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Na segunda-feira (17), foi 
instaurada mais uma CEI – Co-

missão Especial de Inquéritos 
na Câmara Municipal de Itape-

va a pedido do vereador Edival-
do Negão. Página 03.

CEI da Jundiá é 
implantada na Câmara

Na segunda-feira (17), poli-
ciais civis da DIG Delegacia de 
Investigações Gerais de Itapeva 
prenderam quatro homens e 

DIG prende 
quadrilha 
de roubo a 

malotes 

uma mulher que planejavam 
praticar crime de roubo em 
uma casa lotérica do município 
de Itaberá. Página 04.

Dupla itapevense tenta 
voltar aos holofotes 
com clipe romântico

No final dos anos 2000 
um grupo de cantores de 
Itapeva chamou a atenção 
no mundo das estrelas ao se 

destacar em um programa 
de novos talentos na TV, esse 
grupo era o Daar Pop Boys. 
Em Foco 07.

A cidade de Itapeva vem so-
frendo com um problema que 
na realidade é de responsabi-

lidade de todos, seja do poder 
público como do cidadão co-
mum. Página 04.

Mato alto e descarte 
irregular de lixo causam 
graves perigos a saúde

No domingo (16), a Polícia 
Militar foi acionada para aten-
der mais uma ocorrência de 

acidente de trânsito envolven-
do carro e poste de iluminação 
pública. Página 06.

Registrados quatro 
acidentes envolvendo 

carro e postes

Na segunda-feira (17), 
a Polícia Militar de Itapeva 
através da Força Tática reali-

zou a prisão de um indivíduo 
por tráfico de entorpecen-
tes. Página 06.

PM prende indivíduo 
que levaria drogas de 
Itapeva para Itaberá

Jovem é preso por 
tráfico de drogas

Varal Estrela 
se destaca 

em show de 
lançamento 

do seu 
primeiro disco

Polícia Militar de Itararé 
prende traficantes com 
167 porções de drogas

Clube da 
Viola de 
Itapeva 

promove 
evento no 
SINTICOM
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Editorial
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Como não ter saudades das 
críticas e lembranças da histó-
ria de uma vida voltada a escre-
ver com brilhantismo a história 
de nossa cidade? É claro que 
nem todos podem concordar 
com a citação, mas que os ar-
tigos do meu amigo Sebastião 
Pereira da Costa eram incon-
fundíveis, isto era.

Os políticos de uma for-
ma geral não o viam com 
bons olhos já que ele nunca 

se omitiu em mostrar a ver-
dade e os erros grosseiros 
que estes cometem e ao in-
vés de ajudar o povo atrapa-
lham cada dia, com algumas 
exceções. 

Suas lembranças da história 
política de Itapeva são de extre-
ma importância já que por aqui 
não existe alguém que tenha se 
preocupado e manter esta viva 
e o Sebastião é a nossa história 
em pessoa.

Multos compravam jornais 
ao longo do tempo somente 
para ler as laudas sempre bem 
medidas e colocadas de uma 
forma em que claramente en-
tendíamos que a maioria não 
quer que Itapeva cresça e sim 
padeça.

Seria muito importante 
para nós e para os amantes de 
suas severas críticas e elogios 
que voltasse as páginas do Ita 
News, mas... Oremos.  

Volta SPC

A Prefeitura de Itapeva, em 
parceria com a Casa do Adoles-
cente e o CIEE - Centro de Inte-
gração Empresa-Escola, realiza-
rá nos dias 4 e 5 de março, ação 
de orientação profissional para 
jovens e adolescentes de 14 a 
23 anos, que estejam cursando 
ou que já concluíram o Ensino 
Médio.

Os interessados devem 
comparecer à Casa do Adoles-
cente nos dias da ação, a partir 
das 14h, munidos de documen-
to pessoal e comprovante de 
endereço. Todos os munícipes 
da faixa etária especificada po-
dem participar.

A ação irá oferecer cadas-
tro para vagas de estágio e 
aprendizagem para quem está 
em busca de uma oportunida-
de. Também haverá oficina 
para ensinar os jovens a fazer 
um bom currículo. Técnicas 
de dinâmica nas entrevistas, 

Jovens itapevenses podem 
participar de orientação 
profissional gratuita

Parceira entre a Prefeitura de Itapeva, CIEE e Casa do Adolescente 
facilita a inserção do jovem no mercado de trabalho

para que os candidatos sejam 
bem avaliados por possíveis 
contratantes também serão 
ministradas, assim como con-
ceitos de habilidades compor-
tamentais.

Na quarta-feira, dia 4 de 
março, participam adolescen-
tes de 14 a 17 anos e na quin-
ta-feira, 5 de março, é a vez dos 

jovens de 18 a 23 anos recebe-
rem as orientações para a inser-
ção no mercado de trabalho.

Para mais informações o in-
teressado pode entrar em con-
tato pelo telefone da Casa do 
Adolescente: (15) 3521-5443 ou 
diretamente na sede, localizada 
à Avenida Europa, nº 1166, no 
Jardim Europa.

Começou o ano letivo. 
Crianças na escola, ta-
refas, conteúdos novos 

e muito aprendizado. Esse é o 
momento ideal para os pais 
e professores ficarem de olho 
nos estudantes para identificar 
possíveis problemas no rendi-
mento escolar.

A fonoaudióloga Edvânia Ro-
drigues, especialista em Audiolo-
gia e diretora do Iave – Instituto 
da Audição Voz e Equilíbrio, expli-
ca que além do exame oftalmoló-
gico, é importante que os pais se 
atentem ao exame de audiome-
tria. Esse teste avalia se a criança 
está ouvindo corretamente, além 
de promover a avaliação fonoau-
diológica. “É neste período esco-
lar que os pais ou os professores 
conseguem identificar se a crian-
ça apresenta algumas trocas na 
fala, ou até mesmo dificuldades 
em assimilar conteúdos”, alerta 
a especialista.

Edvânia explica ainda que 
é muito comum que algumas 
crianças e até adultos apresen-
tem o Transtorno do Processa-
mento Auditivo Central (TPAC). 
“O indivíduo ouve bem, porém, 
não consegue compreender o 
que as pessoas dizem, ou até 
mesmo apresenta dificuldade 
de se concentrar, ler ou escre-
ver. É necessário realizar uma 
avaliação específica do proces-
samento auditivo, exames que 

Avaliação fonoaudiológica 
e sua importância para 
estudantes

conseguimos fazer em nosso 
consultório”, diz Edvânia.

A avaliação é feita em uma 
cabine acústica, onde o pacien-
te utiliza fones auriculares e 
são submetidos a testes espe-
cíficos para cada faixa etária. 
“É um exame bastante tranqui-
lo, que deve ser realizado por 
um profissional competente. 
Ele verificará qual é o nível do 
problema e então encaminhar 
para os tratamentos adequa-
dos. Com treinamento auditivo, 
conseguimos minimizar ou até 
mesmo reverter o problema”, 
afirma a especialista.

A fonoaudióloga orienta 
para que os pais fiquem aten-
tos às sinalizações dos filhos e 
que os exames sejam realiza-

dos anualmente. “São exames 
simples e rápidos, que podem 
ajudar e muito no desenvolvi-
mento escolar e no bem-estar 
dos estudantes”, finaliza. 

Referência regional
O Iave é o maior e mais 

completo centro de audiologia 
de Itapeva e, agora também é 
a maior revenda de aparelhos 
auditivos da região Sudoeste 
Paulista, trabalhando com to-
das as marcas e tecnologias 
disponíveis no mercado mun-
dial. Fica na Rua Mario Prandi-
ni, 850 – Centro de Itapeva. O 
telefone para agendamento de 
consultas e mais informações 
é o (15) 3524.2493. WhatsApp: 
(15) 99823.9481.

Na tarde de quinta-fei-
ra (13) o prefeito de Itapeva, 
Mário Tassinari, realizou en-
contro com a equipe da Drads 
– Diretoria Regional de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, para realizar alinha-
mento de trabalho, visando 
aprimorar os fluxos de ser-
viços prestados à população 
em vulnerabilidade social de 
Itapeva. O gestor municipal 
participou do encontro acom-
panhado da secretária de 
Desenvolvimento Social, Lu-

cicléia de Siqueira Rodrigues 
Schreiner e do secretário de 
Governo e Negócios Jurídicos, 
João Ricardo Figueiredo de Al-
meida.

Para o chefe do Poder 
Executivo, Mário Tassinari o 
trabalho integrado entre as 
equipes que atuam para re-
duzir as desigualdades sociais 
é importante para manter a 
excelência do serviço presta-
do ao cidadão. “Trabalhar de 
forma integrada proporciona 
a implementação de políticas 

e programas de assistência e 
desenvolvimento social, que 
são realmente eficazes para 
a garantia de uma vida mais 
digna para as pessoas”, sa-
lientou o prefeito.

Participaram da reunião: 
diretor regional da Drads José 
Claudio Bergamasco; diretor 
de Supervisão Gabriel Souza; 
diretor de Convênios José Car-
los Santos Filho; agente social 
Rosana Moya e a técnica de 
Desenvolvimento Social Talita 
Vitória.

Prefeito Mário Tassinari 
realiza alinhamento de 
trabalho com equipe da Drads

A Secretaria Municipal de Fa-
zenda realizará no dia 20 de fe-
vereiro, às 21h audiência pública 
na Câmara Municipal de Itapeva.

De acordo com o secretário 
de Finanças e Planejamento, 
Edivaldo Souza Alves, por meio 

Audiência pública da 
Secretaria de Finanças 
será dia 20 na Câmara

Serão apresentados relatórios referentes ao cumprimento das 
metas fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2019

de relatórios, serão feitas as 
demonstrações e avaliações do 
cumprimento das metas fiscais 
do 3º quadrimestre do exercício 
de 2019, referentes aos meses 
de setembro, outubro, novem-
bro e dezembro.

A realização de audiência 
pública atende à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal Complemen-
tar 101/00, por meio da Comis-
são de Economia, Fiscalização 
e Execução Orçamentária da 
Câmara Municipal de Itapeva.

A apresentação dos trabalhos e definição de fluxos 
de ações foram os principais focos da reunião



Fumaça
Há quem diga que o pedido de nova 

CEI - Comissão Especial de Inquérito, 
essa sobre a Jundiá veio em momento 
errado, isso porque agora as atenções se 
dividem e a das Notas Frias acabe fican-
do escondida, ou seja, criou-se uma cor-
tina de fumaça que encobre as demais. 
Será? É o chamado bode na política.

Sem sentido
A convocação do Sindicato dos Ro-

doviários de Sorocaba e Região foi vista 
como incompreensível pelos vereadores 
que assinaram a CEI, isso porque a ideia 
é investigar irregularidades que podem 
vir a prejudicar os próprios funcioná-
rios, representados por tal sindicato. A 
convocação foi feita em cima da possível 
instalação do passe livre no município, 
algo que ainda não está em discussão 
na Casa de Leis. Houve informações de-
sencontradas? Sindicato tem que mos-
trar a cara já que a maioria está sendo 
abandonada pelos associados com raras 
exceções. 

Por outro lado
O vereador Tião do Táxi enfim deu 

uma dentro, ao falar sobre a Jundiá e 
a nova CEI, Tião questionou o porquê 
primeiro não foram convocados os re-
presentantes da empresa para dar ex-
plicações e cobrar um prazo para as 
adequações necessárias e só então abrir 
uma CEI caso não fossem sanados os 
problemas. Chamou ainda a medida de 
eleitoreira e questionou ainda a possibi-

que disse ser inédito na história da 
Câmara Municipal, a votação pela 
aceitação de um ofício, para o verea-
dor não há como entender a coloca-
ção em votação de um ofício. Se o 
edil acha que a atitude é incorreta 
qual o porquê de não a denunciar no 
MP? Medo?

Absurdo
Fico indignado quando a situação 

de alguém ou entidade ficaram em total 
marasmo e aqueles que podiam ajudar 
cruzam os braços e nada fazem. Esque-
ceram que recebem um alto salário?

Absurdo II
Em qualquer governo que busca so-

luções imediatas e para o bem de sua 
gente os omissos e cabos eleitorais de 
seus adversários são substituídos, mas 
parece que por aqui isso não acontece.

Urgente
Com as dificuldades que passam 

hoje os comerciantes seria necessário 
todo tipo de apoio para que estes se 
mantenham trabalhando e gerando 
empregos. A falta de estacionamento 
na região do Fórum de Itapeva é preo-
cupante e inibe o consumidor que pro-
cura o comércio local. Seria possível 
alguma mudança?

Os lixos
A covardia de alguns não tem limi-

tes. Como não podem nos calar e fazer 

Pergunta
Até quando o fake continuará im-

portunando os outros com postagens e 
denúncias?

Já é hora
A Lira faz bons espetáculos na 

Praça Anchieta. Já não é hora de le-
var o espetáculo para os Bairros de 
nossa cidade? Qual o problema de 
outras praças receberem o mesmo 
benefício? 

Solicitação
“Venho pedir a ajuda de vocês 

para assim tentarmos ver se chega 
até um vereador ou ao prefeito da 
nossa cidade, Pois a área Verde da 
Vila Santa Maria já está cansada 
de perder eletro eletrônicos e coi-
sas do tipo por não terem ener-
gias em suas casas. Várias estão 
ligadas nas famosas “Gambiarras” 
correndo vários riscos. Em Tempo 
de eleição os políticos aparecem e 
fazem falsas promessa e nós con-
tinuamos na mesma há anos, com 
certeza estão esperando algo pior 
acontecer pra Criarem vergonha na 
cara e arrumarem essa situação”. 
A minha amiga Ana Clara moradora 
e sempre lutando por melhorias na 
comunidade fez este apelo nas redes 
sociais e tenho a certeza de que a ad-
ministração estará sim tentando uma 
solução para o problema já que este 
beneficiará muita gente.

lidade de implantação de tarifa zero no 
transporte coletivo de Itapeva. Eu não 
acredito na tarifa zero também.

Lambança
Ao mandar o projeto de Lei sobre o 

IPMI - Instituto de Previdência do Muni-
cípio de Itapeva o Poder Municipal não 
contava que os vereadores iriam inserir 
algumas emendas, entre elas a que os 
cargos no órgão seriam inteiramente de 
carreira e por eleição entre os funcioná-
rios públicos, vetando ainda os cargos 
de indicação. Ao ver a situação, foi en-
caminhado um ofício pedindo a retira-
da do projeto, porém não adiantou, os 
vereadores consideraram uma falta de 
respeito esperar o projeto passar pelas 
comissões para depois pedir a retirada e 
acabaram votando assim mesmo. Resul-
tado: derrota do Executivo que contou 
com apenas dois votos de apoio. A per-
gunta que fica é, quando vão aprender 
que sem base não se governa? E nem 
tentar direcionar um projeto também.

Lambança II
Sem ter um articulador político vão 

passar vergonha a cada projeto enca-
minhado a Casa de Leis. Infelizmente 
o prefeito Mario Tassinari não tem nin-
guém que faça esse trabalho de bastido-
res suas pretensões serão derrotadas na 
integralidade. 

Ofício
Já o vereador Rodriga Tassina-

ri se mostrou incrédulo com aquilo 

o que seus “donos” precisam para se 
manter no poder usam o anonimato 
para nos denunciar de forma vil. Acon-
tece que nada devemos e nossa história 
prova isso. Mais uma vocês vocês deram 
o tiro errado.

Acalmou
As sessões da Casa de Leis ao que pa-

rece entraram em um patamar maior e 
melhor de respeito entre os vereadores. 
O presidente Oziel Pires ao que parece 
colocou tudo em seu devido lugar.

Quem será?
Mario Tassinari, Comeron, Tere-

zinha da Paulina, Marmo, Oziel, Jé, e 
Margarido são alguns possíveis pré-
-candidatos a prefeito para este ano. 
Teremos alguma surpresa ou o chefe do 
executivo sairá destes nomes?

Carnaval
Infelizmente nada foi anunciado em 

quase a toda a região de eventos relacio-
nados ao Carnaval. Pelo que nos foi en-
caminhado o grande point será a cidade 
de Itararé que deverá receber muitos tu-
ristas fortalecendo o comercio local. Por 
aqui a associação comercial e aqueles 
que poderiam fazer algo deverão curtir 
uma boa praia.

Nos bastidores
Fala-se muito de uma possível audito-

ria que mostraria alguns absurdos ocorri-
dos no governo anterior. Mito ou verdade?
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Nasegunda-feira (17), foi 
instaurada mais uma 
CEI – Comissão Especial 

de Inquéritos na Câmara Muni-
cipal de Itapeva.

Desta vez o alvo da CEI é a 

CEI da Jundiá é implantada na Câmara
empresa de transporte público 
coletivo Jundiá. O pedido de 
instauração de CEI foi feito pelo 
vereador Edvaldo Negão que 
decidiu fazer o pedido, depois 
de diversas reclamações feitos 

por usuários do transporte pú-
blico.

O autor do pedido da CEI 
será o presidente da mesma, o 
vereador Marinho Nishiyama 
será o relator, enquanto o pre-
sidente da Câmara será o mem-
bro desta nova CEI que tem 
ainda os vereadores Vanessa 
Guari e Rodrigo Tassinari como 
suplentes.

Durante a sessão que mar-
cou a instauração da CEI, houve 
discussão de vereadores com o 
público presente, a maioria 
funcionários e sindicalista que 
marcaram presença na Casa de 
Leis, após convocação do Sindi-
cato dos Rodoviários de Soroca-
ba e Região, no texto divulgado 
na internet a convocação citava 
a possibilidade de implantação 
do passe livre no transporte 
itapevense e que poderia gerar 
desempregos a motoristas e co-
bradores.

O primeiro a se desenten-
der com o público presente foi 
o vereador Margarido ao dis-
cursar dizendo que não haveria 
desemprego e que foi passado 
informação errada aos presen-
tes. Outro que também ouviu 
manifestações contrárias foi o 
próprio Edvaldo Negão autor 
do pedido de CEI. Negão ten-

tou argumentar que a CEI não 
visava o desemprego de nin-
guém e que tinha como objeti-
vo somente fiscalizar eventuais 
irregularidades da empresa 
Jundiá, mesmo assim o público 
se mostrou contra a atitude do 
vereador.

Já o vereador Marinho sou-
be externar melhor a real si-
tuação do que ocorria, explicou 
que a fiscalização é uma das 
prerrogativas dos vereadores e 
que as eventuais irregularida-
des seriam encaminhadas para 
o órgão competente decidir o 

que faria, caso exista algo de 
irregular.

Outro que usou a Tribuna 
para falar sobre o caso foi o 
vereador Tião do Táxi, já mais 
familiarizado com sindicalista 
o vereador aproveitou o am-
biente para externar sua opi-
nião sobre o caso. Tião falou 
que a CEI foi precipitada e que 
primeiro deveriam ter convoca-
do o representante da empresa 
para falar sobre os problemas e 
cobrar soluções, caso essas so-
luções não fossem concretiza-
das ai sim deveria-se instaurar 

uma CEI. Por outro lado, Tião 
também citou uma pauta que 
não era discutida naquele mo-
mento, a do passe livre e disse 
que se de alguma maneira for 
instalado esse sistema no mu-
nicípio vai cobrar que todos os 
passageiros sejam transporta-
dos, sem que não deixe pessoas 
para tras por conta da super lo-
tação dos ônibus.

A CEI agora tem 90 dias 
para apurar possiveis irre-
gularidades no transporte 
público coletivo prestado no 
município.
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Na segunda-feira (17), po-
liciais civis da DIG Dele-
gacia de Investigações 

DIG de Itapeva prende quadrilha de 
roubo a malotes de casas lotéricas

Gerais de Itapeva prenderam 
quatro homens e uma mulher 
que planejavam praticar crime 

de roubo em uma casa lotérica 
do município de Itaberá.

As prisões fazem parte da 
“Operação Maloteiros” que 
investigava quadrilha especia-
lizada em roubar valores no 
momento em que o montante 
é retirado do interior das casas 
lotéricas.

No momento da aborda-
gem, um dos autores tentou fu-
gir, mas foi capturado logo em 
seguida.

Os presos já praticaram ou-
tros crimes da mesma espécie 
na região de Itapeva (Buri e 
Apiai), onde foram subtraídos 
mais de duzentos mil reais.

Além dos presos, dois veí-
culos e uma motocicleta de alta 
cilindrada, que seria utilizada 
no roubo, foram apreendidos.

Também participaram da 
operação policiais civis da 
DISE de Itapeva e também 
da Delegacia do Município 
de Itaberá.

A cidade de Itapeva vem so-
frendo com um problema que na 
realidade é de responsabilidade 
de todos, seja do poder público 
como do cidadão comum.

Basta andar por alguns 
bairros da cidade que o cidadão 
pode observar a quantidade 
de terrenos abandonados com 
mato alto e acumulando entu-
lhos. A fiscalização ineficiente 
da prefeitura junto com a falta 
de conscientização de muitas 
pessoas acabam cooperando 
para que esse problema venha 
a aumentar.

Terrenos públicos ou par-
ticulares estão servindo mais 
do que um simples depósito 
de materiais indesejados, estão 
servindo também de abrigo a 
animais peçonhentos e focos 
do mosquito da dengue. Em 

Resposabilidade de todos: mato alto e descarte 
irregular de lixo causam grave risco a saúde

uma pequena volta pelo muni-
cípio nossa equipe visualizou 
diversos casos assim, alguns 
deles ao lado de escolas. 

Ao passar pela Avenida Ka-
sumi Yoshimura, avistamos em 
um terreno ao lado da escola do 
Sesi diversos objetos jogados 
próximo a calçada e também na 
parte debaixo do barranco ao 
lado da avenida, muitos desses 
objetos com acúmulo de água, 
servindo assim como possiveis 
criadores do mosquito da den-
gue. Não muito distante dali, 
próximo a escola Mauro Albano 
mais lixo jogado em terrenos 
com mato alto, nesse local além 
de resto de materiais de cons-
trução, nossa equipe observou 
ainda pneus e latinhas, além de 
móveis velhos jogados no local, 
todos materiais que também 

acumulavam água.
Outro caso que chamou a 

atenção foi no Residencial Mo-
rada do Sol, onde o mato toma 
conta de uma calçada na Rua 
Alcides Rodrigues de Almeida 
filho, e segundo uma cidadã 
que mora próximo ao local, até 
mesmo uma cobra foi captura-
da no seu quintal que ela acre-
dita ter saído deste mato.

A questão de animais peço-
nhentos é outro fator preocupan-
te, além do mosquito da dengue 
a população que mora próximo 
a locais que tem terrenos aban-
donados vem relatando constan-
temente a aparição de aranhas, 
escorpiões e cobras em suas ca-
sas. Um exemplo disso foi regis-
trado no Jardim Europa mais no 
final da Rua Inglaterra onde um 
morador acabou matando uma 

cobra que apareceu na rua e que 
por medo de que entrasse em 
uma das casas acabou tomando 
essa atitude.

Nem o Centro da cidade 
escapa da situação, quem che-
ga em Itapeva de ônibus e de-
sembarca na rodoviária já pode 
confirmar a falta de limpeza 
em terrenos do município, pois 
basta atravessar a Avenida Má-
rio Covas para se deparar com 
um terreno com mato alto.

Se muitos cobram uma ação 
do poder público, outros mais 
conscientes também cobram 
parte da população que não 
coopera para a limpeza da cida-
de, um exemplo disso foi regis-
trado no Jardim Maringá junto 
ao Estádio Municipal, onde 
moradores vem depositando 
diversos tipos de lixo na cal-

çada, colaborando assim para 
o surgimento de insetos como 
baratas e animais como ratos.

Outra coisa que coopera 
para que o combate ao mato 
alto acabe sendo ainda mais 
difícil é o clima desta época do 
ano, pois as chuvas constantes 
e as altas temperatura registra-
das acabam ajudando no cresci-
mento mais rápido dos matos.

De acordo com o Poder 
Executivo, nos próximos dias 
haverá equipes da prefeitura 
fazendo limpezas em diversos 
locais do município. Já ao cida-
dão cabe a concientização para 
não jogar entulhos em terrenos 
e denunciar a prática irregular 
as autoridades competentes.

A prefeitura informou ain-
da, que o terreno ao lado da 
Escola Mauro Albano é de pro-

priedade do município e todas 
as medidas necessárias já estão 
sendo tomadas para solucionar 
o problema. A atual gestão, que 
assumiu há pouco mais de três 
meses, está realizando serviços 
de limpeza e capinagem por 
toda a cidade.

“Quando o local é particu-
lar, a Prefeitura de Itapeva, por 
meio do Setor de Fiscalização 
Municipal notifica o proprietá-
rio do terreno. Ao ser notificado, 
ele tem um prazo de 5 dias úteis 
para fazer a limpeza. Em caso 
de não cumprimento do prazo, o 
proprietário será multado. Atual-
mente, o valor da multa é de R$ 
1.656,60 por lote. O telefone de 
contato do Setor de Fiscalização 
Municipal é (15) 3526–8124, para 
os munícipes que quiserem fazer 
denúncia sobre terrenos baldios”.

Calçada tomada pelo mato alto no Residencial Morada do  Sol

Mato alto e lixo ao lado da escola Mauro Albano no Jardim Virgínia

Concentração de lixo ao lado do Estádio Municipal do Jardim Maringá.

Morador mata cobra no final da Rua Inglaterra próximo a horta municipal

Diversos materiais jogados em um terreno na Avenida 
Kasumi Yoshimura, próximo a escola do Sesi

Quem chega em Itapeva ao sair da rodoviária já se depara com 
mato tomando conta de terreno na Avenida Mario Covas
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Gabriel Totti, nome artístico 
de Cristopher Gabriel Silva San-
tos, nascido na cidade de Itapeva 
e munícipe de Nova Campina, 
prestou vestibular concorrendo 
ao curso de Teatro – Artes dra-
máticas no maior instituto de 
artes da América Latina, o INSTI-
TUTO BASILEU FRANÇA, localiza-
do na cidade de Goiânia, capital 
de Goiás, onde o mesmo reside 
atualmente.

Gabriel, que mudou-se para 
a capital goiana no final de 
2018, já é visto como promes-
sa sertaneja na capital, onde 
possui inúmeros fã clubes, vem 
sendo pauta em diversos por-
tais informativos do Brasil e 
lotando arenas por onde passa.

O artista que já vinha 
atuando como ator em comer-
ciais e peças teatrais nas quais 
era convidado, resolveu ir além 

Cantor itapevense é aprovado no 
maior instituto de Artes da América Latina

e tentar uma das poucas vagas 
abertas para o curso de Teatro – 
Artes dramáticas, no INSTITU-
TO BASILEU FRANÇA, o maior 
instituto de artes da América 
Latina, o qual daria um desta-
que fabuloso em seu histórico 
como ator.

Gabriel teve êxito em todas 
as etapas, e foi aprovado entre 
os 10 primeiros com as maiores 
médias, e ressaltou “ – todas as 
etapas foram muito difíceis, 
a cada fase que se passava, 
muita gente talentosa ia de-
sistindo, ia sendo eliminada, 
o tempo todo foi tudo muito 
disputado, eram apenas 25 va-
gas, todos sabiam disso, e na 
última fase no T.H.E ( teste de 
habilidade específica) a dispu-
ta foi ainda mais difícil, tinha 
muita gente extremamente 
talentosa lá e foram horas e 

horas de teste, mas graças a 
Deus consegui finalizar entre 
os dez primeiros, a felicidade 
é gigante!’

O artista que está fora da 
região a mais de 1 ano, sempre 
cita as cidades em entrevista, 
documentários, publicações 
e além de tudo, sempre soma 
positivamente aos valore cul-
turais de nossa região através 

da boa música interpretada por 
ele e agora, trazendo para nós 
mais essa vitória, que valoriza-
rá muito nossa região, em pou-
co tempo, nossa terra terá um 
ator aprovado e formado no 
maior instituto de artes do Bra-
sil e da América Latina. Gabriel 
Totti, nossa região lhe parabe-
niza pela conquista e te deseja 
todo sucesso!

Visando promover a inte-
gração entre os estudantes 
ingressantes no Curso de Far-
mácia da FAIT e apresentar os 
objetivos do curso relacionados 
ao processo de formação, consi-
derando o perfil do egresso no 
contexto loco regional de saú-
de, essa semana foi marcada 
por várias atividades relaciona-
das ao Projeto “Conhecendo o 
Curso de Farmácia”.

Os alunos participaram de 
atividades como a apresentação 
dos setores e núcleos de apoio 
ao discente da FAIT; apresenta-
ção dos professores e áreas de 
atuação; visita em todos os la-
boratórios que serão utilizados 
durante o curso; atividades de 
pesquisa na biblioteca para co-
nhecer a bibliografia essencial 
para as disciplinas do curso; in-
tegração entre os representan-
tes das salas e entrega de brin-
des pela coordenação e alunos 
veteranos.

Além disso, na disciplina In-
trodução às Ciências Farmacêu-
ticas, os alunos participaram 
da atividade “Minha primeira 
manipulação” para apresen-
tação da origem da profissão 

Semana de recepção 
aos calouros do curso 
de Farmácia da FAIT

farmacêutica através do uso 
de plantas medicinais e suas 
transformações ao longo do 
século e realizaram uma aula 
prática de manipulação de óleo 
para massagem de lavanda. As-
sim, os calouros relacionaram 
a atuação do farmacêutico às 
práticas integrativas e ao cui-

dado à saúde, com as ativida-
des desenvolvidas na Farmácia 
Ensino – Farmácia Viva e o con-
texto local da fitoterapia e pro-
jetos desenvolvidos no âmbito 
do curso, afirma a Profa. Mestre 
Vivian Ferrari Lima Scaranello, 
professora e coordenadora do 
curso.

Era pouco mais de 18h de 
um lindo domingo de sol quan-
do a Varal Estrela subiu ao pal-
co do anfiteatro do Sesc Soroca-
ba para um show que marcou 
o lançamento do seu primeiro 
disco. Com um setlist formado 
basicamente pelas dez músicas 
que fazem parte do repertório 
do álbum, a banda manteve o 
público atento e animado do 
primeiro ao último acorde. 

Não importa se você é do 
rock, do pop ou até do sam-
ba, quando o quarteto de Ita-
peva radicado na cidade de 
São Paulo, formado por Thaís 
Rolim (vocal), Rodolfo Braga 
(guitarra), Lucas Silva (guitar-
ra) e Thalles Macedo (baixo), 
que esteve acompanhado pelo 
músico e produtor Ítalo Ribeiro 
(bateria), sobe ao palco, ficam 
evidentes as suas diversas in-
fluências de música brasilei-
ra (ouça “Casarão” e “Viagem 
Astral”) misturadas com indie 

Varal Estrela se destaca em 
show de lançamento do seu 
primeiro disco em Sorocaba

Apresentação aconteceu no Anfiteatro do Sesc e fez parte do projeto Luau

rock (ouça “Guri” e “Um Trem 
Pra Capital”) que não deixam 
de soar pop (ouça “Maria” e 
“Sem Fim”). 

Como eles mesmo dizem, 
preferem não se rotular. O som 
que fazem é um verdadeiro cal-
deirão quente onde misturam 
em fogo alto todas as suas in-
fluências. 

A divisão do show foi muito 
bem construída, criando mo-
mentos mais agitados e outros 
mais introspectivos, como na 

música “Seguir”, que contou 
ainda com a participação es-
pecial do cantor e compositor 
uruguaio Don Betto. 

No fim, o grupo encerrou 
sua performance ao som da 
música “Passarinho”, e enquan-
to a cantora Thaís se despedia 
do público, assim como o sol 
que também ia embora, a gente 
já ficava com aquele gostinho 
de quero mais.

Fotos: Eduardo Prado
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Examina com atenção

“E o que de mim, diante de mui-
tas testemunhas ouviste, confia-o a 
homens fiéis, que sejam idôneos 
para também ensinarem a outros. 
–”PAULO (II TIMÓTEO, 2:2)”

OS discípulos do Evangelho, 
no Espiritismo cristão, muitas 
vezes evidenciam incontrolável 
entusiasmo, ansiosos de esten-
der a fé renovada, contagiosa e 
ardente. No entanto, semelhan-
te movimentação mental exige 
grande cuidado, não só porque 
assombro e admiração não sig-
nificam elevação interior, como 
também porque é indispensá-
vel conhecer a qualidade do 
terreno espiritual a que se vai 
transmitir o poder do conheci-
mento.

Claro que não nos reporta-
mos aqui ao ato de semeadura 
geral da verdade reveladora, nem 
á manifestação da bondade fra-
terna, que traduzem nossas obri-
gações naturais na ação do bem. 
Encarecemos, sim, a necessidade 
de cada irmão governar o patri-

mônio de dádivas espirituais re-
cebidas do plano superior, a fim 
de não desprezar valores celestes 
ao menosprezo da maldade e da 
ignorância.

Distribuamos a luz do amor 
com os nossos companheiros de 
jornada; todavia, defendamos o 
nosso intimo santuário contra as 
arremetidas das trevas.

Lembremo-nos de que o 
próprio Mestre reserva lições 
diferentes para as massas po-
pulares e para a pequena co-
munidade dos aprendizes; não 
se fez acompanhar por todos os 
discípulos na transfiguração do 
Tabor; na última ceia, aguarda 
a ausência de Judas para co-
mentar as angústias que sobre-
viriam.

É necessário atentarmos 
para essas atitude do Cristo, 
compreendendo que nem tudo 
está destinado a todos. Os Es-
píritos enobrecidos que se co-
municam na esfera carnal ado-
tam sempre o critério seletivo, 
buscando criaturas idôneas e 
fiéis, habilitadas a ensinar aos 
outros. Se eles, que já podem 
identificar os problemas com 
a visão iluminada, agem com 

prudência, nesse sentido, como 
não deverá vigiar o discípulo 
que apenas dispõe dos olhos 
corporais? Trabalhemos em 
beneficio de todos, estendamos 
os laços fraternais, compreen-
dendo, porém, que cada criatu-
ra tem o seu degrau na infinita 
escala da vida.

Comentários: os espíritos 
encarnados, seres humanos, 
se encontram em níveis varia-
dos de maturidade intelectual e 
oral. Disso resulta que o apren-
dizado de uma lição será vivido 
de maneira diferente de acordo 
com a compreensão individual. 
Certas circunstâncias difíceis 
para uns, serão fáceis para ou-
tros. Cabe sempre a tolerância e 
a paciência com nossos irmãos 
em estados inferiores, pois 
muitas vezes eles agem errado, 
mais por falta de conhecimento 
só que por maldade. 

Sejamos sempre cautelosos 
quando em tarefas de ilumina-
ção. Muita luminosidade difi-
culta a visão.

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

Emmanuel.

No domingo (16), a Polícia 
Militar foi acionada para aten-
der mais uma ocorrência de 
acidente de trânsito envolven-
do carro e poste de iluminação 
pública.

O acidente foi o quarto re-
gistrado em menos de 20 dias 
que envolveu um veículo e um 
poste de iluminação, o primei-
ro foi registrado no dia 30 de 
janeiro na Vila Aparecida, o 
segundo foi registrado no Re-
sidencial Morada do Bosque no 
dia 08 e dois dias depois foi a 
vez de ocorrência semelhante 
ser registrada no Centro de Ita-
peva.

No acidente de domingo, 
um motorista que trafegava 
pela Rua dos Ferroviários no 
Conjunto Habitacional Tancre-
do Neves acabou perdendo a 

Itapeva registra quatro 
acidentes envolvendo carro e 
postes em menos de 20 dias

direção do veículo e atingido o 
poste. Com a batida o motoris-
ta acabou sofrendo ferimentos 
superficiais no rosto. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado, po-
rém o homem se negou a ser 
socorrido.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o motorista apresentava 
sinais evidentes de embriaguez 

e desta forma acabou detido e 
encaminhado ao Plantão Po-
licial onde foi autuado em fla-
grante por embriaguez ao vo-
lante.

O dono do veículo também 
compareceu ao local do aciden-
te e informou que o motorista 
teria pego seu carro sem auto-
rização.

No sábado (15), a Polícia Mi-
litar prendeu um indivíduo por 
Tráfico de Entorpecentes na 
Vila Santa Maria.

De acordo com os policiais 
o indivíduo já era conhecido 
dos meios policiais, pois já foi 
detido outras vezes por come-
ter roubos no município, porém 
acabava liberado.

Na ocorrência de sábado, 
os policiais realizavam patru-

Jovem é preso por 
tráfico de drogas

lhamento pelo bairro a procura 
de um veículo furtado quando 
avistaram o indivíduo que aca-
bou fugindo ao ver que seria 
abordado. Os policiais foram 
atrás do rapaz que dispensou 
um objeto durante a fuga.

Apesar de fugir, o jovem 
acabou sendo alcançado e ao 
abordá-lo, os policiais encon-
traram com ele R$ 162 em di-
nheiro. Ao verificar o objeto 
dispensado, a PM encontrou 
uma caixa de cigarro contendo 

65 pedras de crack e 09 porções 
de maconha.

Diante disso o jovem, as 
drogas e o dinheiro foram en-
caminhados ao Plantão Policial 
onde o rapaz foi preso em fla-
grante pelo crime de Tráfico de 
Drogas e permaneceu preso à 
disposição da Justiça aguardan-
do audiência de custódia.

Na audiência de custódia 
o juiz determinou que o rapaz 
fosse encaminhado para um 
presídio da região.

Na segunda-feira (17), a Po-
lícia Militar de Itapeva através 
da Força Tática realizou a pri-
são de um indivíduo por tráfico 
de entorpecentes.

De acordo com a equipe que 
realizou a prisão, os policiais 
realizavam patrulhamento pela 
Vila Mariana com o objetivo de 
combater o tráfico de drogas 
no local quando avistou um in-
divíduo tentando se esconder 
atrás de um poste.

Diante da atitude suspeita, 
os policiais realizaram a abor-
dagem no rapaz que ao ser 
questionado contou que estava 
portando drogas. O rapaz infor-
mou que estava 20 porções de 
maconha, 05 pinos de cocaína e 
R$ 125 em dinheiro. De acordo 
com o abordado, as drogas se-
riam levadas para Itaberá.

Ao revistar o indivíduo os 

Força Tática prende indivíduo 
que levaria drogas de Itapeva 
para Itaberá

policiais encontraram 15 por-
ções de maconha, 06 pinos de 
cocaína e R$ 142 em dinheiro. 
A PM ainda fez varreduras nas 
imediações de onde o rapaz es-
tava e acabaram encontrando 
em um muro, uma carteira de 
cigarro contendo mais 13 por-
ções de maconha e dez pinos 

de cocaína.
Os policiais deram voz de 

prisão ao rapaz que foi encami-
nhado junto com o entorpecen-
te e o dinheiro apreendido ao 
Plantão Policial onde a voz de 
prisão foi ratificada e o indiví-
duo permaneceu a disposição 
da Justiça.

Na sexta-feira (14), uma 
guarnição da Polícia Militar de 
Itararé se deparou com um in-
divíduo saindo de um terreno 
baldio em atitude suspeita pela 
Rua Tereza Sguario, Vila Novo 
Horizonte, pela rua esperavam 
outros dois indivíduos conhe-
cidos nos meios policias por 
denúncias de Tráfico de drogas.

Os rapazes foram aborda-
dos e revistados e com eles ape-
nas dinheiro foi encontrado. 
Ao verificarem o terreno baldio 
os PMs localizaram 17 porções 
de maconha, 49 eppendorfs de 
cocaína, 15 pedras de crack, 70 
eppendorfs vázios, sendo que 
já estavam embalados para o 
comércio. 

Em uma casa desabitada 
que um dos abordados possuía 
as chaves, as equipes policiais 
também apreenderam 1 tijolo 
de maconha e mais oitenta e 

Polícia Militar de Itararé 
prende traficantes com 
167 porções de drogas

seis porções da erva já fraciona-
das para venda. Foi encontrado 
ainda uma balança de precisão, 
um alicate, lâminas de barbear 
para o corte das drogas, emba-
lagens plásticas para o embalo 

dos referidos entorpecentes.
Os três indivíduos recebe-

ram voz de prisão em flagrante 
pelo crime de Tráfico de Drogas 
e permaneceram detidos a dis-
posição da Justiça.

Uma investigação reali-
zada pela DISE - Delegacia 
de Investigações sobre En-
torpecentes, rendeu a pri-
são temporária por 30 dias 
de duas mulheres, uma da 

cidade de Riversul e outra 
de Itaporanga.

Elas são investigadas por 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico.

Na operação realizada na 

quarta-feira (19), a DISE con-
tou com apoio da Polícia Mi-
litar, do Canil da Guarda Mu-
nicipal de Itararé, Polícia Civil 
de Riversul e Itaporanga e da 
DIG de Itapeva.

Operação da DISE 
prende duas mulheres 
por tráfico de drogas



PROCLAMAS
SOUZA e JULIANA DE JESUS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 34 
anos de idade, nascido a 19 de junho de 1985, 
agricultor, residente Fazenda Nova Esperança, 
Bairro do Tomé, Itapeva - SP, filho de RAFAEL 
RODRIGUES DE SOUZA, natural de Itapeva 
- SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de ETELVINA MARIA DE SOUZA, 
natural de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 28 anos de idade, nas-
cida a 26/05/1991, agricultora, residente Fazenda 
Nova Esperança, Bairro do Tomé, Itapeva - SP, 
filha de CACILDA MARIA DE JESUS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Ribeirão Branco - SP, residente e domiciliada em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
18 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV EDRIELSO TAVARES PAL-
MEIRA e DANIELE GONÇALVES DA 
FÉ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 29 anos de idade, nascido a 29 de janeiro 
de 1991, serviços gerais, residente à Rua Um, nº 
2010, Bairro Capuavinha, Itapeva - SP, filho de 
JOÃO BATISTA PALMEIRA, natural de 
Guarizinho/Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva - SP na data de 24 de março 
de 2014 e de PAULA TAVARES PALMEI-
RA, do lar, nacionalidade brasileira, 64 anos, na-
tural de Guarizinho/Itapeva - SP, nascida na data 
de 11 de junho de 1955, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida a 
26/07/1993, serviços gerais, residente na Fazenda 
Santo Antonio do Pinhal, Bairro da Conquista, Ita-
peva - SP, filha de IDA ROSA GONÇALVES 
DA FÉ, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Fartura - SP , nascida na data de 17 de 
novembro de 1964, residente e domiciliada em Ita-
peva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 18 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). 

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

Nºs I, III e IV EDIENE MUNIZ DE RAMOS e 
SUELEN DA SILVA DIAS DA LUZ, sendo 
ELE:- natural de Barra do Chapéu-SP, solteiro, 
com 46 anos de idade, nascido a 12 de junho de 
1973, pedreiro, residente à Rua João Siqueira Pin-
to, nº 141, Vila São Francisco Assis, Itapeva - SP, 
filho de SEBASTIÃO MUNIZ DE RAMOS, 
natural de Apiaí - SP, nacionalidade brasileira, fa-
lecido em Itapeva - SP e de ZENEIDE DIAS 
DE RAMOS, natural de Barra do Chapéu - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
26 anos de idade, nascida a 31/01/1994, babá, re-
sidente à Rua João Siqueira Pinto, nº 141, Vila São 
Francisco Assis, Itapeva - SP, filha de VALDIR 
DIAS DA LUZ, servente de pedreiro, naciona-
lidade brasileira, 48 anos, natural de Itararé - SP 
e de SUELI APARECIDA DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Araras 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 12 de fevereiro 
de 2020 

Nºs I, III e IV MICHEL ANTONIO MARINS 
DE OLIVEIRA e DAIANE CAROLINA 
DOS SANTOS BARBOZA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 anos de 
idade, nascido a 26 de março de 1994, trabalhador 
rural, residente na Fazenda Água Limpa, Bairro 
Itanguá, Itapeva - SP, filho de NERI GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA, trabalhador rural, nacio-
nalidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva - 
SP e de IVETE DE JESUS MARINS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itararé 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
26 anos de idade, nascida a 07/06/1993, faxineira, 
residente na Fazenda Água Limpa, Bairro Itanguá, 
Itapeva - SP, filha de FLORIANO BARBO-
ZA, eletricista, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Barra do Chapéu - SP e de ROSAN-
GELA APARECIDA DOS SANTOS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Cara-
guatatuba - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
12 de fevereiro de 2020 
 
Nºs I, III e IV RENATA VIEIRA DOS SAN-
TOS e ÁGATHA CRISTINE SABINO DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
20 anos de idade, nascido a 09 de setembro de 
1999, serviços gerais, residente à Rua André 
Henrique de Oliveira, nº 284, Jardim Virginia, Ita-
peva - SP, filha de RENATO VIEIRA DOS 

SANTOS, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de FRAN-
CISMARA APARECIDA DE CAMPOS, 
natural de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nascida 
a 04/05/1999, balconista, residente à Rua André 
Henrique de Oliveira, nº 284, Jardim Virginia, Itape-
va - SP, filha de GUSTAVO FRANCISCO DA 
SILVA, carteiro, nacionalidade brasileira, 41 anos, 
natural de Itapeva - SP e de AISLAN CRISTINA 
SABINO, balconista, nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Taquarituba - SP , residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 12 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V RODRIGO DA ROCHA BRAZ 
e LUCIANA RODRIGUES DE CASTILHO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Carla Barbosa de Souza, cujo o casamento foi dis-
solvido aos 08/07/2015, com 37 anos de idade, nas-
cido a 18 de agosto de 1982, operador de produção 
II, residente à Rua Amador Batista Rosa, nº 47, Vila 
São Benedito, Itapeva - SP, filho de JULIO CE-
ZAR DA ROCHA BRAZ, porteiro, nacionalida-
de brasileira, 59 anos, residente e domiciliado em 
Sorocaba - SP e de MARILZA APARECIDA 
ARAUJO BRAZ, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 57 anos, natural de Fartura - SP , residente e do-
miciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 36 anos de idade, nascida 
a 23/04/1983, do lar, residente à Rua Amador Batis-
ta Rosa, nº 47, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha 
de ROQUE FOGAÇA DE CASTILHO, natu-
ral de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de LEONICE RODRIGUES 
DE CASTILHO, do lar, nacionalidade brasileira, 
64 anos, natural de Capão Bonito - SP, residente e 
domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 13 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V RAFAEL DE OLIVEIRA 
e PATRICIA MACEDO GARCIA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Fabiana 
Maciel dos Santos, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 21/04/2011, com 38 anos de idade, nascido a 
20 de dezembro de 1981, coletor, residente à Rua 
Geni Kuntz Lacerda, nº 192, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho de JAIR DA 
SILVA OLIVEIRA, natural de Itapeva-SP, faleci-
do em Itapeva-SP na data de 18 de outubro de 2008 
e de VÉRA LÚCIA DE OLIVEIRA, caixa, 
nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 13 de janeiro de 1958, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Geni 
Kuntz Lacerda, 192,Conjunto Habitacional Tancredo 
Neves; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 35 anos de idade, nascida a 09/03/1984, 

professora, residente à Rua Geni Kuntz Lacerda, nº 
192, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Itape-
va - SP, filha de LUIZ VANDERLEI MENDES 
GARCIA, frentista, nacionalidade brasileira, 60 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 15 
de fevereiro de 1960 e de JACINTA APARECI-
DA MACEDO GARCIA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de Itaberá-SP, nascida 
na data de 19 de junho de 1962, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP, à Rua Alexandrino de 
Moraes, 120- Apto 11- Jardim Maringá. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 14 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV BRUNO FELIPE MONTEIRO 
DA ROCHA DENIZ e CAROLINE OLIVEI-
RA DA SILVA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 19 
de março de 1989, auxiliar administrativo, residente 
à Avenida Paulo Leite de Oliveira, nº 161, Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho 
de MAURO BENEDITO DENIZ, técnico 
agrícola, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 01 de janeiro de 
1966 e de SELMA MONTEIRO DA ROCHA 
DENIZ, do lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 05 de 
junho de 1972, residentes e domiciliados em Itape-
va-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 23 anos de idade, nascida a 26/05/1996, secre-
tária, residente à Rua Laurentino Alves de Souza, 
nº 112, Parque Nova Esperança, Itapeva - SP, filha 
de VALDECIR RODRIGUES MARQUES 
DA SILVA, músico, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 
25 de abril de 1972 e de MARILENA OLIVEI-
RA COSTA SILVA, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 14 de junho de 1974, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 14 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV NÍCOLAS ROBERTO GALVÃO 
DA SILVA e PATRICIA BONI ESTEVES 
PRESTES, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 28 
de agosto de 1990, engenheiro elétrico, residente 
Avenida Higino Marques, nº 135, Apto 1, Jardim 
Maringá, Itapeva - SP, filho de LUÍS ROBERTO 
DA SILVA, engenheiro elétrico, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Socorro - SP, nascido 
na data de 24 de agosto de 1966 e de IVETE 
GALVÃO DOS SANTOS SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Gua-
rizinho / Itapeva, nascida na data de 06 de março 
de 1970, residentes e domiciliados nesta cidade 
de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 28 anos de idade, nascida a 
25/11/1991, dentista, residente Praça do Correio, 
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nº 35, Centro, Itapeva - SP, filha de ALCEU DE 
CAMARGO PRESTES, comerciante, na-
cionalidade brasileira, 65 anos, natural de Itaberá 
- SP, nascido na data de 11 de fevereiro de 1955 
e de MARIA CRISTINA BONI ESTEVES 
PRESTES, bancária aposentada, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de São Paulo - SP, 
nascida na data de 29 de maio de 1957, residentes 
e domiciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 15 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV LUIZ MESSIAS VAZ e LAIANE 
RODRIGUES PEREIRA, sendo ELE:- natu-
ral de Itararé-SP, solteiro, com 32 anos de idade, 
nascido a 24 de junho de 1987, operador de seca-
dor, residente Estrada Itapeva, Fazenda Santana, 
Bairro Caputera, Itapeva - SP, filho de MARIA 
APARECIDA RAMOS VAZ, do lar, naciona-
lidade brasileira, 51 anos, natural de Queixada-MG, 
nascida na data de 22 de outubro de 1968, residente 
e domiciliada Fazenda Brasil, Bairro Rodeio, na ci-
dade de Itararé - SP; sendo ELA:- natural de Buriti 
dos Lopes-PI, solteira, com 31 anos de idade, nas-
cida a 03/05/1988, do lar, residente Estrada Itapeva, 
Fazenda Santana, Bairro Caputera, Itapeva - SP, 
filha de FRANCISCO DAS CHAGAS DE 
PAIVA PEREIRA, pedreiro, nacionalidade bra-
sileiro, 55 anos, natural de Piauí, nascido na data 
de 15 de agosto de 1964 e de MARIA HELENA 
RODRIGUES PEREIRA, professora aposen-
tada, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Piauí, nascida na data de 26 de janeiro de 1969, 
residentes e domiciliados na cidade de Buriti dos 
Lopes, Piauí. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 15 de 
fevereiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV SILAS RODRIGUES FOGA-
ÇA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA 
OLIVEIRA DE LIMA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de idade, nasci-
do a 14 de abril de 2000, lavrador, residente á Rua 
Nicanor Silveira Lopes, nº 153, Fundo 01, Bairro da 
Caputera, Itapeva - SP, filho de FRANCISCO 
DONIZETE FOGAÇA DOS SANTOS, pe-
dreiro, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Guarizinho, Itapeva - SP, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP e de VALDILEIA DE LARA RO-
DRIGUES FOGAÇA, natural de Guarizinho, 
Itapeva-SP , nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Capão Bo-
nito-SP, solteira, com 16 anos de idade, nascida a 
11/10/2003, estudante, residente à Rua Joaquim 
Fabiano Filho, nº 170, Fundo 01, no Bairro Guarizi-
nho, Itapeva - SP, filha de JORGE FERREIRA 
DE LIMA, carvoeiro , nacionalidade brasileira, 
40 anos, natural de Capão Bonito-SP  e de APA-
RECIDA BATISTA DE OLIVEIRA, do lar , 
nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de Capão 

Bonito-SP , residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 17 de fevereiro 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V ELI BATISTA RODRIGUES 
e ALESSANDRA BUENO MENDES, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Edima-
ra Aparecida Godin  Pereira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 22/05/2017, com 55 anos de idade, 
nascido a 21 de janeiro de 1965, eletricista, residen-
te no Bairro Taquariguaçu, neste distrito, Itapeva - 
SP, filho de JOÃO BATISTA RODRIGUES, 
operador de máquinas, nacionalidade brasileira, 78 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e domiciliado 
em Buri-SP e de IVANILDA DE CARVALHO 
RODRIGUES, natural de Itapeva-SP, naciona-
lidade brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 35 
anos de idade, nascida a 04/06/1984, vendedora, 
residente Rua Barueri, nº 344, Vila Dom Bosco, 
Itapeva - SP, filha de RAMIRO MENDES, na-
tural de São Sebastião-PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 30 de junho de 
1999 e de MARIA IDI BUENO MENDES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 72 anos, natural 
de Guarizinho/Itapeva-SP, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP, à Rua Barueri, nº 344- Vila Dom 
Bosco. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 17 de fe-
vereiro de 2020 

Nºs I, II, III e IV LUIZ FERNANDO DE SOU-
ZA SANTOS e AMANDA ALINE DA 
CRUZ SANTOS, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 26 anos de idade, nascido a 
13 de dezembro de 1993, serviços gerais, residente 
no Bairro São Dimas, Itapeva - SP, filho de AN-
TONIO CARLOS SANTOS, lavrador, nacio-
nalidade brasileira, 56 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 10 de novembro de 1963 e de 
MARIA LEONOR DE SOUZA SANTOS, 
lavradora, nacionalidade brasileira, 51 anos, natu-
ral de Itapeva-SP, nascida na data de 23 de abril 
de 1968, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
17 anos de idade, nascida a 29/03/2002, do lar, 
residente no Bairro Serrinha da Conceição, Itapeva 
- SP, filha de VALTER DO CARMO SAN-
TOS, comerciante, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 23 
de agosto de 1967 e de GENI DE FATIMA DA 
CRUZ SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
06 de março de 1966, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 17 de 
fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JULIANO RODRIGUES DE 

Este tema torna-se confuso 
para muitos da socieda-
de, pois diante do eleva-

do crescimento de fatos ilícito, 
(juridicamente falando, fato 
típico), tem se que o advogado 
criminalista defende o “crimi-
noso”, o que nunca foi e o será.

Enfim, em que corresponde 
a atuação do advogado crimi-
nalista no sistema processual 
brasileiro?

Antes de adentrarmos na 
resposta acima, convém es-
clarecer que para todos os ci-
dadãos é possível um dia de 
responderem a um processo 
criminal. Pois os fatos ilícitos 
que podem conduzir a instau-
ração de um processo criminal 
têm vasto campo de possibili-
dades. Vamos elencar algumas 
das áreas do direito que existe a 
possibilidade de se praticar um 
fato típico, vejamos.

Pois bem, dentre as áreas 
jurídicas, que em seu conteúdo 
trazem alguma possibilidade e 
caracterização de ilícito penal, 
podemos destacar as áreas: cí-
vel, tributária, previdenciária, 
eleitoral, ambiental, adminis-
trativa e somando a estas tan-
tas outras possibilidades nas 
matérias de direitos e obriga-
ções de todos os cidadãos. De 
tal forma se analisarmos mi-

Defesa criminal: em que consiste? 

nuciosamente estas áreas já 
elencadas, muitos podem ter o 
estar cometendo algum fato tí-
pico, mesmo que em condições 
insignificantes, para uma puni-
ção estatal. O que, contudo, não 
deixa de ser um crime.

O que ocorre é que a socie-
dade tem como parâmetro que 
“delinquente” é o cidadão que 
está preso, e que este é o “mal 
individuou”, é este o mal da 
sociedade. Quando na verda-
de há muitos infratores a solta 
que vivem como bons cidadãos, 
porém só não foram pegos ou 
descoberto, seus atos pelo po-
der estatal.

Assim sendo, podemos dizer 
que referente a pergunta acima. 
Temos que o advogado crimina-
lista, não defende o crime pra-
ticado pelo individuou, seja ele 

taxado de “mal” ou “bom”, isto 
dependendo da ótica de análise 
de cada um. Quanto ao fato des-
te violar as regras de convívio 
em sociedade, e desta forma co-
meter um fato típico, antijurídi-
co e culpável. 

Seja na danificação do meio 
ambiente, citamos um exem-
plo:  - Fazer uma queima de 
lixo doméstico, é crime? – Nos 
reportamos então para a Lei de 
Crimes ambientais, nº9.605 de 
1998, que em seu artigo 54, 
descreve, que: “Causar polui-
ção de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou pos-
sam resultar em danos à saúde 
humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flo-
ra: Pena - reclusão, de um a 
quatro anos, e multa. ” 

Uma queima de lixo domés-
tico, por mais pequena que seja 
causa poluição, pela queima de 
produtos que expelem gases 
tóxicos que no ar, seguramen-
te chegará as vias respiratórias 
de alguém, mesmo de pequena 
proporção é um ilícito penal.

Já podemos ver que vários 
cidadãos de bem já cometeram 
este crime, e aí. O que dizer so-
bre os tais?

Outro exemplo, que pode-
mos pôr para reflexão é o se-

guinte.
Falamos então do crime de 

abandono intelectual no art. 
246: “Deixar, sem justa causa, 
de prover à instrução primária 
de filho em idade escolar: Pena 
– detenção, de quinze dias a 
um mês ou multa.” Quantas 
regiões do Brasil vemos o aban-
dono do Estado em relação as 
condições de educação para for-
mação dos pequenos cidadãos, 
onde que as crianças, mal tem 
uma escola digna para estudar 
os professores para trabalhar, 
que formação intelectual o es-
tão propicia também a estes?

Se adentrarmos em todas as 
outras possibilidades de ocorrên-
cia de crimes, nas demais maté-
ria de direito, longe iriamos.

Assim, podemos dizer que: 
O advogado criminalista visa 
proteger o direito do cidadão, 
que responde na esfera penal, 
por um fato típico, antijurídico 
e culpável. E tal atuação terá 
então como princípio, lhe ga-
rantir o devido processo legal, 
sem que o Estado abuse de seu 
poder punitivo de maneira tal 
que cometa a um inocente o 
peso de uma injustiça. Como 
Estado Democrático de Direito 
o Estado, deve proteger e ga-
rantir a todos os cidadãos a dig-
nidade da pessoa humana, este é 

um direito de todos e um dever 
do próprio Estado. E a todos de-
vem ser resguardo o princípio 
de um devido processo legal. 
O onde o advogado criminalis-
ta lhe prestará a atuação e co-
brança desta garantia contra o 
próprio Estado, que investiga, 
acusa e julga. O Poder do Es-
tado é tão imenso de maneira 
que usa deste para resguardar 
a ordem pública. Porém, vemos 
casos de extremo abuso em 
suas várias atuações imposta a 
seus cidadãos. Onde o próprio 
Estado viola em algumas ex-
ceções as garantira de ordem 
constitucional por ele mesmo, 
atribuída a nós.

A medida punitiva aplicável 
a infração cometida inegável é 
que deve se ater aos limites da 
culpabilidade, ação ou omissão 
de cada um.

Diz O art. 5º da Cara Magna: 
”que todos são iguais perante 
a Lei. ” Sendo o Brasil um Esta-
do Democrático de Direito, não 
podem então o Estado, na su-
premacia de seu poder, deixar 
de reconhecer esta igualdade, 
pois se assim o fizer Ele próprio 
violará tal princípio dos direi-
tos e garantias fundamentais. 

Então temos que a defesa 
técnica do acusado é um direito 
garantido por Lei. Pois segundo 

o art. 5º, inciso LIV, da Cons-
tituição Federal: - “ninguém 
será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido 
processo legal”. 

A própria Carta Magna ainda 
diz que entre os cidadãos (isto se 
referindo aos direitos e deveres), 
não há qualquer distinção. Pon-
tuamos então, que seja ele do 
“bem” ou do “mal”, como quei-
ram interpretar, será resguarda-
do pela defesa técnica do advo-
gado criminalista, as condições 
de responder a acusação respei-
tando o devido processo legal e 
inibindo qualquer abuso Estatal. 

Pois ao Estado é possível 
lançar-se na busca da verdade 
real, diante de todo o aparato 
investigatório apurar a existên-
cia de autoria e materialidade, 
para aplicar se o caso a devida 
punição na medida da culpabi-
lidade e participação.

Pois bem, então vemos que 
a Defesa criminal não se desti-
na a “proteger” o crime prati-
cado, mas o direito de todos os 
cidadãos que por algum crime, 
possam um dia responder. Está 
área do direito é uma das mais 
abrangentes, pois, está inseri-
da mesmo que talvez de “lon-
ge”, em todas as outras áreas 
do direito, que regem as regras 
de convívio em sociedade.

Nos últimos dias a popula-
ção de Itapeva e região se de-
parou com um anúncio na rede 
social Facebook que oferece 
curso de Bombeiro Mirim para 
crianças e adolescentes de 06 a 
15 anos.

O anúncio chama a atenção 
dos pais que querem ver seu fi-
lho participando do curso que 
há anos vem sendo realizados 
pelo Corpo de Bombeiros de 
Itapeva e é destaque pelos ensi-
namentos passados durante os 
dias de aula, porém o problema 
está nesta questão, esse curso 
que está sendo anunciado nas 
redes sociais, não está sendo 
organizado pelo Corpo de Bom-
beiros de Itapeva.

Quem entra no link dispo-
nível na publicação tem que 
se cadastrar, deixando alguns 
dados para que seja contatado 
posteriormente, ainda segundo 

 Alerta:   Curso de Bombeiro 
Mirim oferecido no Facebook 
não é dos bombeiros de Itapeva

a página que fez o anúncio, o 
curso custa R$ 58 (Cinquenta e 
oito reais), algo que não acontece 
no curso de Bombeiro Mirim ori-
ginal, pois as aulas são gratuitas, 
outra diferença é a faixa etária 
para fazer o curso, enquanto o 
Corpo de Bombeiros os alunos 
são aceitos com idade entre 10 e 
12 anos, o curso aceita crianças 
de 06 a 15 anos.

Nossa equipe tentou conta-
to com os administradores da 
página que oferece o curso, po-
rém até o momento não houve 
resposta. No site do curso tam-
bém é possível verificar outra 
situação que chama a atenção, 

há a foto de um prédio onde se-
ria a sede da empresa que mi-
nistra o curso, porém o telefone 
da sede é de um número de ce-
lular, não havendo um fixo.

Ainda de acordo com o site, 
a sede fica em São José dos Cam-
pos. No site também é possível 
ver fotos de cursos ministrados 
e propagandas de empresas 
parceiras, empresas essas de 

renome a nível nacional. Existe 
a possibilidade de que o curso 
seja dado por bombeiros civis, 
porém como não houveram 
resposta nem a nossa equipe 
e nem ao Corpo de Bombeiros 
de Itapeva, os bombeiros deixa-
ram o alerta para que a popu-
lação tome cuidado e procure 
saber a procedência do que é 
oferecido.
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No domingo (16), foi reali-
zada a 2ª Corrida Solidá-
ria ACDC.

O evento foi realizado ao 
longo da extensão da Avenida 
Vaticano e reuniu centenas de 
participantes entre adultos e 
crianças.

Além da corrida, foi realiza-
da ainda uma caminhada.

Corrida Solidária em prol a 
ACDC foi realizada no domingo

Na quinta-feira (13), a Casa 
da Cultura “Cícero Marques” 
foi palco da abertura da ex-
posição de quadros do artista 

itapevense Hícaro Ferreira Ro-
drigues.

A exposição de obras em es-
tilo realismo vai até o próximo 

dia 29 de fevereiro e é aberta 
ao público que pode conferir o 
trabalho de mais um talento do 
município.

Hícaro Ferreira tem quadros em exposição na Casa da Cultura



Bar São Paulo
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Maria Carolina 5 anos
Pais Mayara e Guilherme. Fotos: Vídeo Lopes. Buffet: Fer Fer Vendo

No domingo (23), o Clube da 
Viola volta a se apresentar no 
SINTICOM - Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da 
Construção, do Mobiliário, Ci-
mento, Cal, Gesso e Montagem 
Industrial de Itapeva.

A apresentação está marcada 

para ter início às14h e contará 
com a presença de violeiros de 
Itapeva e região. O SINTICOM 
está localizado na Avenida Pauli-
na de Moraes, nº 177, Vila Ophe-
lia, ao lado do Cartório Eleitoral.

A entrada no evento é gra-
tuita.

Clube da Viola de 
Itapeva promove 
evento no SINTICOM
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No sábado (15), a Secreta-
ria Municipal da Cultura 
e Turismo realizou o “In 

Moviment Dance” no Teatro de 
Bolso Profª. Terezinha Silva.

O evento foi conside-
rado um sucesso, o teatro 
ficou lotado para as apre-
sentações de danças dos ar-
tistas de Itapeva.

In Moviment Dance no Teatro de Bolso

MSC Cruzeiro rumo à América do Sul
Um grupo de amigos itapevenses viajou a bordo do MSC Poesia rumo à América 
do Sul, pela Itapeva Viagens. Para os turistas “foi uma experiência incrível fazer um 
Cruzeiro, desfrutamos de várias opções de entretenimento e de vários passeios por 
Buenos Aires, Montevideo e Punta Del Leste. Agradecemos à Paula, da Agência 
Itapeva Viagens por todas as orientações e acompanhamento prestado”.
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Pedro Lucca 6 anos
Pais Luciane e Andrey e as escreve irmãs Maria Eduarda e Maria Luiza. 
Fotos: Vídeo Lopes. Buffet: Fer Fer Vendo
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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

de estudos que envolveu 16 ar-
tigos, 922 pessoas de ~43 anos 
(~68% mulheres) com ou sem 
transtornos mentais diagnosti-
cados e que realizaram o treino 
resistido. 

O tempo de intervenção foi 
de ~11 semanas e as pessoas 
se exercitavam de 2 a 5x na se-
mana. Nos resultados, o treino 
resistido reduziu os sintomas 
de ansiedade em ~31%. Tais 
achados independeram de ida-
de, sexo, ter ou não transtornos 
mentais, tempo de intervenção 
e de sessão, frequência sema-
nal, intensidade, melhora de 
força e inclusive se houve su-
pervisão ou não. 

Claro que a supervisão é 
vital no processo, mas olhem 
o impacto gerado nas pessoas. 
A função dos profissionais é 
ajudar. Sejam elas com ou sem 
transtornos mentais, é vital 
contribuir para que as pessoas 
possam sorrir e viver melhor a 
vida. Necessitamos dessas si-
tuações ganha-ganha!

Exercícios com pesos reduz ansiedade!

 Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, o Brasil 
além de ser o país mais depri-
mido da América Latina, é o 
mais ansioso do mundo. A an-
siedade atinge mais de 18 mi-
lhões de brasileiros (~9% da 
população). Em 2017 os gastos 
com medicação antidepressiva 
e ansiolítica chegaram a ~2,6 
bilhões de reais. 

Estamos diante de um sério 
transtorno na saúde mental ca-
racterizada por excitação, medo 
e preocupação excessiva, causan-
do enorme desordem em várias 
áreas da vida das pessoas. Além 
delas precisarem dos profissio-
nais de saúde, necessitam do 
apoio dos familiares e amigos no 
suporte emocional. 

Pessoas ansiosas tem menor 
auto eficácia, mais apreensão e 
incertezas no dia a dia. Como se 
não bastasse, elas exibem maio-
res alterações cardiometabólicas 
negativas como, obesidade, hi-
pertensão, hiperglicemia, meno-
res valores de HDL-colesterol e 

triglicerídeos altos. 
Compilação de estudos de-

monstram que comportamen-
tos como, mais horas sentado 
à frente de TV, computador e 
vídeo game, se associam po-
sitivamente com ansiedade 
em crianças, adolescentes e 
adultos (Stanczykiewicz et al., 
2019). Em outra compilação 
de estudos envolvendo 70.425 
pessoas, um comportamento 
sedentário aumenta o risco em 
~14 a 55% de ansiedade (Allen 
et al., 2019). 

Diante disso, é recomenda-
do “movimentar-se para bater 
na ansiedade” (moving to beat 
anxiety) (Kandola et al., 2018), 
deixando o apelo para que o 
exercício faça parte dos servi-
ços de saúde mental e reduza 
tais transtornos. 

A maioria dos estudos en-
volve exercício aeróbio e pouco 
aparece sobre os benefícios do 
treino com pesos na ansieda-
de. Sendo assim, Gordon et al. 
(2017) elaboraram uma revisão 

A construção da escola foi 
iniciada em janeiro de 1911, e 
seus construtores foram os se-
nhores Cezar Belézia e João Ca-
vani.  Sua inauguração ocorreu 
em 15 de dezembro de 1913 e 
recebeu o nome de Grupo Esco-
lar de Faxina.  A cerimônia de 
inauguração contou com a pre-
sença de autoridades locais e 
das cidades vizinhas, além dos 
moradores que vieram presti-
giar o belo prédio construído.

A planta utilizada para 
construção da escola devida 
sua exclusividade neste forma-
to acabou batizando-a e fican-
do conhecida como Planta de 
Faxina, sendo depois esta plan-
ta utilizada para construção de 
outras escolas em formatos se-
melhantes. O prédio tem como 
características: escadarias late-
rais, um corredor central, uma 

fachada recuada, e um galpão 
externo para execução de ativi-
dades físicas.

O prédio no começo era di-
vidido por alas, separando os 
meninos das meninas, cada ala 
com 5 salas totalizando cerca 
de 400 alunos matriculados, os 
meninos ocupavam o do lado 
esquerdo da ala e as meninas o 
lado direito. A escola desfruta-
va de um piano e uma bibliote-
ca doada pelo senhor Augusto 
Piedade.

Bandas musicais abrilhan-
taram a inauguração da escola. 
Ao todo três bandas participa-
ram da inauguração são elas: 
Euterpe Faxinense, Guiseppe 
Verdi e Lyra Itarareense, esta 
última comandada pelo consa-
grado maestro José Melillo. A 
cerimonia inaugural foi presi-
dida pelo então deputado esta-

Escola Cel. Acacio Piedade

dual Coronel Acácio Piedade ao 
qual fez a entrega solene das 
chaves da escola ao corpo do-
cente.

Coronel Acácio Piedade, foi 
um importante e influente politi-
co regional, conseguindo muitas 
melhorias para região, mas em 
25 de outubro de 1917 fora bru-
talmente assassinado na antiga 
Estação Ferroviária de Faxina. 
Como forma de homenagem a 
sua contribuição para constru-
ção do prédio escolar, por meio 
do decreto de 14 de novembro 
de 1917, o governador da época 
denominou o prédio escolar de 
Coronel Acácio Piedade. 

Em 2013 a escola comple-
tou 100 de existência, sendo 
atualmente uma das escolas 
mais conhecida da cidade de 
Itapeva.  Com certeza os itape-
venses conhecem alguém da 
família ou tem algum conheci-
do que já estudou neste prédio 
escolar em alguma época desta 
rica história centenária. 

O domingo (16), foi de des-
canso e diversão para muitas 
pessoas, mas, para os estu-
dantes das escolas Terezinha 
de Moura Rodrigues Gomes e 
Franco Montoro, o dia foi de 
trabalho em defesa do meio 
ambiente. As escolas estão si-
tuadas no assentamento Piri-
tuba, município de Itapeva e 
no mesmo local está o Cânion 
Pirituba.

Localizado na Região Verde 
Sudoeste Paulista, numa área 
de transição entre o Cerrado 
e a Mata Atlântica, o cânion 
é composto por importantes 
formações geomorfológicas, 
incluindo pequenas cavernas, 
morros, rios, cachoeiras e cor-
redeiras. Aos finais de semana, 
especialmente no verão, recebe 
centenas de visitantes. De acor-
do com os estudantes, após as 
visitas, uma quantidade grande 

Grêmio Estudantil realiza ação de preservação do Cânion Pirituba
“a gente conversou com as 
pessoas e entregou sacolinhas 
para irem juntando o lixo e 
não jogarem na natureza. 
Algumas pessoas elogiaram 
bastante e agradeceram”. Ele 
falou também sobre a impor-
tância das crianças participa-
rem dessas atividades. “Como 
a gente é da comunidade, a 
gente tem que cuidar do meio 
ambiente.

Não só da comunidade, mas 
do que faz parte do Assenta-
mento Pirituba: o Zé da Grota, 
[cachoeira], o piscinão e outros 
lugares”, finalizou.

No acesso ao cânion foram 
instaladas placas educativas 

com mensagens em defesa do 
meio ambiente. As placas fo-
ram construídas durante uma 
oficina no Encontro Regional 
das Crianças Sem Terrinha, 
realizado em outubro de 2019. 
Com o tema “Cuidar da Casa 
Comum”, o encontro, organiza-
do pelo MST em parceria com 
as escolas do assentamentos 
e bairros rurais, contou com a 
participação de 250 crianças.

De acordo como Lurdes 
Sanchez, do setor de educação 
do MST e professora da Escola 
Terezinha de Moura, as escolas 
desenvolvem diversos projetos 
da educação infantil ao ensino 
médio, abordando temas rela-

cionados à memória do assen-
tamento e à preservação do 
meio ambiente, “do cuidado 
com a Casa Comum”.

“Esta atividade foi a conti-
nuidade de uma das oficinas 
do encontro. Neste ano con-
tinuaremos o trabalho com 
horta, construção de novas 
placas para a escola, embe-
lezamento com jardinagem, 
cartazes, pintura de mural 
e adequação da biblioteca. A 
comunidade contribuiu nos 
primeiros dias letivos no mu-
tirão para iniciar a adequação 
dos espaços”.

Por Coletivos de Comunica-
ção e Educação MST/SP

Dupla itapevense tenta voltar 
aos holofotes com clipe romântico

de lixo fica acumulada no local.
Preocupados com a situa-

ção, os estudantes decidiram 
organizar uma ação de limpe-
za, conscientização e preser-
vação do cânion. A primeira 
atividade foi realizada na área 
do “piscinão”, neste domingo 
e contou com a contribuição 

da escola e de assentados. A 
ação foi acompanhada pelo 
trabalho de conscientiza-
ção feito corpo a corpo pelas 
crianças com as pessoas que 
chegavam no local. Francis-
co, de 10 anos, presidente do 
Grêmio Estudantil contou um 
pouco como aconteceu a ação: 

e vagem no Bairro da Palmei-
rinha em Ribeirão Branco com 
alguns trabalhos artísticos, 
como os feitos o ano passado 
onde fizeram 10 shows com as 
irmãs Pepê & Nenê e mais qua-
tro apresentações com o cantor 
Zé Henrique (ex Zé Henrique & 
Gabriel).

Os irmãos tentam retomar 
o sucesso que bateu a porta do 
Daar Pop Boys em 2008 onde se 
destacaram entre os milhares 
de candidatos que participaram 
do Reality Show Astros e fica-
ram em terceiro lugar. No ano 
seguinte participaram do “Qual 
é o seu Talento”, e ficaram en-
tre os dez primeiros colocados 
onde foram elogiados pelos ju-
rados Arnaldo Sacomani e o já 

falecido Carlos Miranda.
Em 2010 o grupo partici-

pou do Programa da Eliana, em 
2011 do Programa da Xuxa e 
em 2012 participaram por sete 
programas do Raul Gil onde re-
ceberam um prêmio de R$ 20 
mil. O grupo voltou as telas das 
TVs em 2017 no Programa Le-
gendários de Marcos Mion.

Depois de algum tempo 
no ostracismo, Dan e Rodrigo 
buscam se recolocar no merca-
do musical e contam com um 
clipe gravado em 2018 e ou-
tro em 2019 para ganhar mais 
uma vez notoriedade. O clipe 
de 2019 é uma homenagem a 
todos os casais e chama-se “A 
carta”, e que realmente trata-se 
de uma carta. “Essa carta foi 

meu avô Henrique que escre-
veu para a minha Avó Leonina 
Maria, é uma carta de amor es-
crita em 2011 e no ano passado 
fiz a melodia em cima da letra 
e juntamente com meu irmão 
Dan gravamos um clipe da mú-
sica”, conta Rodrigo.

Apesar de ainda estarem 
batalhando para conseguir o 
seu lugar no meio artístico, Ro-
drigo conta que trabalha duro 
na roça para se manter e as 
vezes se pega pensando como 
que saiu do palco para a roça, 
mas acredita que há portas a 
serem abertas ainda.

E ao que parece uma nova 
oportunidade pode surgir aos 
irmãos que foram elogiados 
por um diretor do Programa do 

ratinho que viu o clipe da músi-
ca “A carta” e acabou convidan-
do a dupla para participar do 
Programa do Ratinho no qua-
dro “É dez ou mil”, a gravação 
do programa com os talentos 
de Itapeva deve acontecer en-
tre o final de março e o início 
de abril. Outra figura conheci-
da no mundo artístico que tam-
bém aprovou o clipe “A carta” 
é o canto e compósito Peninha.

O clipe da música “A carta” 
de Dan e Rodrigo pode ser vis-
to no Youtube onde a música já 
está chegando a 30 mil visuali-
zações pelo seguinte link: 

https: / /www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = p V c t -
D-y4B_c&feature=youtu.be 

No final dos anos 2000 
um grupo de cantores 
de Itapeva chamou a 

atenção no mundo das estrelas 
ao se destacar em um progra-
ma de novos talentos na TV, 
esse grupo era o Daar Pop Boys.

O grupo teve diversas apa-
rições na tevelisão, e em vários 
programas receberam elogios 
de pessoas influentes no ramo 

da música. O auge do grupo foi 
entre os anos de 2008 e 2011, 
porém com o passar dos anos, 
o grupo perdeu destaque e hoje 
dois integrantes do Daar Pop 
Boys lutam para retomar a car-
reira artística em meio ao tra-
balho na roça.

Os irmãos Dan e Rodrigo 
contam que estão conciliando 
o serviço na roça de pimentão 

Dan e Rodrigo gravaram clipe “A carta” que vem sendo elogiado no meio artístico.
Artistas de Itapeva fizeram parte de grupo que participou de diversos programas de TV.
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