
nante contra a forte equipe do 
CEDUC do Mato Grosso do Sul, 
depois de um empate sem gols 
no tempo normal a decisão foi 
para os pênaltis, e ai brilhou 
a estrela do goleiro Deyvid de 
Oliveira Rodrigues que defen-
deu três penalidades e ajudou 
os companheiros a erguerem o 
troféu de CAMPEÃO.

Já na categoria Sub14 
(2006/07) a equipe do FUT CRA-
QUES ficou com o Terceiro Lu-
gar, na semifinal acabou sendo 
derrotado nos pênaltis.

Nas Categorias Sub12 
(2008) e Sub11 (2009/10) ambas 
fizeram finais contra equipe do 
Paraguai. Primeiro jogo foi o 
sub12, e foi eletrizante do co-
meço ao fim, quando tudo indi-
cava que iria para a decisão por 
penalidades, o zagueiro Ma-
theus Mira marcou um gol de 
falta nos instantes finais e FUT 

Fut Craques começa o 
ano de 2020 brilhando 
na Taquaritubacup

CRAQUES sagrou-se CAMPEÃ 
vencendo por 3x2 a equipe do 
Paraguai. Já na categoria sub11 
a equipe FUT CRAQUES não deu 
chances para o time paraguaio 
e ganhou o jogo por 3x0.

 Parabens a todos meninos 
que se esforçaram e se entre-
garam para brilharem na com-
petição. Parabens a todos pro-

fessores envolvidos que estão 
realizando um grande trabalho 
à frente da FUT ESCOLA DE 
CRAQUES com grande profis-
sionalismo.

Patrocinadores: BOLA 
BRANCA ESPORTES, Colegio Ob-
jetivo, Yamaha Mundyama, Si-
credi, Lanchão, Pinara, Kumon, 
ARO Odontologia e FAZ FARMA.

Por: Nicolas Jesus

O dia que Itapeva recebeu o 
primeiro craque da seleção bra-
sileira de futebol

O ano era 1942, a semana en-
tre os dias 11 a 18 de outubro do 
dito ano, marcou a passagem de 
uma das mais ilustres figuras do 
futebol nacional por Itapeva. Seu 
nome Arthur Friendereich.  

Friendenreich foi o primeiro 
ídolo do futebol brasileiro. Co-
meçou a jogar futebol nos idos 
anos de 1909, construiu uma 
grande carreira durante sua tra-
jetória no futebol, passando por 
clubes tradicionais como: Paulis-
tano (1912,1916,1929); São Paulo 
(1930/1935); Flamengo (1917 e 
1935); Santos (1930 e 1935); Atlé-
tico Mineiro (1933), entre outras 

CURIOSIDADES ITAPEVENSES
equipes, além de vestir a camisa 
da seleção brasileira em diversas 
ocasiões. Friedenreich ao longo 
de sua carreira jogou ao todo 605 
partidas marcando impressio-
nantes 595 gol, com uma média 
de 0,98 gol por partida. 

Em sua visita à Itapeva 
“Fried”, já havia deixado a 
carreira de jogador de futebol, 
para dedicar-se a outras ativi-
dades. Na época em que visitou 
a cidade, ele exercia a profissão 
de Inspetor da Companhia An-
tártica Paulista, entretanto, a 
paixão pelo esporte continua-
va, tanto que durante os dias 
ao qual passou em Itapeva, pro-
curou entrar em contato com a 
turma do futebol local e dirigiu 
dois treinos, que de acordo com 
jornal local da época foram 

concorridos e bem proveitosos.
Friedenreich esteve em cam-

po, não como jogador, mas como 
arbitro. Ele arbitrou o triunfo do 
Esporte Clube Santana sobre a 
equipe do 13 de maio, da cidade 
de Itapetininga, pelo placar de 4 
a 0, jogo realizado no Estádio Ita-
pevense campo do Esporte Clube 
Santana.

Por fim após uma semana 
“Fried” despediu-se de Itapeva 
e sua despedida não poderia 
ter sido de outra forma, ao qual 
foi oferecido ao ilustre visitante 
um churrasco acompanhado de 
produtos Antártica, como ho-
menagem a companhia ao qual 
ele representava. Assim saudo-
sos se despediram os itapeven-
ses e santanistas deste craque 
do futebol brasileiro.

A Casa da Cultura “Cícero 
Marques” foi inaugura-
da em setembro de 2019 

e desde então vem recebendo 
diversos eventos em suas de-
pendências.

Além de abrigo para exposi-
ções e apresentações culturais, 
o local serve de abrigo para um 
museu que tem em seu acervo 
uma rica história de Itapeva, 
desde quando a região onde a 
cidade se encontra atualmente 
era habitada por índios.

Quem vai até o local pode 
contar com funcionários alta-
mente preparados para contar 
as histórias dos objetos exis-
tente no museu.
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A empresária e turismó-
loga Paula Costa é uma 
verdadeira apaixonada 

pelo que faz. Ela transforma em 
realidade os sonhos de quem 
deseja conhecer o mundo, fa-
cilitando a aquisição de passa-
gens e pacotes promocionais e 
orientando sobre todos os de-
talhes do passeio, desde rotei-
ro, programação e até mesmo 
câmbio de moedas. 

Já é o segundo ano con-
secutivo que a empre-
sa Itapeva Viagens rece-
be o prêmio de destaque 
de vendas da CVC, uma das 
maiores operadoras de turis-
mo do Brasil. Paula atribui o 
sucesso a muito investimento 
em qualidade e atendimento 
personalizado. “Nossos clientes 
recebem aqui um atendimento 
diferenciado. Nossa equipe tem 
a preocupação de encontrar 
não apenas os melhores preços, 
como os melhores horários de 
voos e até mesmo orientam 
sobre as melhores épocas para 
curtir a desejada viagem. A 
soma de todo esse cuidado vem 
resultando em reconhecimen-
tos como esse que recebi da 
CVC em 2018 e 2019”, diz. 

Conseguir cobrir ofertas tam-
bém é um dos esforços de Paula 

Itapeva Viagens completa 
dez anos e é destaque na CVC

que buscam diversão. “Nossas 
viagens em grupo são um su-
cesso. Além de acabar saindo 
mais em conta, se torna muito 
divertido conhecer novas pes-
soas, estreitar amizades e visi-
tar lugares diferentes. Não tem 
limite de idade, basta querer se 
divertir”, garante. 

Quem sonha em ir para a 
Disney pode contar com os 
mais de 25 anos de experiência 
de Laura Costa, mãe de Paula, 
que é guia internacional de 
turismo, especificamente Guia 
da Disney. “Minha mãe é a me-
lhor pessoa para orientar sobre 
tudo que envolve Disney. Ela 
sabe sanar todas as dúvidas e 
viajar com uma guia que fala 

português é muito mais tran-
quilo e seguro”, destaca Paula. 

Visto, Câmbio e tudo mais
A agência Itapeva Viagens 

também possui parcerias com 
escritórios em São Paulo para 
obtenção de visto para entra-
da em países do mundo todo, 
facilitando os processos buro-
cráticos que o turista precisa 
enfrentar antes de cruzar fron-
teiras no exterior. 

Quem precisa fazer câmbio 
e comprar moedas estrangeiras 
também conta com o apoio de 
Paula. “Nossa agência agiliza 
todo meio de campo para o tu-
rista viajar com o máximo de 
tranquilidade possível. Oferece-

mos o serviço de câmbio - Euro 
e Dollar – e conseguimos entre-
ga as cédulas em casa”, afirma. 
A agência não possui moedas 
físicas. É preciso fazer a solici-
tação com antecedência. Para 
quem não quer ficar desconec-
tado durante a viagem, é pos-
sível também viabilizar chips 
internacionais para celular. 

Próximos destinos
De acordo com Paula Costa, já 

existem grupos em formação para 
viagens internacionais em 2020. 

Um grupo que já está em for-
mação e ainda conta com poucas 
vagas é o do roteiro Egito - Jordâ-
nia - Terra Santa. São 16 dias de 
viagem, com direito a um cruzei-
ro no Rio Nilo. Saída programada 
para o mês de maio de 2020. 

Para novembro o destino é 
a Black Friday norteamericana, 
em Orlando. O pacote inclui vi-
sita a parques e guia brasileiro. 
Todos os passeios podem ser 
parcelados em até 12 vezes no 
cartão ou boleto. 

A agência Itapeva Viagens 
fica na Rua Erico Pimentel Dias, 
108 – Centro de Itapeva (SP). 
O telefone para mais informa-
ções e cotações de viagens é o 
(15)3521.6078 ou o WhatsApp 
(15) 99729.5551.

Maria do Carmo 
Scavassin, líder 
do grupo de 
Melhor Idade

Equipe Itapeva Viagens
Gerentes da CVC de São 
Paulo entregando o certificado 

Costa. “Além da CVC, possuo 
parceria com mais de dez gran-
des empresas de turismo, o que 
me permite um leque enorme de 
possibilidades e vantagens. Eu 
luto para cobrir qualquer orça-
mento, inclusive os da internet”, 
afirma a empresária.

Além de toda atenção no 
atendimento, dos descontos van-
tajosos, os clientes de Paula Costa 
levam pra casa mimos personali-
zados da agência, como bolsas 
de viagens, e também contam 
com assistência de viagem, onde 
os turistas podem tirar dúvidas e 
fazer contato direto com a agên-
cia. “Eu acredito que esse carinho 
faz toda diferença. Eu vivo as via-
gens e amo esse universo. Tenho 

a capacidade de orientar sobre 
os melhores roteiros, melhores 
lugares para crianças, idosos, ou 
seja, estamos aptos a prestar um 
serviço completo, que encaixa no 
bolso e no gosto de cada cliente”, 
diz a empresária.

Viagens para grupos
A Itapeva Viagens é uma 

das empresas de turismo da 
região Sudoeste Paulista que 
mais opera passeios em grupos 
para várias partes do mundo. 
Além dos roteiros pela Europa e 
Estados Unidos, Paula também 
se especializou em passeios 
para terceira idade. Tudo mui-
to bem organizado e pensado 
para o bem estar dos idosos 
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Pais Francine e DiogoPais Fabrícia e Rafael e o irmão Paulo Henrique
Stella 7 anosPaulo Neto 5 anos

Na sexta-feira, dia 31, a 
primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social 

de Solidariedade de Itapeva, 
Eliana Tassinari, prestigiou o 
encerramento do Programa Co-
lônias do Saber, que teve início 
no dia 13 e seguiu com ativi-
dades diversificadas durante o 
recesso escolar no Parque Pilão 
d’Água.

As ações tiveram por objeti-
vo o pleno desenvolvimento e 
a promoção da aprendizagem 
para alunos da Vila Santa Maria 
e do Bela Vista, por meio de re-
creação, cultura e lazer.

Primeira-dama Eliana Tassinari prestigia o 
encerramento do Programa Colônias do Saber

A secretária de Educação Patrícia Felício parabenizou a comissão organizadora pelo sucesso do evento

A secretária de Educação, 
Patrícia Felício esteve presente 
acompanhando as apresenta-
ções finais e a confraternização 
das crianças e adolescentes.

Segundo a primeira-dama, 
o programa é de extrema im-
portância para que estes jo-
vens tenham ocupação durante 
o período de férias e não pas-
sem o dia nas ruas. “É muito 
gratificante poder conhecer 
este lindo trabalho realizado 
aos alunos do Sistema Munici-
pal de Ensino”, disse.

Já a titular da pasta refor-
çou o trabalho fundamental 

dos estagiários da Educação, 
que auxiliaram os professores. 
“Parabenizo todas as pessoas 
envolvidas neste projeto, con-
siderado um grande sucesso”, 
comemorou.

60 alunos participantes 
foram presenteados com mo-
chilas oferecidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade. A pri-
meira-dama, a secretária de 
Educação e a assessora técni-
ca de Planejamento Educacio-
nal, Maria Lúcia de Almeida 
Rosa Faria, também recebe-
ram presentes da comissão 
organizadora.
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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

ou cuidadores deem mais aten-
ção no que essa juventude está 
ingerindo. Ressalto que não é 
a criança quem compra o pró-
prio alimento e muitas vezes 
ela sozinha não vai se exercitar 
na praça, clube ou academia. 
Ainda mais nesta atualidade, 
na qual se exige muita atenção 
quando as crianças e adoles-
centes saem sozinhos de casa, 
devido a violência. 

Queridos pais e mães, com-
preendam que o comporta-
mento motor de seus filhos nos 
anos de colegial, vai reduzir e 
vai gerar mudanças em todas 
outras áreas da vida, devido 
aquela correria atrás de vesti-
bular, emprego, cursos e etc. 
Porém, não deixe de dar pos-
sibilidades e acesso à cultura, 
exercício e pratica de esportes 
a essa juventude. Eles precisam 
da ajuda de todos nós para um 
futuro mais saudável!

 Falta de exercício nas 
idades escolares, aumenta a 
prevalência de Obesidade!

Está bem reportado que 
a inatividade física ou seden-
tarismo se relacionam com o 
aumento de doenças crônicas 
degenerativas. Uma dessas 
doenças é a obesidade, na qual 
é uma realidade preocupante e 
ao mesmo tempo não nos con-
formamos muito bem, ainda 
mais nas idades de infância e 
adolescência. 

No estudo americano de 
Ogden e colaboradores (2016), 
avaliaram do ano de 1988 á 
2014 mais de 40.700 crianças e 
adolescentes de 2 a 19 anos. Foi 
observado uma prevalência de 
17% para obesidade (IMC acima 
do percentil 95°) e 5,8% para 
obesidade extrema (IMC acima 
de 120% do percentil 95°). Outra 
observação é que o avanço da 

maturação se associou com au-
mento da obesidade. 

Em estudo anterior, Trost 
e colaboradores (2002), avalia-
ram mais de 1.110 alunos do 
ensino fundamental até o cole-
gial. Todos meninos e meninas 
permanecerem por 7 dias se-
guidos com um acelerômetro, 
a fim de analisar a quantia de 
atividade física realizada. Ob-
servou-se de 6 a 11 anos de 
idade, uma redução de ~40% 
na quantia de atividade física 
de moderada-intensa. Compa-
rando com as idades de 9 a 14 
anos, a redução foi de ~31%.

Outros estudos demonstra-
ram que baixa quantia de exer-
cício leva a alterações preocu-
pantes de lipidograma, sendo 
este um alerta para que os pais 

No sábado (01), ocorre-
ram as finais do Torneio 
Aberto de Futsal “Miné-

rinho” onde foram conhecidos 
os últimos três campeões da 
competição.

O jogos válidos pelo Sub-
12,13 e 14 foram marcados pelo 
excelente nível de competitivi-
dade das equipes e emoção em 
título decidido nos segundos 
finais do jogo.

No jogo válido pelo sub-12 
o time do AECB Futsal de Capão 
Bonito levou o título ao vencer 

Jogos emocionantes 
marcaram a final do 
Minérinho sub-12, 13 e 14

a equipe do Fut Craques Bayern 
pelo placar de 2X0. O goleiro 
menos vazado foi o atleta Luiz 
Henrique (AECB Futsal) e o arti-
lheiro foi o atleta Luiz Gustavo 
(AECB Futsal) com 6 gols.

Na categoria Sub13 o tro-
féu de campeão foi entregue a 
equipe Fut Craques NY City, que 
após um equilibrado e de fortes 
emoções, venceu a forte equipe 
AECB Futsal pelo placar de 4X3 
a seis segundos do fim da parti-
da. O goleiro menos vazado foi 
o atleta Gabriel (AECB Futsal) e 

o artilheiro foi o atleta Heitor 
(Fut Craques NY City) com 5 
gols anotados.

Já na categoria Sub14, a 
equipe Grêmio Bela Vista Fut-
sal (Capão Bonito) foi a campeã 
ao vencer a equipe Fut Craques 
Juventus por 6X4, em um jogo 
para ficar na história. A defesa 
menos vazada foi representada 
pelo goleiro Maike Rian (GBV 
Futsal) e o artilheiro da catego-
ria foi o atleta Richard Ramos 
Mota (Fut Craques Juventus) 
com 9 gols marcados.

Iniciando os trabalhos fren-
te ao Conselho Tutelar de Ita-
peva, as conselheiras eleitas 
para o quadriênio 2020/2024, 
que foram empossadas no mês 
de janeiro, participaram de um 
período de capacitação. A ação 
tem por objetivo preparar as 
servidoras para o exercício do 
mandato.

As aulas são ministradas 
pelo instrutor Bruno Almeida, 
na sede do Conselho Tutelar.

A capacitação é oferecida e 
organizada pelo CMDCA - Con-
selho Municipal dos Direitos da 

Conselheiras 
Tutelares participam 
de capacitação

Criança e do Adolescente, com 
apoio da Prefeitura de Itapeva, 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social.

Neste sábado, dia 08 de fevereiro o escritor e 
delegado Dr. Reinaldo Braga estará lançando o 
livro “O crime que abalou a cidade de Faxina”.

O evento está marcado para às 15h na Casa 
da Cultura “Cícero Marques”. O lançamento 
do romance policial contará com atrações 

musicais e coquetel.
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Na sexta-feira (31), a 
Escola Dom Silvio Ma-
ria Dário foi palco da 

solenidade de fundação da 
Associação Brasileira de His-
tória Militar Legião de 32.

A associação teve como 
ponta pé inicial o grupo his-
tórico Legião de 32 que teve 
início por uma iniciativa da 
aluna Ana Helena Mariozi da 
Escola Dom Silvio e resultou 
ainda na “I Semana de 32” 
com exposições e palestras 
no ano de 2018. Após o even-

to o Legião de 32 se solidifi-
cou como um grupo voltado 
a resgatar e difundir a his-
tória da Revolução Consti-
tucionalista de 32 e durante 
dois anos já ministrou mais 
de 5.000 palestras para alu-
nos de diversas escolas.

O grupo conseguiu ainda 
localizar pontos de comba-
te nos municípios de Itape-
va, Buri, Guapiara, Ribeirão 
Branco e Itararé.

Diante do crescimento das 
ações do grupo os componen-

tes do mesmo, incentivados 
por diversas autoridades e 
historiadores acabaram crian-
do a Associação Brasileira de 
História Militar Legião de 32.

O evento que marcou a 
fundação da associação con-
tou com a presença de au-
toridades civis e militares. 
O presidente da Associação 
Brasileira de História Mili-
tar Legião de 32 falou que 
a meta é resgatar e manter 
viva a história dos heróis da 
revolução.

Fundada a Associação Brasileira 
de História Militar Legião de 32
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