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Relator dá 
parecer positivo 

à Luiz Cavani

Novo gestor do AME 
fala ao Ita News

Secretaria da Saúde 
e AME orientam 

sobre o Coronavírus 

A secretaria municipal da 
Educação de Itapeva, Patrícia 
Aparecida Felício Matos fa-
lou com a equipe do Jornal Ita 
News sobre a volta às aulas e a 
questão dos processos seletivos 
feitos para o ingresso de novos 
funcionários na rede de educa-
ção. Página 03.

Secretária da Educação 
fala sobre volta às aulas e 
suas experiências na área
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Veículo colide com 
poste na área central

Polícia Ambiental 
liberta 24 aves 

A Polícia Militar Ambien-
tal apreendeu neste domingo 
(09), armas de fogo, drogas e 

aves mantidas em cativeiro 
de forma irregular em Itaberá. 
Página 06.

No sábado (08), ocorreu um 
acidente envolvendo um veícu-

lo e um poste de iluminação. 
Página 06.

Carro derruba poste no 
Morada do Bosque

Polícia Militar prende 
traficante na Vila Mariana

No domingo (09), o Projeto 
“Lira na Praça” foi mais uma vez 
realizado na Praça Anchieta em no 
Centro de Itapeva. Em Foco 01.
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Lira na Praça
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Esta semana fomos sur-
preendidos por uma postagem 
mentirosa onde se mostrava 
a morte de um rapaz, o que 
não havia ocorrido, e citando 
o Jornal Ita News como fonte. 
Infelizmente algumas pessoas 
que se diziam “amigos” de nos-
so semanário compartilharam 
essa postagem criminosa e al-
guns até nos criticaram sem ao 
menos julgar o nosso histórico.

É claro que aqueles que 
acompanham 17 anos de nossa 
história saíram em nossa defe-
sa, mas alguns inescrupulosos 

tentaram denegrir a nossa ima-
gem de uma forma vil e covar-
de. Aqueles que compartilham, 
estimulam e propagam posta-
gens fakes são tão criminosos 
quanto o autor.

Hoje temos um cidadão em 
Itapeva que está envolvido de 
forma nítida e clara com um 
fake chamado Antagonista e 
graças a um brilhante trabalho 
advocatício pagará na Justiça 
por seus crimes contra a hon-
ra de muitas pessoas. As ações 
deste cidadão visavam prin-
cipalmente um cargo público 

e este o conseguiu. Fica uma 
pergunta que não quer se calar: 
“quem pagava o tal Antagonis-
ta”? E seus associados também 
pagarão pelo crime já que a 
maioria está hoje empregada? 

A Justiça tem que dar um fi-
nal feliz a todos que foram hu-
milhados por este cidadão que 
terá que explicar também a sua 
fonte de renda e acredito que 
seu sigilo bancário também 
deverá ser quebrado e tenho a 
certeza de que muitos conhe-
cidos de todos nós aparecerão 
em seus extratos. Cadeia neles?   

Cadeia para fakes

Um dos conceitos funda-
mentais para a compreensão 
do processo de desenvolvimen-
to econômico e social são os ex-
cedentes. Produção excedente é 
a sobra do consumo, que pode 
ser vendida ou trocada por ou-
tros bens e serviços, melhoran-
do a qualidade de vida. 

Povos ou pessoas que pro-
duzem apenas para a própria 
subsistência não progridem, 
pois não dispõem de renda ex-
cedente. Era o caso dos índios, 
na época do Descobrimento; 
suas ferramentas, de pau e pe-
dra, eram tão ineficientes que 
os obrigavam a se dedicarem 
quase exclusivamente à obten-
ção de alimentos: caça, pesca, 
coleta de frutos silvestres, pe-
quenas hortas de milho, man-
dioca, abóbora etc.

Entretanto, depois da vinda 
dos portugueses, os índios pas-
saram a “comprar” ferramentas 
européias. A produtividade do 
trabalho indígena aumentou 
significativamente com o uso de 
armas de caça (mais carne); de 
foices, enxadas e outras ferra-
mentas de ferro (mais cereais e 
legumes). Eles puderam, então, 
se dedicar mais ao corte do pau-
-brasil, facilitado também pelo 
uso do machado de ferro, bem 
mais eficiente que o machado 
indígena de pedra; derrubavam, 
cortavam e transportavam as 
árvores, muitas vezes por distân-
cias acima de 20 km, até o litoral, 
onde eram “vendidas” aos co-
merciantes portugueses. 

O pau-brasil foi a primeira 
mercadoria brasileira. Muito 
valiosa, era vendida para a fa-
bricação de tinta de escrever e 
de tingir roupas chiques da no-
breza e do clero europeus. Con-
tudo, perdeu valor com o apare-
cimento de corantes artificiais. 

Obviamente, os portugue-
ses prosperaram com o comér-
cio de pau-brasil e derivados. 
E os índios também, passaram 
a dispor de mais bens: armas, 
ferramentas, tecidos, mais ali-
mentos e também “espelhi-
nhos” e outras bugigangas. 
Com efeito, desenvolvimento 

com sustentabilidade precisa 
ser de mão dupla, ou seja, é 
necessário que dois povos ou 
duas pessoas, ou mais, produ-
zam excedentes e os troquem 
(comercializem) entre si, tal 
que todos, ao final, disponham 
de mais bens ou serviços. 

A descoberta do Novo Mun-
do também favoreceu enor-
memente a oferta mundial de 
alimentos, ao desencadear in-
tensa globalização de vegetais 
e animais. Do Velho Mundo fo-
ram trazidos para cá bovinos, 
muares, cana-de-açúcar, café, 
trigo, soja etc. Daqui foram le-
vados, entre outros, milho, ba-
tata e tomate.   

Mais: relatos sobre a econo-
mia primitiva dos índios (au-
sência de propriedade privada, 
liberdade, inclusive para caçar-
-coletar em qualquer lugar etc.) 
causaram espanto nos filósofos 
e escritores. Pudera, na Europa 
de então, muito mais adiantada 
tecnicamente, quase toda a po-
pulação era formada de servos 
pobres, que não gozavam de 
liberdade nem para deixar as 
terras dos rigorosos senhores 
feudais. Para explicar tal “contra-
dição”, surgiu a teoria do “bom 
selvagem” (Rousseau e outros): 
na vida primitiva, o homem era 
bom, simples, livre, solidário, 
compartilhava alimentação; era 
a civilização que o tornava egoís-
ta, maldoso, violento! Seriam, 
então, o Estado, a propriedade 
privada e outras instituições as 
causas da pobreza, desigualdade, 
violência!? 

Daí porque, até hoje em dia, 
esquerdas radicais ainda pregam 
o enfraquecimento ou destruição 
do Estado, da propriedade pri-
vada, da família, da religião, da 
democracia e de outras institui-
ções, na crença rousseauniana de 
que elas foram “criadas pela eli-
te” para sustentar o capitalismo 
“explorador”. E que derrubado o 
capitalismo “voltaríamos” a um 
regime parecido com o “comu-
nismo primitivo” indígena, no 
qual cada um produzirá quanto 
for capaz e consumirá quanto 
necessitar (marxismo). 

Ledo engano. Egoísmo é um 
comportamento natural, que 
se manifesta, sobretudo, na es-
cassez. Havendo fartura, como 
havia entre as tribos primitivas 
(frutos silvestres), imperava a 
solidariedade. Brigar por que, 
se havia de sobra? Entretanto, 
conforme a população crescia, 
os alimentos silvestres torna-
vam-se insuficientes, obrigan-
do o homem a se submeter ao 
duro trabalho na agricultura 
nascente e rudimentar, para 
não morrer de fome. Evidente-
mente, o egoísmo passou a co-
mandar esse longo período de 
escassez e de maior violência. 

“Primeiro os meus!”. Quem, 
de sol a sol, prepararia a ter-
ra se não tivesse direito à sua 
propriedade? Quem cuidaria 
de plantas e animais se não ti-
vesse garantia da colheita? Tais 
demandas exigiram a constru-
ção de instituições como polí-
cia, exército, justiça, rei, enfim, 
o Estado Absolutista, a fim de 
defender a colheita, os animais, 
a terra de plantio, as famílias 
assentadas, especialmente con-
tra tribos remanescentes que 
ainda vagueavam a procura de 
alimentos e de terras férteis.

A mais egoísta instituição, 
a escravização, perdurou, como 
regra, por todos os 10 milênios 
de agricultura de baixa produ-
tividade (produção pequena, 
trabalho duro e penoso), entre 
todos os povos; ela só veio a 
ser abolida quando a fartu-
ra voltou a aumentar, graças 
à mecanização da produção 
(Revolução Industrial, no séc. 
18), sinalizando o retorno da 
prática da solidariedade. Aliás, 
países mais adiantados indus-
trialmente, com renda per ca-
pita acima de 40 mil dólares 
(Noruega, Suécia, Canadá etc.), 
já estão conseguindo financiar 
robusta rede de proteção social 
aos mais pobres e vulneráveis, 
sem prejudicar a indispensável 
saúde das empresas, que afinal 
são quem paga a conta. Aleluia.

Tiaoloureiro1951@gmail.com, 
autor o livro DESVENDANDO A 
LÓGICA DO ENRIQUECIMENTO

Excedentes e enriquecimento

Na terça-feira (11), a Polícia 
Militar prendeu um indivíduo 
por tráfico de drogas na Vila 
Mariana.

De acordo com os policiais 
que realizaram a prisão, ao rea-
lizar patrulhamento pelo bairro 
avistaram um rapaz sentado na 
calçada que ao avistar os poli-
ciais jogou algo no chão e ten-
tou se levantar sendo abordado 

Polícia Militar prende 
traficante na Vila Mariana

imediatamente.
Ao realizar busca pessoal 

os policiais encontraram com o 
indivíduo 14 pedras de crack e 
uma porção de maconha a gra-
nel, foi encontrado ainda mais 
R$ em dinheiro.

Em seguida os policiais ve-
rificaram o objeto dispensado 
pelo rapaz e descobriram a 
existência de mais 18 porções 
de maconha. De acordo com 

a PM, havia denúncias de que 
o indivíduo saia da Vila Santa 
Maria para praticar o tráfico na 
Vila Mariana.

Diante dos fatos foi enca-
minhado o indivíduo e as dro-
gas ao Plantão Policial onde o 
delegado responsável determi-
nou a apreensão do material e 
a prisão do rapaz que ficou à 
disposição da Justiça e aguarda 
agora a audiência de custódia.

Edital de convocação
 O Presidente da ARESPI – Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva, no uso de suas compe-
tências estatutárias (art. 38, “c”) e no cumprimento dos artigos: 22, § 1º, “a”, e ”h”; art. 25, § 1º, § 2° e 3º, art.26, 
art.27, art.28, art.32, “b”, art. 49 e art. 50, §único, do Estatuto Social da ARESPI, vêm por meio do presente 
Edital convocar todos (as) os (as) senhores (as) associados (as), em pleno gozo de seus direitos, a reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 07 de março de 2020, em 1ª convocação às 08h30min 
(oito horas e trinta minutos) na sede da ARESPI sito a Avenida Orestes Gonzaga, nº 440, Jardim Ferrari III – Itapeva/
SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
Eleição do novo nome para o cargo de Diretor Administrativo Adjunto.
Conforme art. 55, § 2° do Estatuto da ARESPI – “Após 04 (quatro) horas de abertura dos trabalhos, o livro de pre-
sença será encerrado pelo Presidente da Comissão Eleitoral, passando a apuração dos votos”. 
Nos termos do artigo 28, do Estatuto Social, não havendo número legal para a instalação dos trabalhos da Assem-
bleia Geral, ficam os (as) senhores (as) associados (as), desde já convocados para a Assembleia Geral Extraordi-
nária em 2ª convocação às 09h00min (nove horas) após a 1ª convocação – artigo 28, parágrafo único, do Estatuto 
Social da ARESPI, com qualquer número de associados presentes sempre em pleno gozo de seus direitos, a 
realizar-se com a mesma ordem do dia.
Comunicado aos associados
A inscrição do candidato deverá ser realizada na sede da ARESPI, sito a Avenida Orestes Gonzaga, nº 440 – Jardim 
Ferrari III, Itapeva/SP, através de ofício assinado e ser encaminhada ao Presidente da Comissão Eleitoral, com no 
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da data da Eleição (art.54). 
O prazo para inscrição da candidatura, se encerrará no dia 21 de fevereiro de 2020 às 17h30 min.
Obs.1: O Estatuto está disponível aos associados na secretaria da ARESPI e no site www.arespi.org.br.
Obs.2: O presente edital encontra-se fixado na Sede da ARESPI: (art. 51, § 2º).

Itapeva, 11 de fevereiro de 2020

Aconteceu na Casa da Cul-
tura Cícero Marques, na noi-
te de 30 de Janeiro passado, a 
abertura da exposição “Arte da 
Preservação” da artista plástica 
itapevense Eliana Santos. 

As obras figurativas apre-
sentam estilo Realista e Pop, 
com predominância de pintu-
ras de animais sob ameaça de 
extinção.

Eliana Santos já expôs seus 
trabalhos em países europeus 

e sul-americanos e em Itapeva 
teve a primeira oportunidade 
de mostrar sua arte, um orgu-
lho para a cidade.

Abrilhantou o belo evento 
cultural a Camerata  de Cordas 
Friccionadas da Escola de For-
mação Musical Hugo Belézia.

Durante a apresentação 
da Camerata, a artista Eliana 
Santos pintou em recorte uma 
cena  retratando os músicos, 
mostrando assim sua técnica e 

talento.
Parabenizamos a artista, a 

equipe da Secretaria Municipal 
da Cultura, sob o comando de 
Márcio Gouveia, e todos aque-
les que prestigiaram tão belos 
momentos que integraram as 
artes musical e visual. Ficamos 
enriquecidos pelas palavras da 
artista expositora que brilhou 
com o dom de seu talento.

Maria Olinda Rodrigues.

Eliana Santos em Vernissagem

Passados quase um mês 
após a reportagem sobre a si-
tuação de algumas ruas no 
Jardim Maringá em relação ao 
mato alto, nossa equipe voltou 
ao local para verificar como es-
tava a situação atualmente. 

Na Rua Armando da Costa, o 
mato alto e os entulhos que es-

tavam ao lado de uma casa de 
responsabilidade da prefeitura 
já não existem mais, quem pas-
sa pelo local pode ver a calçada 
em condições de trafegar e den-
tro do quinta da casa também 
foi providenciado a limpeza.

No dia 17 de janeiro o Ita 
News divulgou a situação pre-

cária do local e a questão de 
entulhos que preocupava vi-
zinhos devido ao acúmulo de 
água.

Já na Rua Jair Lourenço dos 
Santos a situação continua a 
mesma, o mato que toma con-
ta da calçada não foi cortado e 
pedestre tem que utilizar a rua.

Limpeza de casa abandonada da 
prefeitura é feita após reportagem

ANTES DEPOIS
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Esse manda
A pedido de um amigo minha pa-

ciência está sendo estendida já que luta-
mos e amamos esta cidade que nos aco-
lheu há 32 anos atrás. Temos que lutar e 
sonhar com uma Itapeva melhor.

Vamos a festa
Depois de anunciado, o Carnaval foi 

cancelado e o povo de Itapeva mais uma 
vez ficará sem poder comemorar os dias 
de folia. Anunciaram e não cumpriram, 
mas ainda dá tempo de fazerem algo 
para o povo se divertir. A solução é mui-
to simples e a custo baixíssimo.  

Carros alugados
Quem paga o carro alugado para o 

secretário da prefeitura? Alguma OS? O 
que sabemos é que o veículo é de Minas 
Gerais e nem o IPVA recolhe por aqui. 

E agora?
O relator Laerte Morrone da 14°Câ-

mara de Direito Criminal deu parecer 
favorável ao prefeito Luiz Cavani em 
caso de pedido de prisão preventiva e 
também em relação ao seu afastamento 
do cargo. Morrone disse: “A suspensão 
do exercício da função pública de agente 
com mandato eletivo, enquanto medida 
cautelar de natureza processual penal 
reclama extremo cuidado, portanto re-
presenta, de certo modo, o afastamento 
da soberania popular - O agente foi co-
locado no cargo pela vontade do povo; 

Na linha do que acima se estendeu, vi-
sando garantia da instrução criminal, 
impõe - se ao denunciado a medida cau-
telar consistente na proibição de man-
ter contato, por qualquer modo, com Lu 
Oliveira Barbosa. Salvo em juízo”.

A verdade
O fato citado acima foi embasado 

em documentos e não colocações men-
tirosas que surgem diariamente pro-
tagonizadas pelo eterno fake que quer 
garantir a boquinha. Vamos aguardar o 
que a Justiça decidir. Não adianta torcer 
para A ou B e sim esperar. Vale a pena 
destacar que são invenções de ambos os 
lados, mas nós tentamos dentro do pos-
sível fazer matérias com documentos e 
a ajuda de advogados é por demais im-
portante.

De novo
Mais uma vez a Jundiá, segundo de-

poimento de usuários, coloca em risco 
os mesmos. Desta vez foi falta de freios 
no veículo e o motorista recebeu ordens 
de seguir viagem. É para isso que rece-
bem tantos subsídios? Fora Jundiá.

De novo II
A narrativa do usuário é de arrepiar 

(ver nesta edição) e não sabemos como 
a Justiça ainda ajuda a manter esta em-
presa fazendo este desserviço de péssi-
ma qualidade que coloca em risco a vida 
de nossos munícipes. Até quando?

determinados candidatos. Ao que parece 
os membros dessas igrejas não estão con-
tentes com que viram nos últimos anos e 
deixam claro que vão a igreja para prestar 
culto a seu Deus e não ver pedidos de votos 
que depois escandalizam a igreja do qual 
o candidato faz parte.

Fiscalização?
Dias atrás flagramos o setor de fisca-

lização da Prefeitura vistoriando casas de 
disk motos, agora a pergunta que fica, e 
os ônibus da Jundiá? Quando haverá fis-
calização para ver como estão os ônibus a 
disposição da população. Afinal em duas 
semanas foram duas denúncias quanto a 
situação do ônibus, sendo que uma delas 
colocou em risco a vida de passageiros e 
até mesmo de seu funcionário. A respon-
sabilidade é compartilhada entre empresa 
e Poder Público. 

Empresas 
chegando

Foi anunciado essa semana que con-
cessionárias de veículos estarão se ins-
talando em Itapeva em breve, a notícia 
traz um alento a população que clama 
por emprego, agora é aguardar que o 
Poder Público também colabore e incen-
tive a instalação de mais empresas no 
município. Uma boa sorte para aqueles 
que podem sair da fila do desemprego 
através das empresas que estão chegan-
do, e aos empresários deixamos nosso 
Bem Vindos!

além disso, há para se atentar para o 
risco de dano irreparável, porquanto o 
tempo de mandato perdido - durante 
a suspensão - não pode ser restituído.  
Além disso, sempre tendo em mente o 
caráter subsidiário do Direito Penal, 
impende considerar que existem outros 
instrumentos processuais, na esfera ci-
vil - como, por exemplo, a ação de impro-
bidade administrativa, com preferência 
sobre o processo penal, aptas a se obter 
o afastamento do agente político da 
função pública. 

E continua
Nessa ordem de ideias, na linha do 

que já se explanou acima, falta base em-
pírica para justificar tão drástica medi-
da.  O denunciado permaneceu no cargo 
durante todo o desenrolar da investiga-
ção - que demandou considerável tempo, 
de sorte que o ajuizamento da denúncia, 
por si só, carece de aptidão para assen-
tar a suspensão colimada. 

Finalizando
O fato de algumas testemunhas 

serem servidores municipais, na falta 
de dado concreto a indicar que tenha 
exercido algum tipo de constrangimen-
to tendente a influenciar o relato, não 
é incompatível com a manutenção do 
denunciado no cargo. O que não exclui, 
evidentemente, que se deliberar pelo 
afastamento, caso surja evidência de 
que está utilizando a função a fim de 
afetar a higidez da relação processual.  

Mudanças boas
Depois de elogiar o trabalho até en-

tão exercido no AME de Itapeva, o Sr. Se-
bastião Sergio da Silva promete muitas 
mudanças em termos de gestão para a 
entidade agora administrada pela San-
ta Casa de Andradina. Solicito e muito 
bem receptivo o novo administrador de-
monstra a força em seu depoimento que 
hoje abrange muitos órgãos vinculados 
a saúde. Que seja bem-vindo.

O retorno
Armandinho foi o escolhido para es-

tar à frente do AME que está em fase de 
transição e temos a certeza de que Ita-
peva ganha muito com a escolha. Boa 
sorte Armando.

Boa impressão
Estivemos conversando com a secre-

tária da Educação Patrícia Aparecida 
Felício Matos e temos a certeza de que 
seu conhecimento e experiência na área 
serão de fundamental importância para 
o bom encaminhamento da Pasta. Sen-
sata, inteligente e muito gentil.

Cada um no seu 
quadrado

Com a aproximação das eleições, 
muitos fiéis, principalmente de igrejas 
evangélicas já começam a rechaçar a 
ideia de ter candidato ocupando o altar 
das igrejas, bem como pedido de apoio a 
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A secretaria municipal da 
Educação de Itapeva, Pa-
trícia Aparecida Felício 

Matos falou com a equipe do 
Jornal Ita News sobre a volta às 
aulas e a questão dos processos 
seletivos feitos para o ingresso 
de novos funcionários na rede de 
educação.

Patrícia falou sobre a determi-
nação do Tribunal de Contas que 
aponta a necessidade de concur-
so público para suprir as vagas 
de professores existentes na rede 
e diminuir assim os professores 
eventuais em sala de aula.

A secretária que já trabalhou 
na zona rural, na periferia e por 
último em escola do Centro de 
Itapeva, diz que essas experiên-
cias a capacitam para entender 
melhor a demanda de cada loca-
lidade e assim trabalhar em con-
junto com os demais setores da 
pasta. Confira:

IN- O que está havendo com 
o processo seletivo que não ocor-
re mais para a chegada de novos 
professores?

Patrícia- O processo seletivo 
já ocorreu e está vigente, então 
até o mês de maio os professores 
que passaram pelo processo se-
letivo podem ser chamados para 
eventualidades, e as portas da 
educação estão abertas para as 
pessoas que fizeram o processo 
seletivo nos moldes do ano pas-
sado e retrasado. As aulas apenas 
começaram agora e estamos sen-
tindo como está a rede e onde há 
vacância o diretor tem autono-
mia para chamar o eventual.

Secretária da Educação fala sobre volta 
às aulas e suas experiências na área

IN- Existe alguma determina-
ção do Ministério Público proi-
bindo futuros concursos?

Patrícia- Concursos não, mas 
professor eventual sim, o Tribu-
nal de Contas vem apontando 
há alguns anos que o número de 
eventuais estava acima dos 30% 
porque existiam muitas vagas 
livres, se há vagas livres e uma 
porcentagem tão grande, há ne-
cessidade do concurso público, 
esse concurso aconteceu para 
todas as áreas da educação, ti-
vemos concurso para diretor de 
escola, para supervisor, para pro-
fessores do fundamental 1 e 2, 
para secretário, para monitores e 
orientadores de alunos. Então es-
ses cargos vagos serão ocupados 
pelos professores e profissionais 
aprovados no concurso, só que 
isso ao longo do ano letivo, o 
edital teve uma preocupação de 
pontuar as vagas mínimas, por-
que nós não podemos ser impru-
dentes quanto a saúde financeira 
do município, então nós fizemos 
um estudo do impacto financeiro 
e aos poucos esses profissionais 
irão ingressar na rede, temos 
dois anos para chama-los, não 
precisam ser chamados de ime-
diato, então chamaremos 80 
profissionais monitores, 12 se-
cretários, 7 diretores de escola, 
4 coordenadores, para que as es-
colas fiquem contempladas com 
o grupo de gestão e o grupo de 
apoio, ao longo do processo virão 
os professores, orientadores e os 
demais aprovados e com isso a fi-
gura do eventual sempre irá exis-

tir, porque  sempre vai ter um 
professor titular que vai se afas-
tar, mas esse número de even-
tual vai reduzir de forma signifi-
cativa e ai o Tribunal de Contas 
aprova, o que não pode é esse 
número exorbitante de eventual 
na rede, sempre vai ter a figura 
do eventual e do estagiário mas 
em número menor porque ai a 
gente cumpre a determinação do 
Tribunal de Contas.

IN- Para aqueles que sonham 
em trabalhar na Secretaria da 
Educação, qual a previsão de 
tempo para um novo concurso?

Patrícia- Assim que nós con-
templarmos as vagas existentes 
ai será feito um novo estudo 
para saber as vagas que virão 
porque os profissionais vão se 
aposentando e ai tem a perspec-
tiva de um novo concurso, mas 
não acontece neste ano porque 
acabamos de ter um concurso 
público, então temos os aprova-
dos, mais a lista de espera, então 
ao longo dos dois anos que po-
dem ser prorrogados nós temos 
que acomodar as pessoas que 
foram aprovadas, pois senão o 
concurso expira e os que foram 
aprovados tem a possibilidade 
de ingresso.

IN- Quanto a volta às aulas, 
como está ocorrendo o processo?

Patrícia- Nós iniciamos os 
trabalhos com os profissionais 
da educação no dia 03 para o pla-
nejamento, para a acomodação 
dos espaços físicos, para o recebi-
mento da comunidade, algumas 
escolas fizeram reunião de pais, 
porque nossos profissionais da 
educação estavam de férias, eles 
voltaram dia 03 para o planeja-

mento e com o encaminhamen-
to do próprio centro de forma-
ção para que eles possam fazer 
estudo do documento pontuado 
pela Base nacional, a partir do 
dia 04 ai sim tivemos o início das 
aulas com as crianças em todas 
as escolas do município tanto da 
zona urbana como da zona rural 
com o período de adaptação das 
crianças menores, pois crianças 
pequenas por mais que já te-
nham frequentado a educação 
infantil, muda professor, muda 
espaço e então elas estranham 
um pouco, então nesse momen-
to é momento de acolhimento 
nessas duas semanas até porque 
para que a gente possa sentir a 
rede no sentido de professores 
que ainda precisam ser chama-
dos, é um momento de diagnós-
tico, enquanto isso a comissão 
de atribuição está na ativa para 
atribuir as vagas remanescentes 
, ontem tivemos professores au-
xiliares aqui, tivemos professores 
PEBs que ampliam jornadas, en-
tão é momento de sentir a rede 
e ir contemplando todas as esco-
las. Começamos bem, o concurso 
tem uma portaria que já encami-
nhamos ao senhor prefeito, ele 
já despachou, já está no RH, já 
foi publicado, e os profissionais 
começaram a ser convocados, 
apresentando os documentos, 
tomaram posse. Enquanto isso 
algumas vagas tiveram que ser 
preenchidas por indicações e 
como nós indicamos? São profis-
sionais da rede, não há ninguém 
de fora, nem pode. Por exemplo, 
temos a escola do Guari, é uma 
escola enorme, lá existe uma 
vaga para o diretor, para ingres-

so do concurso, enquanto esse 
diretor não toma posse nós indi-
camos a coordenadora da escola 
para que assumisse a direção, um 
professor para que assumisse a 
coordenação enquanto a coorde-
nadora vai para a direção, para 
que as escolas não fiquem sem 
direção e sem coordenação, in-
gressando o profissional titular, 
a diretora volta para seu cargo 
de origem que é a coordenação 
e professor que está na coorde-
nação volta para a sala de aula, 
então fizemos essa logística, en-
tão até o final de fevereiro e co-
meço de março todas as escolas 
estarão contempladas com esses 
dois grupos e ai começaremos a 
chamar os novos grupos com as 
vagas remanescentes.

IN- A população então pode 
então esperar com otimismo a 
sua administração?

Patrícia- Vou fazer o meu 
melhor, sou funcionária de car-
reira, essa demanda eu conheço 
porque sai da escola, fui diretora 
em 2003 de uma escola de zona 
rural no Pacova, então a logística 
do transporte eu já vivi, depois 
vim para escola de periferia onde 
fiquei seis anos e conheço aquela 
realidade e hoje sou diretora de 
uma escola do Centro, então são 

três realidades muito diferente 
que me deram a possibilidade de 
conhecer a rede como um todo, 
então a demanda da rede eu co-
nheço, pois sai do chão da escola, 
então sei sobre transporte, sobre 
merenda, atribuição de aula, 
participei de todos os conse-
lhos, conselho municipal da 
educação eu fui participante 
ativa, do Fundeb eu fui presi-
dente, o CAI eu também tive 
a oportunidade de participar, 
então eu conheço a engrena-
gem, é claro que administrar 
uma escola é diferente do que 
administrar 68, mas quando 
conhecemos a demanda de 
uma escola fica mais fácil de 
a gente ampliar esse olhar e 
a secretaria em seus depar-
tamentos é uma engrenagem 
e ela garante o trabalho nas 
escolas, temos um perspectiva 
de formação continuada para os 
professores muito boa esse ano, 
então tudo aquilo que  a gente 
acredita é aquilo que farei aqui, 
passo a passo com muita humil-
dade. Todo mundo que passou 
por aqui deixou um legado e mi-
nha responsabilidade é de con-
tinuar com esse legado, passo a 
passo, com humildade, resiliên-
cia e estudo.
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Na quinta-feira (06), o ve-
reador Dr. Pedro Correa anun-
ciou na Tribuna da Câmara Mu-
nicipal que em breve Itapeva 
contará com mais uma conces-
sionária de veículos.

De acordo com o vereador, 
trata-se da Renault que já está 
realizando reformas em um 
prédio localizado na Avenida 
José Ermírio de Moraes, em 
frente à sede da Justiça do Tra-
balho. Segundo as informações 
levantadas junto a um grupo 
de empresários de Sorocaba/
SP, a concessionária deverá ser 
inaugurada provavelmente em 
abril, pois estima-se um prazo 

Itapeva dever ter concessionária 
da Renault inaugurada em abril

Grupo de investidores que mediaram vinda com o vereador Dr. Pedro, deve 
ainda trazer a concessionária da Jeep e investir na área habitacional

de 40 dias para que a empresa 
já esteja de portas abertas.

Os investidores acreditam 
que a implantação da empresa 
no município deve gerar cerca 
de 50 empregos diretos e indi-
retos.

A previsão ainda é de que 
logo após a instalação da Re-
nault, o mesmo grupo traga 
para Itapeva a concessionária 
da Jeep e estuda ainda em um 
período maior a vinda da con-
cessionária da Honda (veícu-
los).

O vereador Dr. Pedro Correa 

conta ainda que esse mesmo 
grupo de empresários estuda 
também investir na questão 
habitacional, e que já estariam 
procurando terrenos para cons-
trução de apartamentos de pa-
drão médio.

Já um grupo de empresários 
de Avaré também estuda inves-
tir em Itapeva, de acordo com 
Pedro Correa, os empresários 
estão com intensão de abrir um 
frigorifico e uma empresa de 
concreto no município, no en-
tanto, ainda não está confirma-
da a vinda desse investimento.

A modalidade disponí-
vel da Unidade de Fisiotera-
pia conta com equipamentos 
de ponta e equipe especializa-
da, além de ambiente climati-
zado

Motivos para escolher o Pi-
lates não faltam: a atividade 
melhora o bem estar físico e 
emocional, combate dores e 
auxilia na prevenção de fratu-
ras osteoporóticas. Segundo 
a Aliança Brasileira de Pila-
tes (Abrapi), o método tem 
como princípios a respiração 
completa, o acionamento do 
centro de força (músculos ab-
dominais), a precisão, o contro-
le, a fluidez e a concentração.  

O Pilates é ainda um aliado 
poderoso no combate ao estres-
se por contemplar uma ordem 
específica de exercícios, que 
obedece a um ritmo respirató-
rio e que exige concentração. 
Os profissionais que atuam na 
Unidade de Fisioterapia da San-
ta Casa são amplamente quali-
ficados e as aulas tem número 
limitado de alunos a cada horá-
rio, o que permite ao professor 
dar atenção individualizada 
durante toda a pratica do exer-

Pratique pilates na Unidade 
de Fisioterapia da Santa Casa

cício. 
A Unidade de Fisioterapia 

da Santa Casa possibilita ainda 
que os alunos do Pilates prati-
quem exercícios em Esteira elé-
trica de alta tecnologia, além 
da Plataforma Vibratória, que 
auxilia no tratamento de dis-
túrbios circulatórios, osteope-
nia (prevenção e tratamento), 
disfunções de tônus muscular e 
dores corporais.

O Pilates está disponível 
na Unidade de Fisioterapia da 
Santa Casa, com equipamentos 
de ótima qualidade e fisiotera-
peutas especializadas. Consulte 
disponibilidade de horários e 
valores na Unidade de Fisiote-

rapia. Preço especial para clien-
tes dos planos Santa Saúde, Fu-
nerária Itapeva e Prever. NÃO 
PRECISA DE PEDIDO MÉDICO. 
Informações: 15 3521-9500 (ra-
mal 9533).

Benefício do Pilates:
- Músculos firmes, fortes e 

alongados;
- Postura alinhada e otimi-

zada;
- Articulações mais saudá-

veis e flexíveis;
- Melhora da capacidade 

cardiorrespiratória;
- Diminui a tensão muscu-

lar, ansiedade e fadiga;
- Promove mudanças corpo-

rais e estéticas.

O AME - Ambulatório Mé-
dico de Especialidades 
de Itapeva passará a ser 

administrado pela Santa Casa 
de Andradina a partir de março.

Para saber quais as expe-
riências da nova administração 
e os planos para o AME local, a 
equipe do Jornal Ita News es-
teve com Sebastião Sérgio da 
Silva - Superintendente da OS 
Santa Casa de Andradina.

Sebastião contou em en-
trevista que a nova gestão já é 
experiente na área e que admi-
nistra até o momento unidades 
de saúde em sete cidades do es-
tado de São Paulo, além disso, 
ele garantiu que os cargos de 
funcionários serão mantidos, e 

que somente na questão da ad-
ministração e gerencia médica 
serão feitas mudanças. Confira:

IN- Qual a situação da Santa 
Casa de Andradina em relação 
aos AMEs?

Sebastião- A Santa Casa de 
Andradina hoje faz uma ges-
tão de cinco anos com AME de 
Andradina, Araçatuba, Fernan-
dópolis, Promissão, Botucatu e 
agora a partir de março tam-
bém o AME de Itapeva, também 
fazemos a gestão das unidades 
do Lucy Montoro de Pariquera-
-Açu e de Fernandópolis.

IN- Como foi que vocês en-
traram neste Mercado?

Sebastião- A Santa Casa 
de Andradina é uma OS desde 

Novo gestor do AME fala ao Ita News
2009, ela já fazia a gestão do 
AME de Andradina que na épo-
ca foi uma estratégia da Secre-
taria do Estado que as santas 
casas fizessem a gestão e con-
sequentemente houve essa ex-
pansão nos AMEs de Araçatuba 
e Promissão que são próximos 
a Andradina e logo mais apa-
receram alguns editais do qual 
participamos e ganhamos por 
ter o melhor projeto e hoje che-
ga a esse total de oito contratos 
firmados com a Secretaria Esta-
dual de Saúde.

IN- O que esperar do traba-
lho de vocês em Itapeva?

Sebastião- Muito empenho, 
trabalho, temos um modelo de 
gestão competente, a maioria 
das nossas unidades elas tem 
notas 100, notas essas emitidas 
pelos usuários, nosso desafio 
aqui é melhorar esse atendi-
mento, fazer com que essas 
pessoas tenham um atendi-
mento melhor do que elas tem 
hoje, sendo que hoje o aten-
dimento já é muito bom, mas 
temos como desafio melhorar 
ainda mais e consequentemen-
te impactar na qualidade de 
vida das pessoas.

IN- A situação das cirurgias 
eletivas podem melhorar?

Sebastião- O AME daqui 
tem a capacidade de fazer a 

IN- No quadro de funcioná-
rios o que mudará?

Sebastião- Em suma não 
mudará nada, todos os cargos 
de funcionários serão preserva-
dos, exceto os de administra-
ção, de gerente médico, esses 
serão substituídos, os demais 
terão seus cargos garantidos, 
seus empregos assegurados, 
não faremos qualquer tipo de 
demissão.

IN- Qual o tempo de duração 
dessa administração?

Sebastião- Contrato tem du-
ração de cinco anos.

IN- Qual a mensagem que 
o senhor deixa a população de 
Itapeva e região?

Sebastião- Gostaria de tran-
quiliza-los e dizer para eles que 
o AME vai continuar atendendo 
a todos, não vai haver qualquer 
tipo de falta de atendimento e 
contamos com a colaboração 
de todos para que tenhamos 
um ame melhor para Itapeva e 
região.

cirurgia de porte laboratorial, 
acho que nós conseguimos tra-
zer para cá a cirurgia de cata-
ratas que dá para fazer no am-
bulatório, de ligadura elástica, 
entre outros procedimentos 
que a gente consegue resolver 
rapidamente, agora cirurgia de 
porte maior não será possível 
realizar aqui porque ele não é 
um AME cirúrgico e é neces-
sário um hospital para que ele 
seja realizado esse tipo de ci-
rurgia.
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Na última sexta-feira 
(07), Itapeva foi sede 
do Encontro Regional 

do Partido Podemos, contan-
do com a importante pre-
sença da Deputada Federal e 
Presidente Nacional do Pode-
mos, Renata Abreu. 

O Encontro Regional do 
Podemos do Sudoeste Paulis-
ta e Alto Vale contou também 
com a presença de Octávio 
Muniz, secretário do Pode-
mos de São Paulo, na ocasião, 
representando o Presidente 
Estadual do Podemos, Mário 
Covas Neto. Também este-
ve presente a vice-prefeita 
de Buri, Maria de Fátima; a 
prefeita de Guapiara Jussara 
Rodolfo (Pixa) e o Presidente 
Estadual do Podemos Jovem 
de São Paulo, Rodrigo Vianna.

O cerimonial  ficou por 
conta do Prefeito de Torrinha, 
Ronaldo Gasparelo. 

O Podemos Itapeva come-
mora o sucesso do evento, 
que marca o início de uma 
nova fase do partido no mu-
nicípio.

“É uma forma de política 

inovadora, uma forma de fazer 
a diferença sem corrupção e de 
maneira transparente”, afirma 
Bruno Almeida, presidente Po-
demos Itapeva.

Kleber Campos, Presidente 
do Podemos Jovem em Itapeva, 
agradece a todos que aceitaram 
o convite e que fazem parte 
agora dessa família. “Convido 
também todos que ainda não 
vieram, mas que estão querendo 
fazer a diferença na política, no 
nosso município. Venham e fa-
çam parte desse momento. Jun-
tos, nós podemos”, comenta. 

Em seu discurso, Renata 
Abreu deu as boas 

vindas e comentou da 
sua alegria em contar 

com a participação 
de Terezinha da 

Paulina, relembrando 
as suas significativas 

contribuições enquanto 
Deputada Estadual.

“Viemos também aqui na 
região fazer uma convocação 
à nossa Deputada Terezinha da 

Paulina, para voltar para a po-
lítica, para participar, para ser 
a nossa Prefeita. Uma mulher 

que tem história, que tanto lu-
tou pela região.Se houve gran-
des transformações, foi fruto 
do mandato dela como Deputa-
da Estadual, e nós acreditamos 
na sua história, na sua luta. En-
grandece o nosso partido tê-la 
aqui, mas está sendo convoca-
da pela população de Itapeva e 
pela família Podemos, para ser 
a nossa prefeita”, relata Renata 
Abreu.

Terezinha da Paulina, vi-
ce-presidente do Podemos 
Itapeva, agradece a confiança 
destinada a ela. “É uma honra 
muito grande, vindo de quem 
vem. A Renata Abreu é uma 
mulher que é um exemplo, fa-
zendo do partido Podemos a 
transformação que não só Ita-
peva, mas o Sudoeste e todo o 

Brasil precisa. Eu agradeço 
muito essa confiança”, de-
clara.

O Encontro Regional Po-
demos reuniu representan-
tes, presidentes municipais e 
pré-candidatos a vereadores 
de várias cidades da região, 
entre elas: Angatuba, Apiaí, 
Barão de Antonina, Barra do 
Chapéu, Bom Sucesso de Ita-
raré, Buri, Campina do Monte 
Alegre, Capão Bonito, Coro-
nel Macedo, Fartura, Guapia-
ra, Itaberá, Itaí, Itapirapuã 
Paulista, Itaporanga, Itararé, 
Nova Campina, Paranapane-
ma, Piraju, Ribeirão Grande, 
Riversul, Taguaí, Taquarituba 
e Taquarivaí.

Texto: Barbara Akemi

Podemos vem para 
mudar a política da região
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Homens de fé

“Todo aquele, pois, que escuta 
entende o conteúdo espiritual dos en-
sinamentos, estas minhas palavras e 
as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem 
prudente que edificou sua casa sobre 
a rocha. - Jesus ( MATEUS,7:24)”

Os grandes pregadores do 
Evangelho sempre foram inter-
pretados à conta de expressões 
máximas do Cristianismo, na ga-
leria dos tipos veneráveis da fé; 
entretanto, isso somente aconte-
ceu quando os instrumentos da 
verdade, efetivamente, não olvi-
daram a vigilância indispensável 
ao justo testemunho.

É interessante verificar que 
o Mestre destaca, entre todos os 
discípulos, aquele que lhe ouve 
os ensinamentos e os pratica. Daí 
se conclui que os homens de fé 
não são aqueles apenas palavro-
sos e entusiastas, mas os que são 
portadores igualmente da aten-
ção e da boa vontade, perante as 
lições de Jesus, examinando-lhes 

o conteúdo espiritual para o tra-
balho de aplicação no esforço 
diário.

Reconforta-nos assinalar 
que todas as criaturas em ser-
viço no campo evangélico se-
guirão para as maravilhas inte-
riores da fé.

Todavia, cabe-nos salientar, 
em todos os tempos, o subido 
valor dos homens moderados 
que, registrando os ensinos e 
avisos da Boa Nova, cuidam, 
desvelados, da solução de to-
dos os problemas do dia ou da 
ocasião, sem permitir que suas 
edificações individuais se pro-
cessem longe das bases cristãs 
imprescindíveis.

Em todos os serviços, o con-
curso da palavra é sagrado e 
indispensável, mas aprendiz al-
gum devera esquecer o sublime 
valor do silêncio, a seu tempo, 
na obra superior do aperfeiçoa-
mento de si mesmo, a fim de 
que a ponderação se faça ou-
vida, dentro da própria alma, 
norteando-lhes os destinos.

Comentários: escutar: É en-
tender o conteúdo espiritual 

dos ensinamentos de Jesus. E a 
fé? A fé é entender, praticar os 
ensinamentos, dentro do amor 
com sabedoria. Ai reside o pro-
pósito da reencarnação : cres-
cimento espiritual através do 
amor e sabedoria, PARA O PRÓ-
XIMO. A ciência, a religião são 
duas colunas que sustentam o 
principio que é Deus. A ciência 
revela as leis do mundo mate-
rial, a religião revela as leis do 
mundo moral. A fé racional ló-
gico é o que une as duas leis. 
Para ter fé, não é preciso ver. É 
preciso compreender, apoiado 
sobre fatos e lógica, e desen-
volvê-la. Em algumas pessoas a 
fé é inata, nasce naturalmente, 
trazendo as verdades espíritas 
de vidas anteriores. O Espírito 
desenvolve, evolui, na existên-
cia física através da fé racional, 
que, de forma magnética, age 
sobre o fluido universal, que 
produtos fenômenos de cura.

 Obedecendo às orienta-
ções.

= Livro: Pão Nosso =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

No sábado (08), ocorreu um 
acidente envolvendo um veícu-
lo e um poste de iluminação.

Desta vez a ocorrência foi 
registrada no Residencial Mora-
da do Bosque. De acordo com a 
Polícia, um casal teria se desen-
tendido e durante a discussão 
o motorista acabou perdendo 
o controle do carro e acertando 
um poste na Avenida Jaime An-
tunes.

Com a colisão o poste aca-
bou caindo e as vítimas tiveram 
apenas ferimentos leves.

Carro bate e derruba poste 
no Morada do Bosque

Na segunda-feira (10), um 
acidente foi registrado na Rua 
Ricardo Whaterly, no Centro de 
Itapeva.

Pelo local um veículo acabou 
colidindo com um poste. Uma 
equipe do resgate foi acionada 
juntamente com a Polícia Militar. 
O Corpo de Bombeiros prestou os 
primeiros atendimentos a vítima 
ainda no local do acidente e em 
seguida encaminhou a motorista 
para a Santa Casa de Misericór-
dia de Itapeva.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma testemunha teria 
contado que viu o momento 
em que a motorista passou mal 
e acabou perdendo o contro-

Veículo colide com 
poste na área central

le do veículo vindo a atingir o 
poste de iluminação pública.

O caso foi registrado pela 
PM que tomou as medidas ad-
ministrativas cabíveis ao caso. 

Ainda segundo os policiais a ví-
tima foi socorrida para a Santa 
Casa por precaução, já que não 
apresentava nenhum ferimen-
to grave.

A Polícia Militar Ambiental 
apreendeu neste domin-
go (09), armas de fogo, 

drogas e aves mantidas em ca-
tiveiro de forma irregular em 
Itaberá.

Os policiais que realizaram 
a apreensão informaram que 
diante de denúncias de que 
pela Vila Dom Sílvio havia um 
indivíduo caçando aves para 
vender, se deslocaram para o 
local e em contato com a geni-
tora do suspeito foram infor-
mados de que o homem não 
estava na casa, os policiais en-
tão pediram autorização para 
verificar o local e com a auto-
rização da proprietária da resi-

Polícia Ambiental liberta 24 aves 
que eram mantidas em cativeiro

Além das aves, foram encontradas armas e drogas na casa do suspeito de cometer crimes ambientais e tráfico de drogas

dência entram na casa.
Em um quarto os policiais 

encontraram uma armadilha 
de caça, 2 alçapões, 23 gaio-
las e 24 aves nativas, sendo 
que 21 eram canários da terra 
verdadeiros,01 coleirinho, 01 
azulão verdadeiro e 01 bicu-

do. Ainda segundo os policiais 
todos com água e alimento a 
disposição.

Ao continuar as buscas os 
policiais encontraram ainda, 01 
espingarda calibre 22 artesanal, 
01 espingarda calibre 32 sem 
numeração e marca aparente, 

22 cartuchos calibre 22, marca 
CBC íntegros, 01 cartucho cali-
bre 32 íntegros, 03 cartuchos 
calibre 32 deflagrados, 04 car-
tuchos calibre 36 deflagrados, 
02 frascos de pólvora, 01 frasco 
de chumbo, 01 frasco de espo-
leta, 01 porção maconha, 01 
frasco com cocaína, 285 tubos 
eppendorf vazios.

Os policiais realizaram ain-
da buscas pelo suspeito, porém 

não lograram êxito em encon-
trá-lo. 

Diante dos fatos o material 
apreendido juntamente com 
as aves foram apresentados no 
Plantão Policial de Itapeva e o 
indivíduo que seria o proprietá-
rio dos objetos e mantinha os 
pássaros em casa responderá 
pelos crimes de posse ilegal de 
arma de fogo de uso permitido, 
tráfico de drogas e por ter aves 

nativas em cativeiro irregular-
mente. O homem ainda terá 
que pagar uma multa no valor 
de R$ 12 mil por manter as aves 
em cativeiro.

A Polícia Ambiental infor-
mou ainda que foi feito contato 
com um veterinário que ates-
tou que as aves estavam aptas 
a serem soltas e após a apresen-
tação da ocorrência elas foram 
libertadas.

Na madrugada de sexta-
-feira (07), a Polícia Militar de 
Taquarivaí registrou uma ocor-
rência de tentativa de homi-
cídio no Bairro dos Formigas, 
zona rural do município.

De acordo com a PM, houve 
solicitação via 190 de que esta-
va ocorrendo uma desinteligên-
cia pelo bairro, chegando ao lo-
cal os policiais fizeram contato 
com a vítima que informou ter 
sido agredida e ameaçada por 
um indivíduo que teria prome-
tido voltar para matá-la.

Tentativa de homicídio é 
registrada em Taquarivaí

A vítima solicitou apoio 
para retirar alguns pertences 
de sua residência e no momen-
to em que retirava as coisas da 
casa os policiais notaram um 
veículo próximo ao local que 
ao perceber a presença da PM 
tentou empreender fuga, mas 
foi abordado. Ao realizar busca 
pessoal no indivíduo, nada foi 
encontrado com o autor das 
agressões e da ameaça a vítima.

Os policiais notaram que o 
homem aparentava estar em-
briagado e ao vistoriar o veícu-

lo, localizaram no banco trasei-
ro uma espingarda calibre 28 e 
embaixo do banco do motorista 
foi encontrada uma faca.

Diante dos fatos os poli-
ciais deram voz de prisão em 
flagrante ao indivíduo e en-
caminharam as partes até o 
Plantão Policial onde foi ela-
borado boletim de ocorrência 
de tentativa de homicídio, 
porte ilegal de arma de fogo 
e embriaguez ao volante. O 
homem permaneceu a dispo-
sição da Justiça.



PROCLAMAS
falecido em Sorocaba - SP e de CARMELINA 
RIBEIRO DA SILVA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 72 anos, residente e domiciliada em Ita-
peva - SP; sendo ELA:- natural de Ribeirão Bran-
co-SP, viúva de Claudemir Ferrante, falecido no 
dia 13/03/1992, com 59 anos de idade, nascida a 
22/09/1960, do lar, residente à Rua Alexandre Vaz 
de Almeida, nº 299, Bairro de Cima, Itapeva - SP, 
filha de ANTONIO FERREIRA DE ALMEI-
DA, nacionalidade brasileira, falecido em Ribeirão 
Branco - SP e de CONCEIÇÃO DE ALMEI-
DA MACHADO, nacionalidade brasileira, fale-
cida em Ribeirão Branco - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 10 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV ÉMERSON WILIAM CAMARGO 
MACHADO e MARISA CRISTIANE ALVES 
GARCIA, sendo ELE:- natural de Ribeirão Bran-
co-SP, solteiro, com 31 anos de idade, nascido a 24 
de agosto de 1988, professor, residente à Rua Do-
mingos Col, nº 337, Conjunto Habitacional Tancredo 
Neves, Itapeva - SP, filho de SILVIO GOUDIM 
MACHADO, comerciante, nacionalidade brasilei-
ra, 57 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, nascido 
na data de 27 de setembro de 1962 e de HILDACÍ 
CORDEIRO CAMARGO MACHADO, co-
merciante, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural 
de Nova Campina-SP, nascida na data de 08 de ju-
lho de 1966, residentes e domiciliados em Ribeirão 
Branco-SP, à Rua Sergipe, nº 58,Bairro Itaboa; sendo 
ELA:- natural de Apiaí-SP, solteira, com 30 anos de 
idade, nascida a 11/05/1989, agente comunitária de 
saúde, residente à Rua Domingos Col, nº 337, Con-
junto Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha 
de VILSON ALVES GARCIA, lavrador, nacio-
nalidade brasileira, 73 anos, natural de Araçaiba/Apia-
í-SP, nascido na data de 19 de fevereiro de 1946 e de 
MARIA APARECIDA DE LIMA GARCIA, 
professora, nacionalidade brasileira, 73 anos, natu-
ral de Araçaiba/Apiaí-SP, nascida na data de 03 de 
agosto de 1946, residentes e domiciliados em Apia-
í-SP, à Rua Rodovia Itararé, s/n,Bairro Palmitalzinho. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 de fevereiro de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. 
Lavro o presente que será afixado em Cartório, em 
lugar de costume e publicado pela imprensa local 
no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede da Comarca de Itapeva 
– SP, não possui convenio com nenhum filmador 
ou fotógrafo (profissional / amador). 

\AFAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III, IV e V JÁREDE PALMEIRA 
BUENO e LUZIA DE CARVALHO, sen-
do ELE:- natural de Guarizinho/Itapeva-SP, 
divorciado de Denise Proença da Silva, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 02/05/2011, com 
40 anos de idade, nascido a 11 de setembro de 
1979, mecânico de manutenção, residente à 
Rua Alan Domingues da Silva, nº 405, Jardim 
Bela Vista, Itapeva - SP, filho de PAULO DO-
NIZETI BUENO, aposentado, nacionalidade 
brasileira, natural de Itapeva-SP e de MARTA 
PALMEIRA BUENO, aposentada, nacionali-
dade brasileira, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de Roberto Carvalho 
de Oliveira, cujo o casamento foi dissolvido aos 
01/08/2011, com 41 anos de idade, nascida a 
08/05/1978, técnica em enfermagem, residente à 
Rua Alan Domingues da Silva, nº 405, Jardim Bela 
Vista, Itapeva - SP, filha de CALIRIO ANTO-
NIO DE CARVALHO, aposentado, nacionali-
dade brasileira, 61 anos, natural de Itapeva-SP e 
de ELENI DE CARVALHO, do lar, nacionali-
dade brasileira, 61 anos, natural de Itapeva-SP, re-
sidentes e domiciliados em Itaberá-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 06 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JULIANO LAUREANO DE 
SOUZA e THAINA BRUNA MIRANDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 17 de agosto de 1993, 
trabalhador rural, residente à Rua Acacio Benedito 
de Almeida, nº 1641, Bairro Formigas, Taquarivaí 
- SP, filho de PAULINO LAUREANO DE 
SOUZA, trabalhador rural, nacionalidade brasi-
leira, 53 anos, natural de Itapeva - SP  e de SAN-
DRA ALMEIDA SANTOS DE SOUZA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 22 anos de idade, nascida a 27/04/1997, 
trabalhadora rural, residente no Sítio Cinco Filhos, 
Bairro dos Lemes, Itapeva - SP, filha de SERGIO 
HENRIQUE MIRANDA, trabalhador rural, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Ta-
tui - SP, residente e domiciliado em Itapeva - SP 
e de FABIANA DIAS DE OLIVEIRA, cozi-
nheira, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural 
de Itapeva - SP, residente e domiciliada em Nova 
Campina - SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 07 de fe-
vereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V FABIO APARECIDO LO-
PES e CARMEN CELIA PRESTES RI-

BEIRO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Valdicléia Antunes de Oliveira,cujo o 
casamento foi dissolvido aos 21/03/2019, com 39 
anos de idade, nascido a 03 de novembro de 1980, 
vigilante, residente à Rua José Lara, nº 66, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filho de JOSÉ LOPES, 
natural de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva-SP e de MARIA APA-
RECIDA LOPES, natural de Itapeva-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 35 anos 
de idade, nascida a 30/09/1984, pedagoga, residen-
te à Rua Sol Nascente, nº 445, Vila Dom Bosco, 
Itapeva - SP, filha de ANTONIO RIBEIRO, 
técnico de enfermagem, nacionalidade brasileira, 58 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 26 
de junho de 1961 e de CELIA PRESTES RI-
BEIRO, aposentada, nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 14 
de outubro de 1954, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 07 de fevereiro 
de 2020 

Nºs I, II, III e IV WELLINTON DOS SANTOS 
LOPES e MAÍRA CRUZ DE MATOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos 
de idade, nascido a 04 de março de 1995, resineiro, 
residente à Rua José Loureiro, nº 631, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filho de HELIO PEREIRA 
LOPES, natural de Itaberá-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 06 
de agosto de 2019 e de ELIANE LACERDA 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
41 anos, natural de Itararé-SP, nascida na data 
de 19 de outubro de 1978, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP, à Rua José Loureiro, nº 631,Vila 
Santa Maria; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 17 anos de idade, nascida a 
20/12/2002, do lar, residente à Rua José Loureiro, 
nº 10, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
ALESSANDRO DE MATOS, carvoeiro, na-
cionalidade brasileira, 38 anos, natural de Itaí-SP, 
nascido na data de 02 de janeiro de 1982 e de 
LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ, do lar, 
nacionalidade brasileira, 33 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 01 de outubro de 1986, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua 
José Loureiro, nº 10, Vila Santa Maria. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 08 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ CARLOS DIAS DE 
OLIVEIRA e BENEDITA APARECIDA DA 
SILVA, sendo ELE:- natural de Nova Campina-
-SP, divorciado de Benedita Aparecida da Silva, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 04/09/2012, com 
57 anos de idade, nascido a 11 de maio de 1962, 
encarregado de campo, residente à Rua Armando 
Fadini, nº 260, Morada do Bosque, Itapeva - SP, fi-

lho de ABEL DE OLIVEIRA, falecido em nesta 
cidade de Itapeva - SP e de DONATILIA DIAS DA 
ROSA, falecida em nesta cidade de Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
José Carlos Dias de Oliveira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 04/09/2012, com 60 anos de idade, 
nascida a 27/05/1959, merendeira, residente à 
Rua Armando Fadini, nº 260, Morada do Bosque, 
Itapeva - SP, filha de DURVALINO JOSÉ DA 
SILVA, falecido em nesta cidade de Itapeva - SP 
e de JUREMA ALEXANDRE DA SILVA, 
pensionista, nacionalidade brasileira, 84 anos, na-
tural de Itapeva - SP, residente e domiciliada nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 08 
de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV FELIPE GIOVANI DE ARAU-
JO CORDEIRO e LUIZA FERNANDA DE 
OLIVEIRA LERIA, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nascido 
a 29 de abril de 1998, serviços gerais, residente 
Avenida Benedito Wilton Kuntz Cardoso, nº 232, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de JAIR 
ALVES CORDEIRO, comerciante, nacionalida-
de brasileira, 60 anos, natural de Ribeirão Branco 
- SP e de SONIA MARIA ARAUJO DE JE-
SUS, domestica, nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 22 anos de idade, 
nascida a 09/09/1997, do lar, residente Avenida 
Benedito Wilton Kuntz Cardoso, nº 232, Morada do 
Bosque, Itapeva - SP, filha de LUIZ CARLOS 
LOPES LERIA, pedreiro, nacionalidade brasilei-
ra, 60 anos, residente e domiciliado em Taquarivaí 
- SP e de NARA ANDREIA DE OLIVEIRA 
LERIA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 
41 anos, residente e domiciliada Taquarivaí - SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 08 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V ISAIAS VIEIRA DE ARAU-
JO e VIVIANE CARDIN DA SILVA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 37 anos 
de idade, nascido a 24 de agosto de 1982, servi-
ços gerais, residente à Rua das Palmeiras, nº 401, 
Alto da Brancal, Itapeva - SP, filho de ISMAEL 
ALVES DE ARAUJO, lavrador, nacionalidade 
brasileira, natural de Itapeva-SP e de ELZA VIEI-
RA DE ARAUJO, lavradora, nacionalidade bra-
sileira, natural de Ribeirão Branco-SP, residentes e 
domiciliados à Rua das Palmeiras, nº 401, Alto da 
Brancal,em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Guapiara-SP, divorciada de Abdiel Caitano de Li-
ma,cujo o casamento foi dissolvido aos 13/07/2016, 
com 34 anos de idade, nascida a 08/03/1985, do 
lar, residente à Rua Carlos Zamengo, nº 38, CDHU, 
Guapiara - SP, filha de NOEL GALDINO DA 
SILVA, aposentado, nacionalidade brasileira, na-
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tural de Guapiara-SP e de BENEDITA CARDIN 
DA SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, natural 
de Guapiara-SP, residentes e domiciliados à Rua 
Carlos Zamengo, nº 38, CDHU, em Guapiara-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV EDGAR DE JESUS ENDO JU-
NIOR e NORMA ELISA MOREIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 27 anos 
de idade, nascido a 06 de agosto de 1992, professor, 
residente à Rua José Pedro de Oliveira Campos, nº 50, 
Jardim Beija Flor, Itapeva - SP, filho de EDGAR DE 
JESUS ENDO, professor, nacionalidade brasileira, 
48 anos, natural de Itapeva - SP e de ROSIDALVA 
APARECIDA DO AMARAL, do lar, nacionalida-
de brasileira, 43 anos, natural de Taquarituba - SP , re-
sidentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 27 anos de idade, 
nascida a 29/11/1992, bancária, residente à Rua Emilio 
Simonini, nº 39, Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, 
filha de ANTENOR VIEIRA MOREIRA, moto-
rista, nacionalidade brasileira, 73 anos, natural de Buri 
- SP e de ELISANGELA DA CRUZ, professora, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itararé - 
SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 10 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV PEDRO HENRIQUE VICENTE 
DE CARVALHO e LAILA VITÓRIA NUNES 
RIBEIRO, sendo ELE:- natural de Taguaí-SP, soltei-
ro, com 24 anos de idade, nascido a 08 de setembro 
de 1995, refrigerista, residente à Avenida Candido 
Rodrigues, nº 1434, Jardim Virginia, Itapeva - SP, fi-
lho de PEDRO CARVALHO FILHO, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Ribei-
rão do Pinhal - PR e de MARIA APARECIDA 
VICENTE DE CARVALHO, do lar, naciona-
lidade brasileira, 44 anos, natural de Fartura - SP, 
residentes e domiciliados em Taguaí - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos 
de idade, nascida a 01/04/1998, do lar, residente à 
Avenida Candido Rodrigues, nº 1434, Jardim Virgi-
nia, Itapeva - SP, filha de VALDECI RIBEIRO, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 52 anos, na-
tural de Roncador - PR, residente e domiciliado em 
Itapeva - SP e de IVANA DE JESUS NUNES, 
natural de Itaberá - SP, nacionalidade brasileira, fa-
lecida em Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de 
Bens . 10 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JEAN LUCAS SILVA MONTEI-
RO e SIRLLEY VITORIA DOS SANTOS 
RODRIGUES, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 20 anos de idade, nascido a 04 
de abril de 1999, auxiliar de mecânico, residente 
à Rua Zacarias Augusto Pimentel, nº 30, Conjunto 
Habitacional São Camilo, Itapeva - SP, filho de 

HONORATO MONTEIRO FILHO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 24 de janeiro de 
1975 e de VIVIANE DA SILVA MONTEIRO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 23 de agosto de 
1981, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à 
Rua Eurico Fogaça de Almeida, nº 104,Vila Taquari; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
20 anos de idade, nascida a 03/08/1999, auxiliar de 
escritório, residente à Rua Zacarias Augusto Pimen-
tel, nº 30, Conjunto Habitacional São Camilo, Itape-
va - SP, filha de JOSÉ ADÃO RODRIGUES, 
natural de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva-SP na data de 24 de 
outubro de 2019 e de ABIGAIL ANTUNES 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 01 de janeiro de 1966, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP,à  Rua Zacarias Augusto Pimentel, 
30,Conjunto Habitacional São Camilo. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV ARNON JORGE CRUZ DE 
CARVALHO JUNIOR e ALAISE GESIA 
TRINDADE SILVA, sendo ELE:- natural de 
Barreiros-PE, solteiro, com 38 anos de idade, nas-
cido a 24 de maio de 1981, policial militar, residente 
Avenida Vaticano, nº 920, Jardim Europa, Itapeva 
- SP, filho de ARNON JORGE CRUZ DE 
CARVALHO, aposentado, nacionalidade bra-
sileira, 61 anos, nascido na data de 11 de outubro 
de 1958 e de TANIA MARIA OLIVEIRA DE 
CARVALHO, aposentada, nacionalidade brasi-
leira, 64 anos, nascida na data de 09 de setembro 
de 1955, residentes e domiciliados nesta cidade 
de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Alagoi-
nhas-BA, solteira, com 29 anos de idade, nascida 
a 26/11/1990, tecnóloga em radiologia, residente 
Avenida Doutor Armando Pannunzio, nº 1700, 
Jardim Vera Cruz, Sorocaba - SP, filha de REGI-
NALDO JESUS SILVA, aposentado, nacionali-
dade brasileira, 51 anos, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP e de GISELIA DE ARAUJO 
TRINDADE, cuidadora de idosos, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, residente e domiciliada em Ara-
caju - SE. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 10 de 
fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V VÁLTER RIBEIRO DA SILVA 
e NICE TEREZINHA DE ALMEIDA FER-
RANTE, sendo ELE:- natural de Ribeirão Bran-
co-SP, divorciado de Anice Ribas dos Reis, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 22/05/2017, com 51 
anos de idade, nascido a 10 de maio de 1968, la-
vrador, residente à Rua Alexandre Vaz de Almeida, 
nº 299, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 

Na segunda-feira (10), uma 
operação da Polícia Civil em 
conjunto com a Guarda Civil 
Municipal prendeu um homem 
por tráfico de entorpecentes no 
Jardim Guanabara.

De acordo com a DISE - De-
legacia de Investigações Sobre 
Entorpecentes, os policiais ci-
vis realizavam uma investiga-
ção de tráfico de drogas pelo 
Jardim Guanabara quando avis-
taram um suspeito saindo de 
um matagal com três porções 
de maconha. Após surpreender 
o indivíduo com as drogas os 
policiais acionaram a Guarda 
Municipal.

A equipe do Canil da GCM 

compareceu ao local e com a 
utilização da cadela Zara aden-
traram na mata da qual o indiví-
duo havia saído. Em busca pelo 
perímetro, Zara conseguiu locali-
zar escondida sob alguns galhos 
mais 14 porções de maconha e 
06 papelotes de cocaína. As dro-
gas encontradas por Zara eram 
semelhantes às que estavam 
com o rapaz, mesma embalagem 
e pesos semelhantes.

Diante dos fatos, o indiví-
duo e os entorpecentes foram 
conduzidos ao Plantão Policial, 
onde a o delegado responsá-
vel determinou a prisão em 
flagrante do rapaz que ficou à 
disposição da Justiça.

Canil da Guarda Municipal 
auxilia Polícia Civil em 
prisão de traficante

Usuários da empresa de 
transporte públicos da 
Jundiá passaram por 

momentos de terror na quar-
ta-feira (12), depois que o mo-
torista se viu obrigado a seguir 
viagem da zona rural até a área 
urbana de Itapeva com o ôni-
bus sem freio.

O relato é de um dos passa-
geiros que procurou nossa equi-
pe para contar o ocorrido. José 
Luiz Maia é morador do Bairro da 
Caputera e contou que na data, 
por volta das 06h30 o ônibus em 
que estava acabou ficando sem 
freio e mesmo assim seguiu via-
gem. “Nós somos passageiros 
do ônibus que vem da Capute-

“Jundiá mandou motorista seguir viagem 
com ônibus sem freio”, diz passageiro

Denunciante contou ainda que um funcionário da empresa distraiu os passageiros no 
terminal rodoviário para que ônibus fosse tirado do local antes que a Polícia fosse acionada

ra e hoje (12/02) por volta da 
6h30min ele perdeu o freio no ca-
minho e o motorista entrou em 
contato com a empresa falando 
isso e a empresa mandou que o 
condutor tocasse o veículo assim 
mesmo”, disse.

O passageiro se mostrou in-
dignado, com a situação ques-
tionando a falta de responsabi-
lidade da empresa em colocar 
em risco a vida das pessoas que 
estavam no ônibus.

José Luiz contou ainda que 
chegando no terminal os pas-
sageiros iriam chamar a Polícia, 
mas uma pessoa de nome Silvio 
acabou enrolando os passagei-
ros até o ônibus ser tirado do 

local. “No Terminal íamos cha-
mar a polícia e chegando lá o 
responsável de nome Silvio 
mandou aguardar outro ônibus 
que iria até o Jardim Ferrari, ele 
ficou enrolando a gente e levou 
o ônibus para a garagem e eles 
não tinham outro ônibus para 
fazer a linha Jaó, Caputera que 
leva os professores”, contou 
José Luiz que pediu ainda ajuda 
para divulgar o fato. “Notifica-
mos vários vereadores e a pre-
feitura, mas queremos o apoio 
do jornal que é uma fonte de 
muita credibilidade, nós passa-
geiros agradecemos muito ao 
Jornal Ita News”, finalizou.

Em contato com o secretá-
rio de Governo e Negócios Jurí-
dicos, João Ricardo Figueiredo 
de Almeida, fomos informados 
de que o caso já chegou ao co-

nhecimento das autoridades 
municipais e que estarão to-
mando as medidas cabíveis.

Nossa equipe entrou em 
contato ainda com a empresa 
Jundiá, os representantes de 
Itapeva não souberam infor-
mar porque diante do conheci-
mento do possível problema do 
ônibus foi dado ordem para que 
o veículo seguisse viagem colo-
cando em risco a vida dos pas-
sageiros e do motorista. O setor 
de administração da empresa 
pediu para entrarmos em con-
tato com a matriz de Sorocaba, 
e em contato com a matriz fo-
mos informados de que o res-
ponsável não se encontrava e 
que assim que possível entraria 
em contato com nossa redação, 
porém até o final desta edição 
não houve respostas.



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS8 14 de fevereiro de 2020

Im
ag

en
s m

era
me

nte
 ilu

str
ati

va
s.



em foco
Itapeva, 14 de Fevereiro de 2020JORNAL ITA NEWS  —  VIPS • EVENTOS • EDUCAÇÃO • CULTURA • ESPORTE • SAÚDE  

No domingo (09), o Pro-
jeto “Lira na Praça” foi 
mais uma vez realizado 

na Praça Anchieta em no Cen-
tro de Itapeva.

A apresentação que foi 
transferida para o segundo do-
mingo do mês em virtude das 
chuvas, foi considerada mais 

uma vez um sucesso pelo pú-
blico que compareceu em bom 
número para prestigiar os mú-
sicos da Lira Itapevense.

Já entrando no clima do Car-
naval, a Lira Itapevense trouxe 
ao público presente as marchi-
nhas típicas da tradicional festa 
brasileira.

Marchinhas de Carnaval embalaram 
o domingo no Lira na Praça
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A banda Varal Estrela reali-
za show de lançamento 
do seu primeiro disco em 

Sorocaba. A apresentação acon-
tece no domingo (16/02), às 18hs 
no anfiteatro do Sesc Sorocaba, 
os ingressos são gratuitos e de-
vem ser retirados com uma hora 
de antecedência na Central de 
Atendimento. (Rua Barão de Pira-
tininga, 555, Jardim Faculdade). 

O quarteto de Itapeva ra-
dicado na cidade de São Paulo, 
formado por Thaís Rolim (vo-
cal) , Rodolfo Braga (guitarra), 
Lucas Silva (guitarra) e Thalles 
Macedo (baixo) é conhecido 
por suas evidentes influências 
de música brasileira mistura-
das com indie rock sem deixar 
de soar pop. Em dezembro de 
2019 lançaram seu primeiro 

álbum, homônimo ao nome da 
banda, fruto de uma campanha 
de financiamento coletivo.

 Em seu show a banda apre-
senta um som puramente brasi-
leiro, calçado em suas mais va-
riadas influências e suas letras 
falam sobre o cotidiano através 
de um filtro interiorano.

 
Participação Especial 
O show terá participação 

especial do músico Don Betto. O 
cantor, guitarrista, arranjador 
e produtor uruguaio que vive 
há anos na cidade de Sorocaba 
participa da apresentação divi-
dindo o palco com a banda em 
duas canções, sendo uma sua, 
do seu clássico disco “Nossa 
Imaginação” lançado em 1978, 
e uma da banda Varal Estrela.

 Ligação com Sorocaba 
Além de Don Betto no show, 

quem acompanha o grupo nes-
sa é o baterista e produtor Ítalo 
Ribeiro Bernardo. 

O disco da Varal Estrela ain-
da traz outros grandes nomes 
da música sorocabana. O cantor 
Hugo Rafael dividiu os vocais 
da música “Guri” em um lindo 
dueto com a cantora Thaís Ro-
lim. O tecladista Tiago Giovani 
é o responsável pelos teclados 
gravados na música “Seguir”. 
A mixagem e masterização do 
disco ficaram por conta do en-
genheiro de som João Antunes.

 
O Show da 
Banda Varal Estrela 
- Quando: Domingo, dia 

16/02, às 18h00 

- Onde: Anfiteatro do Sesc 
Sorocaba – Rua Barão de Pira-
tininga, 555, Jardim Faculdade

- Ingressos: São gratui-
tos e devem ser retirados 
com uma hora de antece-

dência na Central de Aten-
dimento do Sesc  

 Foto: Pri Lopes

Varal Estrela lança seu primeiro 
disco no SESC Sorocaba

Show acontece domingo (16/02) e terá participação especial de Don Betto

No sábado (08), a delegado 
e escritor Dr. Reinaldo Braga 
lançou oficialmente o seu libro 
“O crime que abalou a cidade 
de Faxina”.

O lançamento foi realizado 
na Casa da Cultura “Cícero Mar-
ques”, o evento contou com a 
presença de amigos, familiares 

O crime que abalou a cidade 
de Faxina é lançado oficialmente

e autoridades políticas de Ita-
peva. Durante a cerimônia o 
anfitrião ainda mostrou outro 
dom que tem, o da música ao 
tocar piano em uma das atra-
ções programadas para o lan-
çamento do livro. Houve ainda 
uma participação especial de 
Bernardino Braga, pai do Dr. 
Reinaldo que subiu ao palco 
para declamar alguns de seus 

poemas.
Após as apresentações foi 

aberta a venda dos livros com 
direito a autógrafos e dedicató-
rias aos que adquiriram o livro. 

“O crime que abalou a ci-
dade de Faxina” é um romance 
policial baseado em fatos reais 
vívidos pelo autor que acaba 
aguçando a curiosidade do lei-
tor a cada página que se lê. 
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Um advogado da nova 
geração que vem se 
destacando pelo pro-

fissionalismo e carisma com 
que atende seus clientes, esse 
é o retrato do Dr. Adilson Soa-
res, nascido em 14 de julho de 
1.977 em Itapeva.

Dr. Adilson começou a tra-
balhar aos 10 anos de idade 
como ajudante de pedreiro 
com seus tios, aos 14 anos foi 
trabalhar na zona rural e assim 
seguiu construindo sua vida, 
tendo experiências em diver-
sas áreas de trabalho. O advo-
gado conta em tom nostálgico 
que foi criado por sua saudosa 
mãe e mais dois irmãos.

O Direito apareceu na vida 
de Dr. Adilson sem que o mes-
mo esperasse trabalhar nessa 
área, “Minha intensão era fa-
zer outro curso, contudo como 
trabalhava de vigilante bancá-
rio no posto do Fórum, fui para 
a cidade de Bauru de carona 
com os Promotores de Justiça 
Dr. Aroldo e Dr. Silvio, os quais 
me convenceram a fazer o cur-
so de direito, não havia em 
mente atuar nesta área, porém 
Deus assim o quis e tomou os 
caminhos até a conclusão final 
do curso e a aprovação no exa-
me da Ordem dos Advogados 
do Brasil”, contou Adilson.

O advogado já atua na área 
há 10 anos, iniciou sua vida 
profissional no Direito em se-
tembro de 2.009 e ao analisar 
o período pelo qual o Brasil 
passa nos dias atuais reforça 
a importância do Poder Judi-
ciário no tocante aos conflitos 
que surgem constantemente. 
“O Poder Judiciário tem um 
grande papel no convívio so-

cial, pois sua função primordial 
é dirimir os conflitos, buscar a 
igualdade entre a sociedade e 
ainda dar aos cidadãos a cer-
teza de segurança e defesa de 
seus direitos”, fala nosso entre-
vistado que ainda completa sua 
explicação falando de como é 
árdua o trabalho do Judiciário. 
“É uma missão difícil, sabemos, 
porém os juízes são qualifica-
dos e muito competentes para 
julgar e decidir, dentre tantas 
coisas que poderíamos falar 
do Poder Judiciário a nível Bra-

sil, hoje é notório o combate a 
corrupção que destrói a nação e 
causa imensos danos aos mais 
carentes”, diz.

Ao ser questionado sobre a 
descrença de muitos com a área 
atualmente por conta do que se 
é noticiado, Dr. Adilson diz que 
confia nos profissionais do Di-
reito e que por isso segue tra-
balhando certo de que a justiça 
ainda prevalece. 

Se ainda tem sonhos den-
tro da área, Dr. Adilson diz 
somente que o que deseja é 

atender seus clientes dentro 
daquilo que esperam dele. “Sin-
ceramente, já estou onde não 
imaginava e se quer sonhava. 
Porém na atualidade o que 
busco é sempre melhorar meu 
trabalho, estudando frequente-
mente a fim de alcançar a meus 
clientes a melhor solução de 
seus conflitos e direitos. Como 
disse inicialmente é penosa a 
nossa luta, pois a decisão final 
e não sabemos qual será, pois 
a diversidade de interpretação 
é algo que traz aos casos em 

Dr. Adilson Soares: da carreira que nasceu 
em uma carona a referência na advocacia é o 
destaque na nova geração de advogados

analise decisões satisfatórias 
e até algumas insatisfatórias, 
por isso a constante busca para 
melhorar o trabalho e conven-
cimento do julgador quanto ao 
direito defendido. Em fim o que 
posso desejar para minha car-
reira e atender com qualidade, 
respeito e ética os clientes que 
em mim confiam”.

Além da advocacia quem co-
nhece Dr. Adilson sabe que ele é 
adepto de um hobby que vem 
crescendo constantemente em 
Itapeva, o ciclismo, o qual o 
advogado julga ser fundamen-
tal para seu bem estar. “Este é 
um esporte que muito tem me 
ajudado em minha vida, me 
proporciona alegrias, bem es-
tar e uma melhor qualidade de 
vida. Temos bons amigos que 
frequentemente nos reunimos 
para pedalar, e isto tem per-
mitido conhecermos lugares 
diferentes no ciclismo podemos 
apreciar as mais simples pai-
sagens e enxergar a sua mais 
simples belezas”, diz Adilson 
que iniciou no esporte para sair 
do sedentarismo e ainda brin-
ca que diante dos pedais tem a 
expectativa de viver por muito 
tempo. “Vou buscar viver até os 
100 anos, claro que vou pedalar 
somente até os 95, depois des-
cansar e rever as fotografias”, 
diz em tom descontraído.

Sobre sua terra natal onde 
permanece até hoje, Dr. Adilson 
diz que confia muito no poten-
cial de Itapeva e pede união de 
todos em prol das próximas e 
atuais gerações. “Eu sou feliz 
na cidade em que nasci, espe-
ro que nossos políticos pensem 
em fazer algo de bom para às 
futuras gerações e é claro para 

nós também, Itapeva tem po-
tencial porém precisa que as 
discórdias e lutas por poder 
entre os grupos acabe, se todos 
se unissem para o bem comum, 
nossa população teria uma 
vida mais digna. Precisamos 
de mais empregos, para que 
possa assim crescer a capacida-
de econômica da população e 
consequentemente a melhora 
do município, nossa região tem 
muito a oferecer, basta vontade 
e dedicação daqueles que estão 
a representar a população e não 
a seus desejos e interesses pes-
soais”, diz o advogado.

Ao finalizar a entrevista, Dr. 
Adilson Soares ainda lembra de 
deixar seus agradecimentos a 
todos que cooperaram com seu 
crescimento e que de alguma 
forma o incentiva a seguir na 
luta por justiça. “Eu quero agra-
decer primeiramente a Deus 
por ter me proporcionado ser 
o que sou e estar onde estou. 
Agradecer a minha esposa Ju-
liana e a meu filho Ádillan, que 
muito tem me ajudado. Claro 
que nesta curta jornada não 
posso deixar de agradecer aos 
clientes que confiaram em meu 
trabalho, na busca da melhor 
solução possível a suas deman-
das. Por fim somos passagei-
ros nesta terra, nada levamos 
e se fizermos o bem seremos 
lembrados, devemos sempre 
buscar agir com ética, transpa-
rência, respeito e amor ao pró-
ximo. A arrogância e a ganancia 
corrói o homem por dentro e se 
não tiver Deus em sua vida, não 
percebe tais males e só afasta 
de si as pessoas boas. Que Deus 
abençoe a todos e a esta equipe 
do Ita News”.
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Férias em Itacaré, na Bahia
Renato e Mariana desfrutaram de um lugar simples e lindo, em Itacaré, na Bahia. “As 
praias nos encantaram com tanta beleza, um paraíso bem pertinho de nós que todos de-
veriam conhecer. Agradecemos as meninas da agência Itapeva Viagens que foram muito 
atenciosas e nos ajudaram e orientaram em todos os detalhes”. 
Solicite um orçamento com a Itapeva Viagens e conheça lugares inesquecíveis!

FER FER VENDO

Mãe Daniele, irmãos Ana, Daniel, Sarah, Esther e Miguel
Davi 15 anos

Teatro 
de Bolso 
sediará o “IN 
Moviment 
Dance”

Neste sábado (15), a Secre-
taria Municipal da Cultura e Tu-
rismo promoverá o primeiro “IN 
Moviment Dance”, no Teatro de 
Bolso Profª Terezinha Silva.

No dia haverá diversas apre-
sentações de danças com grupos 
e artistas de Itapeva e terá como 
convidada especial mestre Cami-
la do CDO da capoeira.

O evento acontecerá em 
dois horários: 

• às 18 horas (com entrega 
dos ingressos às 17h); e

• às 20 horas (com entrega 
dos ingresso às 19h).

A entrada é gratuita.
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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

Curiosidades Itapevenses

Nicolas Jesus
diferença de ganho mais acen-
tuada nas mulheres com IMC 
abaixo do ideal (18,5 kg/m2). 

Mesmo sem observar mui-
tas diferenças da força entre 
FF e FL, os autores sugerem 
que o planejamento de treino 
de mulheres com IMC baixo, 
tais como atletas de ginastica 
olímpica e rítmica, acompanhe 
e leve em consideração as fases 
do ciclo menstrual. 

Em resumo, parece não ter 
tanta influência as diferentes 
fases do ciclo durante o trei-
namento, no entanto, é neces-
sário escutá-las e respeitá-las, 
pois as mulheres se conhecem 
“hormonalmente”. Ademais, 
recomenda-se realizar os testes 
de força muscular, no mesmo 
período do ciclo menstrual que 
essas mulheres se encontra-
vam na pré-avaliação física e 
funcional. Tal controle é funda-
mental para se evitar erros de 
interpretação nos resultados de 
força muscular.

Relação do Ciclo Menstrual e 
nível de Força Muscular!

Sabemos que as mulheres 
passam por muitas mudanças 
hormonais mensalmente. No 
entanto, não é totalmente des-
crito os efeitos de diferentes 
fases do ciclo menstrual no de-
sempenho de força muscular. 

No ciclo menstrual, a fase 
folicular (FF) que compreende 
a menstruação até a ovulação, 
ocorrem aumentos de estrogê-
nios e FSH para os ovários pre-
pararem o óvulo. Nesta fase há 
redução do desempenho e do 
ânimo para treinar. 

Após a fase ovulatória, há 
início da fase lútea (FL) que vai 
da ovulação até início da pró-
xima menstruação. Nesta fase 
há aumento considerável de 
progesterona seguidos de sin-
tomas pré-menstruais: mudan-
ça de humor, dores de cabeça, 
inchaço, etc. Nesta fase pode 
ocorrer também queda de de-

sempenho, maior percepção de 
cansaço e redução da atenção. 

Sendo assim, a pesquisa de 
Sung e Kim (2019), submeteram 
mulheres abaixo do IMC ideal, 
peso normal e com sobrepeso, a 
3x/semana durante 3 meses de 
musculação (3 séries de 8-12 re-
petições). Para as avaliações de 
força, todas tiveram que men-
surar sua temperatura por ter-
mômetro oral, a fim de obser-
var aumentos na temperatura 
(+0,3 graus) que indicavam a 
ocorrência de fase ovulatória. 

De resultados, encontrou-
-se que independentemente 
do nível de IMC e fase do ciclo 
menstrual (FF vs. FL), todas as 
mulheres aumentaram a força 
isométrica máxima na exten-
sora. Apesar disso, aquelas que 
realizaram a avaliação na FL, 
tiveram maiores magnitudes 
de força, sendo observado uma 

Anualmente mais de 10 
milhões de pessoas se inscre-
vem em concursos públicos 
no Brasil, disputando uma 
das mais de 100 mil vagas 
abertas por ano.

Neste ano, há previsão de 
publicação de importantes 
editais que, provavelmente, 
ofertarão vagas para Itapeva e 
região, com cargos de nível mé-
dio e superior: Banco do Brasil 
(Escriturário); INSS (analista e 
técnico);  Tribunal de Justiça/
SP (escrevente técnico); MP/SP 
(Promotor de Justiça).).

Eis algumas das vanta-
gens que a carreira pública 
oferece: estabilidade, remu-
neração acima da média com-
parada à iniciativa privada, 
jornada de trabalho menor e 
mais flexível (em determina-
das carreiras) e aposentado-
ria diferenciada.

Observando a oferta de va-
gas e as vantagens oferecidas 
em relação à iniciativa 
privada, pode-se afir-
mar que o cenário é 
propício para desper-
tar o interesse de qual-
quer um em prestar 
um concurso público.

Porém, para não 
perder a chance de mu-
dar de vida, o interes-
sado deve ficar atento 
à publicação do edital 
e suas exigências. Vale 
considerar a vocação 
para a carreira escolhi-
da, as aptidões devem 
ser consideradas, indo 
além do “ganhar bem”. 

Segundo a pro-
fessora a Professora Renata 
Domingues, franqueada Da-
másio Educacional – Unidade 
Itapeva/SP, “primeiramente, é 
preciso ter em mente que todo 

Excelentes oportunidades 
de concursos em 2020

ração. Ouvindo os depoimen-
tos de candidatos aprovados e 
as orientações de grandes pro-
fissionais, podemos ter a cer-

teza de que uma boa 
estratégia faz diferen-
ça no sucesso. Os can-
didatos devem iniciar 
seu preparo antes da 
publicação do edital, 
montando um plano 
de estudos e, claro, ge-
rindo bem o seu tem-
po, para dar conta de 
tudo. Evidentemente, 
um curso preparató-
rio poderá auxiliá-los, 
pois foi-se o tempo em 
que estudar por uma 
simples apostila era si-
nônimo de aprovação. 
Com a forte concorrên-
cia (em torno de 150 a 

300 candidatos por vaga), um 
preparo especializado faz dife-
rença e as chances de sucesso 
aumentam consideravelmen-
te”, disse.

Construída por provisão 
episcopal em fins do século 
XVIII e inicio do século XIX. A 
capela provavelmente foi cons-
truída com a utilização de mão 
de obra escrava, sendo a mes-
ma construída com a técnica 
construtiva Taipa de Pilão. 

A igreja foi construída pró-
xima à residência paroquial do 
padre José Custódio de Camar-
go, vigário da cidade na época.  
O padre exerceu seu ministério 
presbiteral nesta igreja por 32 
anos até vir a falecer. Após sua 
morte a igreja ficou fechada 
por um determinado tempo.

Inicialmente a igreja tinha 
como padroeira Nossa Senho-
ra da Conceição. Mas a partir 
de 1860, o advogado José Pinto 
da Costa, fundou a Confraria 

de Nossa Senhora do Carmelo 
e com a autorização do vigário 
da época padre Miguel Barbosa 
de Castro, a confraria ocupou-
-se da igreja que estava fechada 
para realizações das reuniões. 
Com passar dos anos a igreja 
começou a ser conhecida como 
Capela do Carmo.

Ao todo a capela passou 
por 3 reformas sendo a última 
realizada no ano de 2005. Algu-
mas heranças destas reformas 
ainda são possíveis ver. Uma 
das mais curiosas é da primeira 
reforma lá na época da Confra-
ria, ao qual devido ao precário 
estado ao qual a capela se en-
contrava, um senhor chamado 
Joaquim Aleixo Ferreira de Bar-
ros bancou a reforma da capela 
e alguns anos depois ele veio a 

Capela Nossa Senhora do Carmo

falecer, como forma de home-
nagem seu corpo foi enterrado 
dentro da capela, atualmente 
sua lapide encontra-se próximo 
à torre do sino da capela.

Outra curiosidade da capela 
é sua fachada com inscrição em 
Latim nela está uma passagem 
bíblica: “GLORIA LIBANI DECOR 
CARMELI ET SARON”.  Que tra-
duzida significa “A glória do Lí-
bano lhe será dada, o esplendor 
do Carmelo e de Saron”. Esta 
passagem bíblica encontra-se 
no livro de Isaias capitulo 35, 
versículo 2.

Finalizando a Capela possui 
belíssimas pinturas com repre-
sentações das passagens bíbli-
cas como: as virtudes teologais, 
a fuga para o Egito, Jesus acal-
mando a tempestade e a Santa 
ceia, esta ultima pintura repre-
sentado de maneira única e pe-
culiar pelo artista plástico Ca-
pão-Bonitense Chico Almeida. 

Pelo fato do mundo estar 
em estado de alerta, devi-
do ao surto do coronaví-

rus que se iniciou na China, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
também se manifestou, emi-
tindo uma nota com objetivo 
de orientar e conscientizar a 
comunidade quanto aos cuida-
dos básicos na prevenção da 
doença.

A secretária da Saúde, 
Karen Grube Lopez, explica 
como se prevenir a respeito da 
moléstia. “É necessário man-
ter-se hidratado, lavar com 
maior frequência as mãos, uti-
lizar álcool gel e evitar o con-
tato com pessoas vindas de 
áreas com casos confirmados 
da doença. Essas precauções 
visam evitar não só o corona-
vírus, mas também todos os 
tipos de doenças respiratórias 
e epidemias”, explicou a titu-
lar da Pasta.

Secretária de Saúde 
orienta sobre a prevenção 
do coronavírus

Manter-se hidratado e utilizar álcool em gel são cuidados essenciais

vírus - nCoV-2019, foi descober-
to no fim de dezembro de 2019 
após ter casos registrados na 
China. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), são 
14,5 mil casos registrados em 
18 países, com 305 mortes, o 
que mobilizou organismos in-
ternacionais e a comunidade 
científica na busca por respos-
tas sobre prevenção, transmis-
são e tratamento desse novo 
tipo de coronavírus.

No Brasil, até 03 de feverei-
ro de 2020, são 15 casos suspei-
tos em investigação para o co-
ronavírus (nCoV-2019) em sete 
estados, mas nenhum deles 
foi confirmado. São Paulo é o 
que, neste momento, apresenta 
mais casos suspeitos: são 7 em 
investigação.

Alguns coronavírus podem 
causar doenças graves com 
impacto importante em ter-
mos de saúde pública, como a 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SARS), identificada em 
2002, e a Síndrome Respiratória 
do Oriente Médio (MERS), iden-
tificada em 2012.

Saiba mais:
O novo agente do coronaví-

rus, chamado de novo corona-

sonho é possível de ser alcança-
do. Mas, para isso, é necessário 
empreender esforços. Não há 
resultado sem planejamento, 

sem organização e método de 
estudo eficaz. Preparar-se para 
um concurso público exige 
muita dedicação, persistência, 
foco e garra, são anos de prepa-
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A Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio do 
Setor de Vigilância Epi-

demiológica, realizará de hoje 
(10) até 13 de março, a primeira 
etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação contra o Sarampo 
nos postos de saúde das zonas 
urbana e rural. No dia 15 de fe-
vereiro, haverá o Dia D da cam-
panha, com todas as unidades 
funcionando para atender a co-
munidade.

Em Itapeva, foi registrado 
dois casos da doença, sendo 
um o ano passado e outro este 
ano. A campanha será de forma 
seletiva, visando a atualização 
da carteira de vacinação e imu-
nizar também o grupo prioritá-
rio.

Secretaria Municipal de Saúde realiza Campanha 
Nacional de Vacinação até o dia 13 de março

UTI Adulto da Santa Casa 
adquire colchão para 
prevenção de lesão por pressão

As imunizações serão nos postos de saúde das zonas urbana e rural

A princípio, serão vacinadas 
as crianças a partir de 5 anos a 
adolescentes até 19 anos (deze-
nove anos, 11 meses e 29 dias) 
de idade, além da população 
de 6 meses até os nascidos a 
partir de 1960, que procurarem 
as unidades de saúde, visando 
a atualização da situação vaci-
nal (atualização da carteira de 
vacina).

Nesse mesmo período, tam-
bém será intensificada a imu-
nização contra a febre amarela 
para a comunidade a partir de 
9 meses de idade, com o intuito 
de atualizar a carteira de vaci-
nação, principalmente as crian-
ças com 4, 5, 6 e 7 anos (nasci-
das a partir de 2013), que não 
receberam a dose de reforço.

As unidades de saúde fun-
cionam de segunda a sexta-
-feira na zona urbana, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h e na 
zona rural, das 7h às 16h. No 
Dia D, dia 15 de fevereiro, das 
08h às 17h nas zonas urbana 
e rural. Neste dia, também ha-
verá um posto móvel na Praça 
Anchieta, no mesmo horário, 
para vacinações contra o sa-
rampo e a febre amarela. Lem-
brando que é necessário apre-
sentar a carteira de vacinação 
para se imunizar.

Conheça a situação da 
doença no Brasil

No Brasil, o Boletim Epide-
miológico nº39 da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Minis-

tério da Saúde registrou mais 
de 16.000 casos e 15 óbitos, até 
dezembro de 2019. Depois de 
duas décadas sem circulação 
endêmica do vírus do saram-
po, o ano passado a doença foi 
reintroduzida no Estado de São 
Paulo.

Até 14 de janeiro de 2020, 
foram notificados no Esta-
do, 53.716 suspeitos, (53.476 
em 2019 e 240 em 2020) com 
16.676 casos confirmados, 
30.648 casos descartados e 
6.392 casos em investigação.

No Estado de São Paulo, no 
período de 1º de janeiro a 31 
de novembro de 2019, foram 
aplicadas 8.002.981 doses da 
vacina SCR, nas ações de rotina, 
bloqueios e campanhas.

Pacientes que ficam aca-
mados por longo período de 
tempo pode ocorrer a lesão 
por pressão, também conhe-
cida como escara. A lesão por 
pressão são áreas de pele da-
nificadas, onde ocorre falta de 
irrigação sanguínea devido à 
pressão corpórea.

Para prevenir o problema, 
a UTI Adulto da Santa Casa 
de Itapeva adquiriu o colchão 
pneumático com sistema de ar, 

que promove uma ação suave 
de massagem, melhorando a 
circulação sanguínea (melho-
ra da perfusão), eliminando os 
problemas de pressão contínua 
nesses pacientes que ficam 
imóveis por longos períodos, 
proporcionando conforto e bem 
estar ao paciente internado em 
unidade de terapia intensiva.

O uso do colchão pneumá-
tico é indicado e supervisiona-
do pela equipe multiprofissio-

nal da UTI Adulto e apresenta 
como benefícios a melhora da 
circulação sanguínea, e a esti-
mulação dos tecidos inativos, 
prevenindo úlceras de pressão 
(escaras), além de bem estar e 
conforto.

A equipe multiprofissional 
da UTI Adulto da Santa Casa de 
Itapeva é composta por médi-
cos e enfermeiros especialistas, 
técnicos de enfermagem, fisio-
terapeutas e nutricionista.
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