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Uma ação de pessoas ocorre 
em nossa cidade a muitos anos 
e infelizmente não se vê algum 
tipo de ação que nos propor-
cione a expectativa que um dia 
isso irá mudar, é a invasão de 
terras.

O fato ocorreu na Vila São 
Francisco, Santa Maria, Jardim 
Bonfiglioli e Kantian e o fato vol-
ta a se repetir nos bairros do Bela 
vista e novamente o Kantian. 
Até quando teremos que supor-
tar tais ações que só oneram a 
prefeitura municipal e colocam 
famílias inteiras a mercê da sorte 
e em pequeno espaço de tempo 
exigindo melhorias para um lo-
cal como ocorreu nos locais cita-
dos acima.

As ações sempre ocorrem 
com alguns pretendentes a 
cargos públicos apoiando ou 
incentivando os movimentos, 
pois sabem que dando certo 
possíveis votos deverão apa-
recer nas urnas favorecendo a 
estes, mas infelizmente é qua-
se impossível provar isso já que 
ninguém se importa com uma 
solução real que seria termos 
um cadastro de pessoas que já 
tiveram o benefício mesmo em 
áreas invadidas e não permitir 
que se iniciem novas invasões. 
A maioria dos invasores ao lon-
go do tempo ganham, vendem 
rapidamente e partem para um 
nova conquista (?). e pergunta-
mos: Até quando?

Invasão de terras
AME abre processo seletivo para 

Fonoaudiólogo e Psicólogo



Fonte de sujeira
A Avenida Kasumi Yoshimura so-

fre a cada dia com pessoas sem escrú-
pulos que jogam lixo a beira da pista 
colocando a saúde pública em risco 
constante já que o momento é perfeito 
para a propagação de doenças.

Na escola
Nas proximidades do SESI se avo-

lumam grandes quantidades de lixo 
que aumenta a cada dia e a falta de 
fiscalização e um corte no mato a bei-
ra da pista favorece pessoas que não 
respeitam os demais moradores da 
área que veem um quadro melancóli-
co e perigoso.

Alerta
Que a secretaria de Administra-

Invasão II
Já é chegada a hora da polícia 

investigar quem são os verdadeiros 
protagonistas que empurram a popu-
lação no caminho de invadir ares pú-
blicas e privadas. Quem são? Porque 
o fazem? Chega de fecharem os olhos 
para um crime nojento que joga famí-
lias a mercê da sorte e correndo riscos 
absurdos. Uma vergonha.

Zona Azul
Porque a direção da entidade de-

nominada Guarda Mirim sempre tem 
privilégios? Qual o motivo pelo qual 
voltaram a ser cobrados os espaços 
para se estacionar em Itapeva com a 
pandemia batendo a nossas portas? 
Quem arcará com as consequências se 
um dos jovens contrair a doença? E as 
multas a quem está ajudando quando 

que motiva os vencedores isto moti-
va sim.

Enquete II
O que achamos surpreendente foi a 

omissão dos eleitores em relação aos ve-
readores eleitos já que alguns apareceram 
bem como o Margarido, Debora Marcon-
des, Jé, Marinho e Toni do Cofesa, mas o 
povo deu mostras que quer mudanças.

Corona
O mínimo que podemos fazer é 

alertar sequentemente a todos dos pe-
rigos que esta doença pode trazer. Al-
guns não acreditam, outros a temem 
em demasia, mas o idela é usar o bom 
senso em todos os momentos e sempre 
lembrando que a Santa Casa de Itape-
va tem apenas 10 respiradores. Unidos 
venceremos mais uma vez.

ções Regionais mantenha o local lim-
po para que a procriação de bichos 
peçonhentos não se proliferem dando 
ainda mais trabalho a secretaria da 
Saúde.

Boa sorte
A contratação do jornalista Mar-

cus Oliveira para a prefeitura munici-
pal vem premiar um profissional que 
dedicou grande parte de sua vida em 
prol da comunicação e informações 
com qualidade.

Invasão
Quem vai acionar a administra-

ção anterior que cadastrou centenas 
de pessoas para o possível ganho de 
um lote? Até quando ações como esta 
que ajudam o povo revoltado a invadir 
áreas particulares ficará imune?

a maioria já não tem o que gastar? As 
respostas serão bem vindas.

Indícios
Algumas ações do atual prefeito 

Mario Tassinari dão mostras que o 
trabalho visando a reeleição está se 
iniciando. Uma notícia que o Coronel 
não queria ouvir.

Enquete
Na enquete que fizemos no face-

book a grande vencedora foi a Val 
Scaranello que foi seguida de perto 
por Alexandre Ribas e Ronaldo Co-
quinho. Uma grata surpresa para 
este colunista foi ver seu nome na 
terceira posição mesmo não sendo 
candidato. Como diriam os “especia-
listas” enquete não tem nada a ver 
com os resultados nas urnas, mas 
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Dados levantados junto 
aos contadores de Itape-
va mostram os reflexos 

das medidas de isolamento na 
economia local.

Em uma reunião entre em-
presários e representantes do 
Poder Público, Márcia Primo 
apresentou alguns dados refe-
rentes a levantamentos feitos 
por escritórios de contabilidade 
do município. 

De acordo com os dados, 
assim que a quarentena foi 
colocada em prática foi acor-
dado junto as empresas como 
primeira opção a proposta de 

férias aos seus funcionários, já 
a segunda opção foram os acor-
dos de suspensão e redução de 
serviços (acordos entre funcio-
nários e empresas para evitar 
demissões).

Apesar das ferramentas 
para evitar o desemprego os 
dados dos escritórios mos-
tram que houve um aumento 
de 50% das rescisões contra-
tuais se comparado ao mês 
anterior a implantação da 
quarentena. 

Por outro lado os emprega-
dos que voltaram de férias em 
abril só 30% estão trabalhando 

normalmente, os outros 70% 
fizeram a redução ou suspen-
são de horário de trabalho. Os 
dados ainda mostraram ainda 

uma triste realidade, da classe 
das domésticas 50 trabalhavam 
com carteira assinada e 30 aca-
baram tendo seu contrato res-

cindido.
Ainda de acordo com os es-

critórios de contabilidade de 
Itapeva, se não houver uma 
ação de abertura progressiva 
da economia, estima-se que 
haja dois terços de rescisões, 
com um agravante, Acredita -se 
que boa parte dos empresários 
não conseguirão pagar as res-
cisões e assim provavelmente 
os casos irão para a Justiça do 
Trabalho.

Os reflexos sentidos pelos 
empresários já refletem na ma-
nutenção dos pontos comer-
ciais, pois cerca de 40% desses 

pontos já foram entregues aos 
locadores e diversas empresas 
estão indo para protesto pois 
os fornecedores não estão sen-
do pagos.

Sobrou ainda uma reclama-
ção quanto a postura do mu-
nicípio diante da situação em 
relação aos empresários, pois 
enquanto impostos federais 
e estaduais foram prorroga-
dos, no âmbito municipal não 
houve qualquer orientação de 
como os empresários devem 
proceder ou se haveria algum 
plano de auxílio as empresas 
de Itapeva.

Covid-19: cerca de 40% dos empresários já 
entregaram seu ponto por dificuldades econômicas
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A escritora itapevense Ca-
rolina Vila Nova acaba de lan-
çar mais um livro e desta vez 
a obra literária não poderia 
ser mais atual, pois trás como 
tema principal o assunto de 
pandemia.

O livro “A Pandemia no Pré-
dio 295” é uma excelente opção 
de leitura, principalmente em 
tempos de isolamento social, 
a obra conta a história de um 
prédio de quatro andares, doze 
apartamentos, vinte e três mo-
radores, três cachorros, uma 
zeladora e uma pandemia.

Os personagens são uma 
médica e um filho tarado, a viú-
va fogosa, proprietária de um 
Sex Shop, a família de comer-
cial de margarina, a travesti, a 
professora com o marido bêba-
do, uma vizinha misteriosa, o 
cantor sertanejo, a jovem com 
mania de limpeza e síndrome 
do pânico, o síndico, o casal de 
idosos que tem medo de mor-
rer e um cara metido a machão, 
que só cria encrenca.

O que acontece na vida des-
ses moradores com o início do 
Decreto de Calamidade Pública 
na cidade de São Paulo?

De um dia a dia comum, 
que se torna outro dia a dia 
bem diferente, ocorre também 
a transformação das pessoas, 
seus hábitos, suas manias, mas 

Escritora itapevense 
lança livro ambientado 
a clima de pandemia

acima de tudo: seus valores!
“A pandemia no prédio 

295” vem nos mostrar a nossa 
própria realidade mediante o 
desconhecido. Estamos todos 
juntos, reaprendendo a dar as 
mãos, mesmo distantes, de ma-
neira virtual, com máscaras e 
isolados, como nunca antes.

O medo do invisível, do 
vírus que mudou o rumo de 
nossas vidas e a história do 
planeta.

Como será o amanhã? 
Quando a pandemia vai aca-

bar? Seremos melhores? 
Talvez, o prédio 295 não 

tenha todas as respostas, mas 
traz a vida como ela é, através 
dos olhos de Diná, a zeladora 
descomplicada, que faz o elo 
entre todos os moradores, en-
xergando o mundo com gene-
rosidade e amor.

Por enquanto o livro está 
disponível apenas por e-book 
devido a pandemia. A versão 
on line do livro pode ser encon-
trado no site da Amazon, a dis-
tribuidora da obra.

Na quarta-feira (13), 
a Câmara Municipal 
de Itapeva promoveu 

uma live com o superinten-
dente da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itapeva, Aristeu de 
Almeida Camargo Filho para 
saber qual a situação atual da 
entidade frente ao Covid-19.

Aristeu contou que a enti-
dade conta atualmente com 4 
respiradores, sendo que dois 
foram adquiridos recente-
mente com recursos próprios 
e cada um custou R$ 53 mil. 
Em sua fala o superintenden-
te contou ainda que todos 
os respiradores já estão sen-
do utilizados com pacientes 
diagnosticados com o Corona-
vírus, sendo três de Itapeva e 
um de Taquarivaí. 

A informação causou preo-
cupação aos vereadores e a 
população em geral, uma vez 
que se houver novos pacien-
tes que necessitem do equipa-
mento não haverá disponibili-
dade.

Ao ser questionado so-
bre uma parceria da Santa 
Casa junto ao Poder Executi-
vo, Aristeu contou que já há 
uma conversa com a Secreta-
ria Municipal da Saúde para 
o fornecimento de mais dois 
respiradores, mas que devido 
alguns impasses a parceria 
entre a entidade e o municí-
pio ainda não foi fechada.

Nossa equipe de reporta-
gem entrou em contato com 
a secretária municipal da Saú-
de, Karen Grube, que passou a 
seguinte informação:

“O Estado está disponibi-
lizando leitos completos para 
os serviços que ampliarem os 
leitos de U.T.I, já houve três 
conversas junto com a promo-
toria porque a Santa Casa não 
aceita o aumento de leitos.

Ela me mandou um plano 
de trabalho com a possibili-
dade de ampliação de 7 a 12 
leitos, porém não pediu respi-
radores, e teoricamente se ela 
não pede é porque não preci-
sa, só que ela me mandou um 
plano sem fundamentação 
técnica, apenas com valores, 
fiz uma contraproposta em 
cima dos valores pagos pelo 
SUS para o Covid-19 porque 
não podemos fazer repasse 
completo, tem que ser em 
cima de um plano de trabalho 
e até o presente momento a 
Santa Casa não respondeu se 
aceita ou não o plano.

Sobre os ventiladores nós 
colocamos a possibilidade de 
empréstimos de dois, onde 
ela solicitou na sexta-feira, no 
qual pelo plano de trabalho a 
gente já empresta e pelo Es-
tado também será mandado 
mais dois ventiladores e se a 
Santa Casa aceitar cadastrar 
mais leitos pelo CROS que 

é pela região de Itapeva ele 
pode receber até mais 8 ven-
tiladores, mas a própria Santa 
Casa não aceita.

Então essa questão de am-
pliação de leito está com a 
promotoria e os municípios 
tentando uma negociação 
conjunta com a Santa Casa 
que está com uma resistência 
muito grande.

Além disso, o SUS fez o 
repasse integral de todos 
os valores durante o mês 
de março e abril, no mês de 
março não éramos obrigados 
a repassar tudo, era através 
de produção, mas entendo a 
necessidade nós repassamos 
integralmente os valores para 
ela. Então se a Santa Casa tem 
dívidas é devido a diminuição 
dos recursos dos particulares 
e outro questionamento é que 
se 80% doa pacientes é SUS, 
20% é convênio se a Santa 
Casa teria separado leito para 
o convênio seja qual fosse ele 
é a Santa Casa respondeu que 
não separou leito de covid-19 
para convênios.

Como nossa preocupação 
é o paciente, nós vamos em-
prestar os dois respiradores 
que temos para que a Santa 
Casa possa utilizar e pós pan-
demia seja devolvido e só re-
forçando é a Santa Casa que 
ainda não respondeu se aceita 
ou não o plano de trabalho”.

Impasse entre Prefeitura 
e Santa Casa trava 
liberação de verba para 
compra de respiradores

Dos 17 casos positivos 
em Itapeva, 13 já 
tiveram altas clínicas

ternados graves; 01 em isola-
mento domiciliar; 13 altas).

- Óbitos: 0.

- Óbitos descartados: 08.
- Casos notificados desde o 

início da pandemia: 525.

BOLETIM Nº 62 – 
14/05/2020 – quinta-feira
1) Questão dos respiradores 

para enfrentamento da pandemia
Considerando as informações 

veiculadas, o Comitê delibera 
por disponibilizar ao Legislativo 
e ao Ministério Público as trata-
tivas da Secretaria Municipal de 
Saúde para com a Santa Casa de 
Itapeva, bem como os planos de 
trabalho em análise. Tudo com 
o propósito de garantir a trans-
parência na gestão desta crise 
sanitária, fornecer os números 
exatos de respiradores e evitar o 
pânico na população.

2) Dados diários
- Altas clínicas: 415 (237 

altas por melhora e 178 casos 
negativos).

- Casos suspeitos: 84 (acom-
panhamento domiciliar) e 01 
em tratamento hospitalar.

- Casos positivos: 17 (03 in-
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

PROCLAMAS
peva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 20 anos de idade, nascida a 25/10/1999, 
jovem aprendiz, residente Travessa à Rua B, nº 
150, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filha de HOR-
TENCIO LUCIO DOS SANTOS FILHO, 
operador de motoserra, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 
20 de outubro de 1972 e de MARIA MORAIS 
DE OLIVEIRA DOS SANTOS, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 25 de setembro de 1975, resi-
dentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 12 de maio 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 VALDECIR DE OLIVEIRA 
e CLENILDA DE CAMARGO PONTES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Elza Maria da Cruz, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 29/09/2011, com 39 anos de idade, nascido a 
24 de janeiro de 1981, jardineiro, residente à Rua 
Helio Gonçalves Neto, nº 49, Quadra 21 Lote 20, 
Chácara Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de 
ANGELA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, 
falecida; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 38 anos de idade, nascida a 04/05/1982, 
do lar, residente à Rua José Roberto Coelho de 
Almeida, nº 224, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filha 
de JORGE DE CAMARGO PONTES, fale-
cido e de JANETE DE PONTES MORAIS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Araçaiba-SP, residente e domiciliada em Itapeva-
-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 09 de maio 
de 2020 

Nºs I, III e IV RENATO PASCON OCCIK e 
TAYANE NICOLAO DA FONSECA, sen-
do ELE:- natural de Jundiaí-SP, solteiro, com 28 
anos de idade, nascido a 16 de maio de 1991, 
engenheiro mecânico, residente à Rua Seis B, 

nº 787, Vila Indaia, Rio Claro - SP, filho de JOSÉ 
ALIPIO OCCIK, empresário, nacionalidade bra-
sileira, 58 anos, natural de Rio Claro-SP, nascido na 
data de 13 de julho de 1961 e de ELZA MARIA 
PASCON OCCIK, servidora pública, nacionali-
dade brasileira, 57 anos, natural de Rio Claro-SP, 
nascida na data de 19 de julho de 1962, residentes 
e domiciliados em Rio Claro-SP; sendo ELA:- 
natural de Londrina-PR, solteira, com 29 anos de 
idade, nascida a 20/03/1991, engenheira eletricis-
ta, residente à Rua João Nicolau Mendes, nº 162, 
Jardim Ferrari III, Itapeva - SP, filha de ESIO DE 
PADUA FONSECA, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 63 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 30 de abril de 1957 e de NILVA APA-
RECIDA NICOLAO FONSECA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de Jabo-
ticabal-SP, nascida na data de 26 de setembro de 
1956, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Ita-
peva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 09 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV JAIRO DE OLIVEIRA ROCHA 
JÚNIOR e ANNE CAROLINE RODRI-
GUES GONÇALVES, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos de idade, nascido 
a 19 de outubro de 1989, operador de máquinas, 
residente à Rua José Eduardo Fellipe Almeida, 
nº 57, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de 
JAIRO DE OLIVEIRA ROCHA, natural de 

Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de NILZA ALVES ROCHA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Ita-
peva - SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
24 anos de idade, nascida a 24/03/1996, do lar, re-
sidente à Rua José Eduardo Fellipe Almeida, nº 57, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha de SIDNEI 
APARECIDO GONÇALVES, encarregado 
de resinagem, nacionalidade brasileira, 46 anos, 
natural de Itapeva - SP e de ELISANGELA RO-
DRIGUES PINTO, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 42 anos, natural de Itapeva - SP , residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 12 
de maio de 2020 

Nºs I, III e IV CLEITON DANTAS FURQUIM 
e ANA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
27 anos de idade, nascido a 15 de setembro de 
1992, engenheiro civil, residente à Rua Padre 
Arthur Silveira, nº 136, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filho de PEDRO FELIZARDO FURQUIM, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural 
de Guarizinho,Itapeva-SP, nascido na data de 02 
de novembro de 1966 e de LENITA DANTAS 
FURQUIM, do lar, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itaóca-SP, nascida na data de 29 
de abril de 1967, residentes e domiciliados em Ita-
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Na manhã desta quinta-fei-
ra (14), policiais civis da 
DISE - Delegacia de Inves-

tigações Sobre Entorpecentes em 
conjunto com a DIG - Delegacia 
de Investigações Gerais prende-
ram dois indivíduos em Capão 
Bonito, sendo que um deles ti-
nha uma mandado de prisão em 
aberto pelo crime de roubo.

De acordo com os policiais, 
investigações da DISE aponta-

Polícia Civil prende 
procurado pela Justiça 
e apreende arma e 
carro roubado

ram que havia um procurado 
da Justiça morando em uma re-
sidência no município de Capão 
Bonito e ao irem até o local en-
contraram o indivíduo que foi 
preso, na casa os policiais ainda 

acharam um veículo que cons-
tava como produto de furto e 
uma arma de fogo municiada.

No local havia ainda um ou-
tro rapaz que também foi preso 
em flagrante.

Na manhã desta quarta-
-feira  (13), quem passou pelo 
Centro de Itapeva presenciou 
uma cena inusitada, uma fai-
xa de apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro e contra o governa-
dor do Estado de São Paulo, 
João Dória.

Uma faixa de protesto é 
normal, porém a mesma estava 
atrelada a uma imensa piscina, 
o que chamou a atenção da po-
pulação.

Como a piscina estava sen-
do rebocada de forma temerá-
ria a Polícia  Militar precisou 
intervir para preservar a segu-
rança da população.

Como muitos não sabiam o 
motivo que levou a PM intervir 
no protesto inusitado, houve 
alguns boatos que estaria proi-
bido manifestação contra Dó-

Itapeva tem protesto 
inusitado contra 
governador João Dória

ria. Diante deste boato nossa 
equipe de reportagem entrou 
em contato com a Polícia Mili-
tar que informou a real situa-
ção do caso.

De acordo com a PM o que 
ocorreu foi que não havia con-
dições de trânsito com o obje-
to rebocado (piscina) pela área 
central, devido ao tamanho, e 
que não houve qualquer cen-
sura a manifestação em si, 
porém, salienta-se que para 
movimentos do gênero, deve 
haver prévia notificação dos 

Órgãos competentes para o 
devido planejamento logístico 
e estratégico das medidas ne-
cessárias para que não ocorram 
fatos indesejados e que preju-
diquem os demais usuários das 
localidades onde vai acontecer 
o manifesto. 

A nota termina dizendo que 
a ação foi administrativa. “Des-
se modo, a Polícia Militar agiu 
adotando as medidas adminis-
trativas de sua competência 
para a adequada solução do 
caso em questão”.

Porque também nós éramos, 
noutro tempo, Insensatos. – PAU-
LO (TITO, 3:3)

O martelo, realmente, cola-
bora nos primores da estatuá-
ria, mas não pode golpear a pe-
dra indiscriminadamente.

O remédio amargo estabe-
lece a cura do corpo enfermo; 
no entanto, reclama ciência na 
dosagem.

Nem mais, nem menos.
Na sementeira da verdade, 

igualmente, é indispensável 
não nos desfaçamos em movi-
mento impensado.

Na Terra, não respiramos 
num domicilio de anjos.

Somos milhões de criaturas, 
no labirinto de débitos clamo-
rosos do passado, suspirando 
pela desejada equação.

Quem ensina com sinceri-
dade naturalmente aprendeu 
as lições, atravessando obstá-

culos duros.
Claro que a tolerância ex-

cessiva resulta em ausência de 
defesa justa; entretanto, é ine-
gável que para educarmos a ou-
trem, necessitamos de imenso 
cabedal de paciência e entendi-
mento.

Paulo, incisivo e enérgico, 
não desconhecia semelhante 
realidade.

Escrevendo a Tito, lembra 
as próprias incompreensões 
de outra época para justificar 
a serenidade que nos deve ca-
racterizara ação, a serviço do 
Evangelho redentor.

Jamais atingiremos nossos 
objetivos, torturando chagas, 
indicando cicatrizes, comen-
tando defeitos ou atirando es-
pinhos à face alheia.

Compreensão e respeito de-
vem proceder-nos a tarefa em 
qualquer parte.

Recordemos nós mesmos, 
na passagem pelos círculos 
mais baixos, e estendamos bra-
ços fraternos aos irmãos que se 
debatem nas sombras.

Se te encontras interessado 
no serviço do Cristo, lembra-te 
de que Ele não funcionou em 
promotoria de acusação, e sim 
na tribuna do sacrifício até à 
cruz, na condição do advogado 
do mundo inteiro.

Comentários: Nossa eleva-
ção espiritual nesta encarnação 
se faz através do tempo e tra-
balho.

Assim, a vida é o produto de 
nosso trabalho passado, e o tra-
balho de hoje é preparo para o 
futuro. Sendo assim, não pode-
mos nesta existência fazermos 
apenas uma simples vivência 
física. Nossa alma precisa de 
um plantio moral, intelectual 
e espiritual. Sejamos cada vez 
mais sensatos, trabalhando a 
compreensão junto com a ra-
zão. O mundo necessita que 
cristianizemos nossas ações. 
Mais cristianismo e menos con-
sumismo. Mais nós, menos eu. 
Entenda e serve, enquanto se 
encontra no caminho.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Pão Nosso =

Entendamos servindo

Na manhã desta quarta-fei-
ra  (13), surgiu um boato em 
Itapeva que uma funcionária 
da empresa Magazine Luiza te-
ria morrido de covid-19.

Ainda de acordo com as 

informações a funcionária 
seria de Itapeva, no entanto, 
a informação foi precipitada. 
Segundo a empresa a funcio-
nária é de uma loja de São 
Paulo.

A informação causou pâni-
co nos moradores de Itapeva, 
mas os diretores da empresa 
no município já avisaram que 
a informação se refere a capital 
paulista.

Funcionária do Magazine 
Luiza que morreu de 
covid-19 é de São Paulo

O Lar Vicentino de Itape-
va deu publicidade através 
de uma rede social que um 
de seus colaboradores testou 
positivo para o Corona Vírus  

Internos do Lar Vicentino 
não apresentam 
sinais do Covid-19

e a informação acabou dei-
xando alguns munícipes preo-
cupados com a situação dos 
idosos, já que fazem parte do 
grupo de risco.

A instituição tratou de es-
clarecer que está tomando to-
das as medidas de higiene e 
precaução conforme as orienta-
ções das autoridades de saúde.

Uma das medidas foi a 
proibição de visitas aos inter-
nos, já as outras foram rela-
cionadas a limpeza do meio 
ambiente e o uso de EPIs. Ao 
serem informados pelo cola-

borador que apresentava um 
dos sintomas do Covid-19 o 
Lar Vicentino afastou a pes-
soa de suas atividades, após 
exames foi confirmada a con-
taminação do colaborador 
pelo covid-19.

Diante da situação o Lar 
Vicentino entrou em contato 
com a Secretaria da Saúde que 
prestou todo o auxílio neces-
sário a instituição. Ainda de 
acordo com os administrado-
res do Lar Vicentino nenhum 
dos idosos tem sintomas ou 
positivou para covid-19.
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