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fala sobre estar à 
disposição ao pleito 2020
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Entrevista com o 
Dirigente Regional 
de Ensino - Região 

de Itapeva

A Polícia Militar Rodo-
viária do Estado de São Pau-
lo emitiu uma nota sobre os 
rumores que surgiram nos 

últimos dias em Itararé so-
bre a possível desativação 
da base operacional de Ita-
raré. Página 02.

Polícia Rodoviária 
esclarece boatos sobre 
possível fechamento da 

base de Itararé

Nova Campina 
atualiza os 

números do 
Coronavírus 
por bairros

A Polícia Militar Rodoviária 
apreendeu uma grande quan-

tidade de maconha na tarde 
de terça-feira (11), na Rodovia 

Francisco Alves Negrão, SP-258 
em Itararé. Página 07.

Cerca de 210 quilos de 
maconha são apreendidos 

pela Polícia Rodoviária

Na noite de sábado (08), a 
Polícia Militar de Itapeva depa-
rou-se com o gerente de uma 

casa lotérica informando que 
indivíduos haviam adentrado 
no estabelecimento. Página 07.

PM prende dois homens 
por furto de 

aproximadamente 
200 mil reais em lotérica

Escritora 
itapevense 
lança livro 

sobre a 
pandemia da 

Covid-19

PÁGINA 04

Itapeva emite 
novo decreto 

com mudança no 
funcionamento 

de bares e 
restaurantes

Dorival Pinheiro Garcia é docente licenciado em Matemática 
pela (AEI), possui graduação em Engenharia, com Mestrado 
e Doutorado em Engenharia Mecânica (UNESP). Página 02. 

"...na minha época não 
faltavam médicos e nem 
remédios. Resumindo, eu 
sei governar em época de 
crise, já provei isso".

Ame Itapeva 
completa 

10 anos de 
atividades
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Colocando as 
asas para fora

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Firmeza de fé
“E os que estão sobre a pedra, 

estes são os que, ouvindo a pala-
vra; a recebem com alegria; mas 
como não têm raiz, apenas creem 
por algum tempo, e na época da 
tentação se desviam. - Jesus ( Lu-
cas, 8:13)"

A palavra “pedra”, entre 
nós, costuma simbolizar rigi-
dez e impedimento; no entan-
to, convém não esquecer que 
Jesus, de vez em quando, a ela 
recorria para significar a fir-
meza. Pedro foi chamado pelo 
Mestre, certa vez, a “rocha viva 
da fé”.

O Evangelho de Lucas fala-
-nos daqueles que estão sobre 
pedra, os quais receberão a pa-
lavra com alegria, mas que, por 
ausência de raiz, caem, fatal-
mente, na época das tentações.

Não são poucos os que es-
tranham essa promessa de ten-
tações, que, aliás, devem ser 
consideradas como experiência 
imprescindíveis.

Na organização doméstica, 
os pais cuidarão excessivamen-
te dos filhos, em pequeninos, 
mas a demasia de ternura é im-
própria no tempo em que ne-

cessitam demonstrar o esforço 
de si mesmos.

O chefe de serviço ensina-
rá os auxiliares novos com pa-
ciência e, depois, exigirá, com 
justiça, expressões de trabalho 
próprio. reconhecemos, assim, 
pelo apontamento de Lucas, 
que nas experiências religiosas 
não é aconselhável repousar 
alguém sobre a firmeza espi-
ritual dos outros; enquanto 
o imprevidente descansa em 
bases estranhas, provavelmen-
te esta tranquilo, mas, se não 
possui raízes de segurança em 
si mesmo, desviar-se-á nas épo-
cas difíceis, com a finalidade de 
procurar alicerces alheios.

Tudo convida o homem ao 
trabalho de seu aperfeiçoamen-
to e iluminação.

Respeitemos a firmeza de 
fé, onde ela existir, mas não ol-
videmos a edificação da nossa, 
para a vitória estável.

Obedecendo às orientações
= livro: Caminho,Verdade e 

Vida.
Chico Xavier pelo Espírito 

Emmanuel

E definitivamente foi dada a 
largada para as eleições muni-
cipais em Itapeva, prova disso 
é a sequência de entrevistas 
aos meios de comunicação do 
município, embora ainda como 
pré-candidatos, diversas perso-
nalidades já se colocaram como 
postulantes a concorrer ao car-
go do Poder Executivo.

Algumas dessas pessoas já 
são no jargão político “raposas 
velhas”, já outras vem apare-
cendo pela primeira vez, seja 
como for o cidadão e eleitor já 
começa a conhecer a linha de 
pensamento destes que já de-
ram a cara a tapa, outros ainda 
permanecem “entocados”, só 
de olho nas repercussões das 
entrevistas, uma estratégia 
para quem sabe no momento 
em que resolverem se mani-
festar, expressar aquilo que a 
população clama, basta ver se 
vai colar.

Uma coisa é certa, mais 
uma vez a predominância de 
candidatos será masculina, 
mas não vamos creditar isso a 
algo como o machismo, assim 

esperamos! Mas digamos que, 
falta a classe feminina no inte-
rior principalmente se engajar 
mais em políticas públicas, mas 
vemos nos últimos anos que 
isso vem acontecendo, lenta-
mente sim, mas já com maior 
representatividade, aguarde-
mos as homologações deste 
pleito para saber como será 
este ano.

Por fim, já vemos que o as-
sunto vem despertando emo-
ções, algumas bem exageradas, 
outras já mais racionais, porém 
o que vemos até o presente 
momento é que mais uma vez 
alguns pré-candidatos já adota-
ram uma linha mais de ataque 
do que de propostas, pelo me-
nos é o que as redes sociais vem 
mostrando, uma pena que ain-
da hoje nossos pseudos futuros 
representantes ainda usem a 
política do coronelismo.

Ao eleitor cabe pesquisar 
a fundo para não cair nas fake 
news que já estão surgindo e 
escolher seu candidato que de 
fato seja capacitado e com pro-
postas sólidas.

A Prefeitura Municipal Ri-
beirão Branco divulgou que 
está consultando os pais de 
alunos da rede municipal de 
ensino para verificar a possi-
bilidade de volta às aulas em 
breve. Confira a nota divulgada 
pelo município: 

A Secretaria Municipal de 
Educação pensando no bem-es-
tar de seu filho (a) está envian-
do um questionário sobre uma 
possível volta as aulas, para ser 
respondido via online. 

É só clicar no link e respon-
der. 

Caso não consiga respon-
der, favor se dirigir até a escola 
que seu filho estuda, do dia 17 
a 21/8 das 8h às 12h e lá terá 
uma pessoa responsável para 
te auxiliar. 

Contamos com a colabora-
ção de todos vocês. 

Secretaria Municipal de 
Educação de Ribeirão Branco. 

Segue o link.
https://docs.google.com/

f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S e R x -
dRH3dT1CwwDCkqoO -w-
fe_QK1UQtS5YyTQSXEnOTzC-
2wlg/viewform?usp=sf_link

Prefeitura de 
Ribeirão Branco 
consulta pais sobre 
volta às aulas

A Polícia Militar Rodoviária do 
Estado de São Paulo emitiu uma 
nota sobre os rumores que surgi-
ram nos últimos dias em Itararé 
sobre a possível desativação da 
base operacional de Itararé.

De acordo com a nota, o que 
está havendo é uma readequa-
ção dos serviços prestados e que 
o novo sistema se mostrou mais 
eficiente nos serviços prestados 
pelo órgão estadual. Confira:

Nova sistemática de ope-
ração da Base Operacional de 
Policiamento Rodoviário de 
Itararé

O Quinto Batalhão de Polí-
cia Militar Rodoviária (5º BPRv), 
órgão de execução da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 
alinhado ao Programa Respei-
to à Vida - São Paulo Dirigindo 
com Responsabilidade e ao Pro-
grama de Redução de Acidentes 
de Trânsito e Segurança Viária 
2011-2020 (ONU), vem à comu-
nidade de Itararé e região escla-
recer sobre a nova sistemática 
de operacionalidade da Base 
Operacional de Policiamento 
Rodoviário de Itararé, localiza-
da na Rodovia Francisco Alves 
Negrão, km 337 + 500 metros 

(SP 258).
Visando dar maior efetivida-

de na estratégia de fiscalização 
de trânsito rodoviário, buscan-
do prioritariamente a redução 
dos acidentes e de suas vítimas, 
bem como potencializar e aper-
feiçoar as ações de combate à 
criminalidade que ocorrem em 
nossas rodovias, em especial 
ao tráfico de drogas, armas e 
ao contrabando de cigarros, a 
Polícia Militar, por meio do Po-
liciamento Rodoviário, decidiu 
por passar a operar a Base Ope-
racional de Policiamento Ro-
doviário de Itararé no sistema 
de Base Monitorada, seguindo 
estratégia já implementada em 
diversas outras Bases de Poli-
ciamento Rodoviário no Estado 
e, comprovadamente, geradora 
de excelentes resultados opera-

cionais.
O Sucesso da nova estra-

tégia está na manutenção do 
pronto atendimento ao usuário 
por meio de sistemas moder-
nos de comunicação e vídeo 
monitoramento remotos, per-
mitindo o emprego das equi-
pes que, outrora permaneciam 
estáticas na Base, diretamente 
na viatura, permitindo uma 
maior abrangência territorial 
no emprego das equipes, além 
de dinamismo e especificidade 
nas ações fiscalizatórias em 
toda área de responsabilidade 
da Base Operacional.

No caso específico da Base 
Operacional de Itararé, já po-
demos ver o sucesso da nova 
estratégia empregada quando 
analisamos e comparamos os 
dados estatísticos de fiscaliza-

ção de 01 de janeiro a 20 de 
agosto de 2020, onde apenas 
nos primeiros 15 dias de em-
prego da nova sistemática de 
operação (de 21 de julho a 05 
de agosto de 2020), os números 
de veículos fiscalizados, testes 
de alcoolemia e de ocorrências 
criminais, já superam todo o 
primeiro semestre do ano de 
2020.

Assim, a Polícia Militar, 
através do Policiamento Rodo-
viário, segue diariamente na 
busca constante do aprimora-
mento e efetividade das suas 
ações, buscando implementar 
mecanismos de tecnologia, in-
teligência policial e aprimora-
mento de suas ações, visando, 
sempre, a qualidade e efetivida-
de no atendimento dos anseios 
do interesse público.

Polícia Rodoviária esclarece 
boatos sobre possível 
fechamento da base de Itararé

Dorival Pinheiro Garcia é 
docente licenciado em Ma-
temática pela (AEI), possui 

graduação em Engenharia, com 
Mestrado e Doutorado em Enge-
nharia Mecânica (UNESP). Iniciou 
sua carreira no magistério como 
professor de Matemática no ano 
de 1995, atuando em diferentes 
funções dentro da educação, como 
Professor Coordenador, Diretor de 
Núcleo de Obras, Professor Coor-
denador do Núcleo Pedagógico 
(PCNP), Professor da Educação de 
Jovens e Adultos e Ensino Superior, 
sendo que a maior parte do tempo 
foi no chão da escola, em sala de 
aula. Durante o ano de 2019 pas-
sou por um processo de seleção de 
Líderes Públicos, uma proposta da 
Secretaria Estadual da Educação, e 
em fevereiro de 2020, foi designa-
do ao cargo de Dirigente Regional 
de Ensino para a  Diretoria de Ensi-
no de Itapeva. 

Tem a responsabilidade de 
conduzir 21 escolas da rede es-
tadual, distribuídas por 6 muni-
cípios (Itapeva, Nova Campina, 
Taquarivaí, Buri, Capão Bonito e 
Ribeirão Grande). Para garantir 
um trabalho eficiente e eficaz, 
que permita aos alunos rece-
berem uma educação de quali-
dade, o dirigente conta com o 
apoio da equipe da Diretoria de 
Ensino, 700 professores e mais 
300 outros servidores estaduais, 
distribuídos entre supervisores,  
Diretores, Coordenadores e ad-
ministrativos das escolas. 

Na pandemia, é sabido que a 
Educação foi uma das áreas mais 
afetadas, pois para se  manter o 
isolamento social, todas as Uni-
dades Escolares tiveram suas 
portas fechadas e o ensino rea-
lizado de maneira remota e me-
diado por tecnologia.

Constatou-se também que 
os alunos foram os mais atingi-
dos com esse distanciamento e 
que são muitas as dificuldades 
enfrentadas por eles, tais como: 
a realização das atividades esco-
lares em casa, a falta da merenda 
escolar, a dificuldades aos meios 
tecnológicos e digitais, entre ou-
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de Ensino - Região de Itapeva

tras. Mas, outros profissionais 
também sentiram as mudanças, 
principalmente os professores, 
que durante esse período, se re-
inventaram, aprendendo novas 
maneiras de aproximar-se dos 
seus alunos, realizando plantão 
de dúvidas e atendendo as de-
mandas (muitas vezes)  até fora 
do seu horário de aula. Trata-se 
de uma nova realidade educacio-
nal, onde se fortalece o ensino 
mediado por tecnologia, surgin-
do diferentes formas de ensinar e 
um novo jeito de aprender. 

Muitos são os desafios en-
frentados pela sociedade em 
geral, mas garantir o acesso à 
escola e uma educação de quali-
dade é uma responsabilidade de 
todos. E a Família tem papel fun-
damental nesse período. Cabe 
aos pais e responsáveis garantir 
uma rotina de estudo para seu 
filho, incentivar a leitura e a en-
trega das atividades propostas 
pelos professores, reforçando a 
importância do estudo para seu 
futuro e sua carreira profissional. 

1- Quais as opções de es-
tudo os alunos têm durante essa 
pandemia?

R: Os alunos da rede estadual 
possuem vários mecanismos de 
estudo, acesso às aulas ofereci-
das pelo Centro de Mídias de São 
Paulo pelos seguintes canais de 
comunicação: Na TV através dos 
canais Educação, Cultura (canal 
3.3), Univesp, nas redes sociais, 
Facebook e youtube, bem como 

baixando a app CMSP no celular. 
Além disso, foram entregues Kits 
de materiais impressos como 
o caderno do aluno, Avaliações 
diagnósticas, e atividades para 
serem realizadas em casa. Eles 
tem a opção de interagir com 
seus professores e colegas atra-
vés de  aplicativo do celular, nas 
salas on-line do google classroom 
ou nos grupos de whatsApp.  

2- Quais são as maiores difi-
culdades relatadas pelos alunos?

R: Os alunos realmente sen-
tem a falta da escola, da intera-
ção com os amigos, das aulas de 
Educação Física e da rotina esco-
lar, muitos também mencionam 
a merenda escolar. Eles relatam 
a dificuldade de estabelecer uma 
rotina de estudo, com horário de 
início e fim. Em casa, sem uma 
rotina definida, eles não conse-
guem se concentrar. 

3- Como está sendo reali-
zada a busca ativa junto aos alu-
nos?

R: A Diretoria de Ensino está 
totalmente envolvida em garan-
tir a permanência dos alunos na 
escola, evitando o abandono e 
evasão. Temos apostado na bus-
ca ativa dos alunos, que ocorre 
através de telefonemas e mensa-
gens, pois não queremos que eles 
percam o interesse pelo estudo e 
abandone a escola. Por isso, te-
mos também intensificado um 
trabalho colaborativo com Con-
selho Tutelar, Programa Escola 
da Família, Rede Protetiva e con-
versado com as escolas, Supervi-
sores, Diretores para fortalecer o 
contato com as famílias e alunos 
motivando-os para o estudo e a 
realização das tarefas, mantendo 
vínculo ativo com a escola. 

 
5- Diante das diversas rea-

lidades sociais na rede de ensino 
como foi preparado o material a 
ser repassado aos alunos?

R: O foco é sempre direciona-
do ao cumprimento do Currículo 
do Estado De São Paulo. Portanto 
o material impresso e o disponi-
bilizado on-line é o mesmo que 
já vinha sendo utilizados pelos 

alunos. O que mudou foi o pro-
fessor que não ministra aulas 
presencialmente, como antes, 
agora essas aulas são oferecidas 
no aplicativo CMSP ou na TV. Os  
alunos podem interagir através 
do chat do App, bem como tirar 
suas dúvidas com seu próprio 
professor que também assiste a 
aula simultaneamente.

6- Qual a importância de, 
mesmo a distância, o aluno par-
ticipar ativamente do conteúdo 
proposto?

R: Há uma pesquisa da OCDE 
que diz que 70% do aprendiza-
do adquirido pelo aluno vêm 
do professor. Assim, participar 
ativamente das atividades, fa-
zendo, calculando, perguntando 
no chat, no grupo de whatsApp 
e interagindo com o professor é 
fundamental para o desenvolvi-
mento da aprendizagem signifi-
cativa. 

7- Há alguma proposta 
nova ou diferente para o 3° bi-
mestre?

R: Muito provavelmente será 
igual ao 2º bimestre, com ensino 
remoto mediado por tecnologia. 
O ensino híbrido, mesclando ati-
vidades presenciais com outras 
on-line, ganha força em meio à 
pandemia e esse modelo deve se 
consolidar nos próximos meses e 
no pós-pandemia.

 8- Qual a mensagem o se-
nhor deixa aos alunos e professo-
res neste momento?

R:  A Constituição Federal em 
seu artigo 205 , bem como o ar-
tigo 4 do ECA- Estatuto da Crian-
ça e do Adolscente garantem o 
direito à Educação visando seu 
pleno desenvolvimento, o prepa-
ro para o exercício da cidadania 
e qualificação para o mercado 
de trabalho. Sendo assim, a Co-
vid-19 NÃO revogou o nosso di-
reito à educação, cujo dever é da 
família, da comunidade, da so-
ciedade em geral e do poder pú-
blico. Os professores e todos os 
profissionais da educação estão 
trabalhando muito para cum-
prir essa missão e fazer o melhor 
para nossos alunos!
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A Secretária da Educação 
Patrícia Felício Matos, recebeu 
a visita da escritora Carolina 
Vila Nova, que acaba de lançar 
mais um livro: A Pandemia no 
prédio 295.

Carolina é brasileira, com 
cidadania alemã, 44 anos. Na-
tural de Itapeva. Além de es-
critora é colunista e roteirista 
por paixão. Poliglota. Auto-

ra de treze livros publicados 
de forma independente pelo 
Amazon, além de quatro ro-
teiros para filme registrados 
na Biblioteca Nacional e uma 
peça de teatro.

O atual livro foi escrito re-
centemente, durante a Pande-
mia do Covid-19. Uma excelen-
te dica de leitura para todos os 
amantes de um bom livro!

No boletim extra de quarta-
-feira (12), a Prefeitura Municipal 
de Nova Campina atualizou os 
números do Coronavírus no mu-
nicípio de modo a demonstrar os 
bairros com maior incidência de 
casos suspeitos da doença.

Esses dados servem para 
alertar as pessoas quanto à 
importância do isolamento e 
distanciamento social, das me-
didas de higiene e o devido uso 
de máscaras quando precisar 

sair de casa.
Ao todo o município, possui 

20 (vinte) pacientes suspeitos 
distribuídos em 09 diferentes 
bairros. Vale lembrar que a ci-
dade teve até o momento 10 
casos confirmados, porém as 
informações a seguir, dizem 
respeito apenas aos casos sus-
peitos. Confira!

Fonte: Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde/Secretaria 

de Saúde de Nova Campina

Nova Campina atualiza 
os números do 
Coronavírus por bairros

Escritora itapevense lança livro 
sobre a pandemia da Covid-19

Centro Dia do Idoso se adequa para dar 
sequência ao atendimento em Itapeva
O Centro Dia do Idoso, loca-

lizado no Itapeva E, aten-
de cidadãos da terceira 

idade, em vulnerabilidade social. 
O local oferece durante o dia ali-
mentação, cuidados geriátricos e 
no final da tarde o idoso retorna 
para sua residência. 

Por conta da pandemia do 
Coronavírus, o Centro Dia do 
Idoso teve o serviço paralisado 
por aproximadamente 40 dias 
e desde 10 de maio retornou as 

atividades realizando visitas nas 
casas dos assistidos. 

Uma equipe multiprofissio-
nal, formada por enfermeiro e 
assistente social, se desloca até 
as residências e faz o acompa-
nhamento mensal da saúde física 
e mental dos idosos. Os acompa-
nhamentos também estão sendo 
feitos por telefone. Eles recebem 
orientações e é feita análise da 
necessidade de cada caso. 

Atualmente o Centro Dia do 

Idoso está se preparando para 
voltar a receber os assistidos na 
própria sede. A ideia é priorizar 
os idosos que mais necessitam 
do serviço de cuidador e acom-
panhamento diário, para que o 
local possa receber apenas 2 pes-
soas por vez. A iniciativa visa a 
continuar o atendimento, mas 
mantendo as políticas de isola-
mento contra a Covid-19. 

O Centro Dia do Idoso tem 
capacidade para atender até 

20 cidadãos e no momento 12 
vagas estão preenchidas. Os fa-
miliares de idosos, em vulnera-
bilidade social, que necessitam 
do serviço podem fazer a ins-
crição. Para isto, a pessoa deve 
ter mais de 60 anos completos 
e fazer parte do Cadastro Único 
para Programas Sociais do Go-
verno Federal - CadÚnico. Para 
mais informações, entrar em 
contato pelo telefone (15) 3521-
6268.
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Já existem vários nomes 
sendo dados como certos 
como candidatos ao cargo  

    de prefeito para as próximas 
eleições. Ainda que pré-candi-
datos, alguns deles já aceita-
ram falar sobre o que os levou a 
trilhar esse caminho e de como 
imaginam que será o desafio 
de assumir uma Prefeitura em 
meio a tudo o que está acon-
tecendo atualmente. Entramos 
em contato com os nomes que 
estão sendo colocados para 
a disputa eleitoral deste ano. 
Conforme as respostas forem 
sendo enviadas, estaremos di-
vulgando para que a população 
conheça e já analise os possí-
veis concorrentes ao Executivo 
e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o 
ex-prefeito Roberto Comeron. 
Confira:

IN - O senhor é de fato pré-
-candidato a prefeito em Itape-
va? Por que?

Comeron - Eu faço parte 
hoje de um grupo político, nes-
se grupo nós temos excelentes 
nomes que podem concorrer ao 
Poder Executivo, até faço ques-
tão de citar aqui alguns nomes, 
por exemplo: Jé (PP), Áurea (PP), 
Margarido (PP), Fabrícia do Ma-
zen (PP) e eu, Comeron (PSL). Se 
o grupo optar pelo meu nome 
estarei à disposição, política se 
faz com grupo, credibilidade e 
apoio popular. Deixo claro que 
estarei apoiando quem o grupo 
escolher para tentar vencer as 
eleições, pois sou um soldado 
do nosso grupo, sou fiel e sem-

Roberto Comeron: pré-candidato a prefeito 
fala sobre estar à disposição ao pleito 2020

pre pronto para a guerra. 
IN - Diante de tudo o que vi-

vemos esse ano, como o senhor 
imagina o trabalho do próximo 
prefeito?

Comeron - Quando eu fui 
prefeito entre 2013 até 2016, o 
Brasil viveu a pior crise econô-
mica da sua história. Não tinha 
dinheiro para nada. Os gover-
nos Estadual e Federal não re-
passavam dinheiro para nada 
e quando faziam era com atra-
so. Havia ainda o desconten-
tamento com os políticos, era 
enorme, manifestações de rua, 
os caras pintadas, o fora Dilma, 
enfim, crise brava e mesmo as-
sim eu como prefeito paguei to-
das as dívidas da Prefeitura de 

Itapeva, aumentei salário dos 
funcionários, pagava o salário 
dos servidores com 10 dias de 
antecedência e também paguei 
os precatórios milionários que 
a Prefeitura devia, além do tra-
balho de trazer moradias e fa-
zer o básico bem feito (saúde, 
educação esporte, agricultura, 
social, etc.), ainda tive as con-
tas aprovadas sem apartados 
e nem restrições pelo Tribunal 
de Contas, que faz auditoria e 
pente fino nas contas das ges-
tões dos prefeitos. Essa apro-
vação das minhas contas sem 
nenhum problema foi históri-
ca na Prefeitura de Itapeva. Eu 
saí com a ficha limpa e deixei 
quase 15 milhões de dinheiro 

na conta da Prefeitura, inclusi-
ve o prefeito posterior (Cavani) 
falou na TV em entrevista que 
pegou a Prefeitura com as con-
tas equilibradas. Em convênios 
deixei quase 50 milhões assina-
dos. Por exemplo, reforma da 
Casa da Cultura, pavimentação 
de avenidas e ruas (só aqui 6 
milhões), enfim, muita coisa 
foi feita mesmo, porém, pessi-
mamente divulgado e explico, 
fiz muitas ações, mas pouco 
divulgadas porque eu não pa-
guei publicidade nem para rá-
dio, nem TV e nem para o jornal 
para divulgar as ações. Eu pre-
feri contratar médicos com esse 
dinheiro, tanto que na minha 
época não faltavam médicos e 

nem remédios. Resumindo, eu 
sei governar em época de crise, 
já provei isso.

IN - Apesar de ser ainda 
pré-candidato, quais os setores 
que o senhor tem mais planos 
para trabalhar? Poderia nos di-
zer um deles?

Comeron - No setor habita-
cional fizemos história e isso 
gera empregos até hoje, basta 
ver os loteamentos que libe-
ramos, passe nos locais e veja 
pessoas trabalhando e cons-
truções que geram empregos e 
movimenta o comércio local. Se 
Deus me reservar novamente 
essa missão maravilhosa de ser 
prefeito mais uma vez, agora 
vou trabalhar para geração de 
empregos, primeiro trabalhei 
a base que é moradia própria, 
isso levanta a autoestima do ci-
dadão e da dignidade à família 
(ter a casa própria), o próximo 
passo será geração de empre-
gos, até porque fui prefeito por 
um período muito curto, 2013 
a 2016, não dá para fazer tudo 
nesse pequeno espaço.

IN - Sabemos que para se 
consolidar como candidato 
é preciso ter uma base forte, 
como está a do Senhor?

Comeron - A maior base e 
a mais forte é ter fé em Deus, 
é ter humildade de saber que 
erramos e muito até porque 
não somos perfeitos e o único 
governo perfeito que existe é o 
de Deus, mas ter a humildade 
que podemos refazer e fazer 
melhor, é ter a alegria de ter 
amigos e de ter dado o melhor 

de si, de ter tentado transfor-
mar vidas quando prefeito e 
poder dormir tranquilo, com 
consciência tranquila sem ter 
medo da Polícia Federal bater 
à sua porta ou viver mais no 
Fórum respondendo proces-
sos do que viver em casa. Ou 
seja, sair da Prefeitura pe-
las porta da frente como eu 
sai e não sair pelas mãos da 
justiça. Acredito que essa é a 
maior base eleitoral que um 
pré-candidato possa ter.

IN - Qual recado o Sr. deixa 
para a nossa população?

Comeron - O recado que 
deixo primeiro, é de pedir 
desculpas pelas falhas e erros 
que, na vontade de acertar a 
gente acaba falhando e como 
já disse, governo perfeito só o 
de Deus. Digo também que se 
acontecer de voltar um dia a 
comandar nossa cidade será 
com uma equipe nova, total-
mente renovada, porém, com 
a mesma transparência e ho-
nestidade, continuando com 
a ficha limpa. Novos projetos, 
mas a mesma mania de servir 
quem mais precisa e atender a 
todos com a mesma igualdade 
que sempre fiz, independente 
se a pessoa é rica ou pobre. Fi-
nalizo pedindo que comparem 
os governos e se assim o fize-
rem, o governo Comeron está 
muito, mas muito à frente. 
Peço a Deus que proteja todos 
nós, que se cuidem e contem 
sempre comigo, pois meu co-
ração é grande, sempre cabe 
mais um. Contem comigo!
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PROCLAMAS
DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 35 anos de idade, nascido a 01 de 
julho de 1985, eletricista, residente à Rua Sebastião 
Lazaro Melo, nº 197, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, 
filho de SONIA MARLY LOPES DOS SAN-
TOS, natural de Itapeva- SP, nacionalidade brasilei-
ra, falecida em Itapeva- SP; sendo ELA:- natural de 
Osasco-SP, solteira, com 44 anos de idade, nascida 
a 22/09/1975, fisioterapeuta, residente à Rua Ary 
Antunes de Moura, nº 47, Jardim Paulista, Itapeva 
- SP, filha de VALTER DOS SANTOS, cami-
nhoneiro, nacionalidade brasileira, 76 anos, natural de 
Osasco- SP, nascido na data de 19 de março de 1944 
e de CINIRA SIQUEIRA DOS SANTOS, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 69 anos, natu-
ral de Itapeva- SP, nascida na data de 15 de outubro 
de 1950, residentes e domiciliados em Itapeva- SP. 
Itapeva. 10 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV EDISON CASTRO DOS SAN-
TOS JUNIOR e PAMELA LISBÔA DA 
SILVA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 26 anos de idade, nascido a 21 de junho 
de 1994, entregador, residente à Rua Professor João 
Santana, nº 772, Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filho 
de EDISON CASTRO DOS SANTOS, servi-
ços gerais, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural 
de Itapeva-SP e de JULIANA APARECIDA 
DA SILVA, diarista, nacionalidade brasileira, 41 
anos, natural de Ribeirão Branco-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nascida 
a 07/04/2000, babá, residente à Rua Professor João 
Santana, nº 772, Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filha 
de PAULO SERGIO DA SILVA, pedreiro, na-
cionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itapeva-SP 
e de RITA APARECIDA CHAGAS LISBÔA 
DA SILVA, empregada doméstica, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Sorocaba-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 10 
de agosto de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimento, 
acuse-o na forma e sob as penas da Lei. Lavro o presen-
te 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 e IV ELIEZER DE CARVALHO CAS-
TRO e SHEILA APARECIDA DOS SAN-
TOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 36 anos de idade, nascido a 11 de setembro de 
1983, funileiro de automóveis, residente à Rua Rio 
de Janeiro, nº 306, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de 
CIRILO PEREIRA DE CASTRO, falecido 
em Itapeva- SP e de DULCE DE CARVALHO 
CASTRO, aposentada, nacionalidade brasileira, 73 
anos, natural de Itapeva- SP, residente e domiciliada 
em Itapeva- SP; sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, 
solteira, com 28 anos de idade, nascida a 16/09/1991, 
educadora social, residente à Rua Rio de Janeiro, nº 
306, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de CELIO DOS 
SANTOS, agricultor, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Itaberá- SP e de MARIA CRIS-
TINA DA SILVA MIRANDA SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itaberá- 
SP, residentes e domiciliados em Itaberá- SP. Itapeva. 
05 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V RODRIGO DOMINGUES MA-
CHADO e ELIZABETE OLIVEIRA LEITE, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 27 
anos de idade, nascido a 11 de maio de 1993, mo-
torista, residente à Doutor João Benedito Ferreira de 
Melo, nº 628, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filho 
de RIVAIL RODRIGUES MACHADO, na-
tural de Itararé-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP e de CLEUSA APARECIDA 
DE ARAUJO DOMINGUES MACHADO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Marcelo Carriel de Lima,cujo o casamento foi dissol-
vido aos 16/08/2019, com 42 anos de idade, nasci-
da a 12/11/1977, ajudante geral, residente à Doutor 
João Benedito Ferreira de Melo, nº 628, Jardim São 
Camilo, Itapeva - SP, filha de JOÃO MIRANDA 
LEITE, natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasi-
leira, falecido em Itapeva-SP e de EUNICE OLI-
VEIRA LEITE, do lar, nacionalidade brasileira, 68 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP. Itapeva. 06 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV LAURINDO RODRIGUES RA-
MOS e MARIA DO NASCIMENTO RODRI-
GUES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 54 anos de idade, nascido a 22 de outubro de 
1965, lavrador, residente à Rua Itaoca, nº 31, Vila 
Taquari, Itapeva - SP, filho de JORGE JOSÉ DE 

RAMOS, natural de Itapeva-SP, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva-SP e de OSCARLINA 
RODRIGUES RAMOS, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 51 anos 
de idade, nascida a 21/07/1969, do lar, residente à Rua 
Itaoca, nº 31, Vila Taquari, Itapeva - SP, filha de NEL-
SON RODRIGUES, lavrador aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 80 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP e de LEOVIR 
DO NASCIMENTO RODRIGUES, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida em Itape-
va-SP. Itapeva. 06 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV JOSÉ LUCAS PEREIRA 
FORTES DA SILVA e LUANA APARECIDA 
DOS SANTOS MOREIRA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos de idade, nascido 
a 03 de outubro de 1995, resineiro, residente à Rua 
Benedito dos Santos Vieira, nº 545, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filho de CICERO DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, falecido em Sorocaba-SP e de 
MARIA SIRLEI PEREIRA FORTES, resineira, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Adria-
nópolis-PR, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 
anos de idade, nascida a 15/01/1997, do lar, residente 
à Rua Benedito dos Santos Vieira, nº 545, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filha de CLAUDIO RIBEIRO 
MOREIRA, reciclador, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva-SP e de ELAINE APARE-
CIDA LOUREIRO DOS SANTOS, resineira, 
nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de Itapeva-
-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
08 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV ERIKS HENRIQUE BENCK RI-
BEIRO e VICTORIA DE CARVALHO, sendo 
ELE:- natural de Itararé-SP, solteiro, com 24 anos de 
idade, nascido a 05 de outubro de 1995, arte finalis-
ta, residente à Rua Coronel Theodoro Rosas, nº 841, 
Apto-203, Centro, Ponta Grossa - PR, filho de JOSÉ 
ROBERTO RIBEIRO, empresário, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itararé-SP, nascido 
na data de 02 de agosto de 1972 e de LUCIMA-
RA MARIA PINTO RIBEIRO, empresária, 
nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de Itararé-
-SP, residentes e domiciliados em Sengés-PR; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos 
de idade, nascida a 16/01/1997, auxiliar de escritório, 
residente à Rua Major Eurico Monteiro, nº 253, Centro, 
Itapeva - SP, filha de HERIVELTO DE CARVA-
LHO, empresário, nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascido na data de 08 de junho 
de 1962 e de LIAMARA DE CARVALHO, 

empresária, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural 
de Castro-PR, nascida na data de 11 de novembro 
de 1968, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 08 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV JULIO CESAR FIGUEIREDO 
DE ALMEIDA e ELLEN CRISTINA RODRI-
GUES, sendo ELE:- natural de Apiaí-SP, solteiro, 
com 31 anos de idade, nascido a 20 de agosto de 
1988, engenheiro de produção, residente Avenida 
Paulo Leite de Oliveira, nº 121, Itapeva II, Itapeva - SP, 
filho de JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA, 
policial militar/ aposentado, nacionalidade brasileira, 62 
anos, natural de Itapeva- SP, nascido na data de 27 de 
dezembro de 1957, residente e domiciliado nesta cida-
de de Itapeva - SP e de MARIA ELISA FIGUEI-
REDO DE ALMEIDA, natural de Itapira - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP na 
data de 07 de abril de 2007; sendo ELA:- natural de 
Santo André-SP, solteira, com 26 anos de idade, nas-
cida a 20/12/1993, arquiteta, residente Rua Alexandre 
Caldini, nº 546, Parque Ouro Fino, Sorocaba - SP, filha 
de SIDNEI RODRIGUES, comerciante, naciona-
lidade brasileira, 60 anos, natural de Santo André - SP, 
nascido na data de 08 de junho de 1960 e de MARIA 
ROSIMEIRE DE ALMEIDA RODRIGUES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Santo André - SP, nascida na data de 16 de dezembro 
de 1967, residentes e domiciliados em Sorocaba - SP. 
Itapeva. 08 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV GABRIEL CAMARGO FORTES 
e ALISSAN PAULA DE OLIVEIRA CRUZ, 
sendo ELE:- natural de Ribeirão Branco-SP, solteiro, 
com 22 anos de idade, nascido a 04 de dezembro de 
1997, motorista, residente à Rua Gongora, nº 156, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de FRANCIS-
CO RODRIGUES FORTES, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Barra do 
Chapéu-SP e de ZILA DE ALMEIDA CAMAR-
GO FORTES, do lar, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Nova Campina-SP, residentes e domi-
ciliados em Ribeirão Branco-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida 
a 17/03/1994, do lar, residente à Rua Gongora, nº 156, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha de DENIL-
SON RODRIGUES DA CRUZ, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de Apiaí-SP e 
de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ser-
viços gerais, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural 
de Ribeirão Branco-SP, residentes e domiciliados em 
Ribeirão Branco-SP. Itapeva. 10 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV ANDERSON LOPES DOS SAN-
TOS e SILVIA APARECIDA SIQUEIRA 
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A Polícia Militar Rodoviá-
ria apreendeu uma gran-
de quantidade de maco-

nha na tarde de terça-feira (11), 
na Rodovia Francisco Alves Ne-
grão, SP-258 em Itararé.

Foram apreendidos 174 ta-
bletes de maconha que pesa-
ram cerca de 210 quilos. Os dois 
ocupantes do veículo foram de-
tidos em flagrante, sendo um 
menor, filho do motorista.

De acordo com a Polícia Ro-
doviária, uma equipe da base 
monitorada de Itararé estava 
em patrulhamento quando 
desconfiou do condutor do veí-
culo Fiat/Siena e deram ordem 

Cerca de 210 quilos de 
maconha são apreendidos 
pela Polícia Rodoviária

de parada. Ao realizar a abor-
dagem e vistoria no veículo, en-
contraram a droga que estava 
escondido no banco traseiro e 

no porta malas do veículo.
O caso agora segue sob in-

vestigação e os detidos ficaram 
a disposição da Justiça.

Na noite de sábado (08), a 
Polícia Militar de Itapeva depa-
rou-se com o gerente de uma 
casa lotérica informando que 
indivíduos haviam adentrado 
no estabelecimento.

De acordo com as informa-
ções o gerente recebeu o cha-
mado de que o alarme do local 
havia sido disparado e assim os 

PM prende dois homens 
por furto de aproximadamente 
200 mil reais em lotérica

policiais deslocaram-se para o 
local.

Na lotérica os PMs encon-
traram o portão lateral aber-
to e uma janela arrombada. 
Diante da situação foram 
feitas diligências pelas ime-
diações do estabelecimento e 
localizado dois ladrões no te-
lhado de um comércio vizinho 

a lotérica.
Os policiais conseguiram 

abordar os indivíduos e com 
eles foram localizados cerca de 
R$ 200 mil reais em dinheiro e 
cheques, produto do furto.

Os homens foram encami-
nhados ao Plantão Policial onde 
permaneceram a disposição da 
Justiça.

Na noite de terça-feira (11), 
uma equipe da Polícia Militar 
avistou um indivíduo pela Tra-
vessa 1 da Vila Dom Bosco que 
ao notar a viatura dispensou 
algo pela via pública, e assim de-
cidiram abordar o rapaz e locali-
zaram uma porção de maconha 
em suas vestimentas, ao verificar 
o que havia sido dispensado, en-
controu pinos de cocaína.

Ao ser feita a prisão deste 
indivíduo, o mesmo resistiu e 
entrou em luta corporal com os 
policiais, o rapaz chegou a danifi-
car uma das viaturas presente no 
local, nesse momento cerca de 
20 pessoas cercaram os policiais 
e começaram a gravar e desaca-
tar a equipe.

Quando chegou apoio de 
outras equipes, os policiais fo-
ram deter uma mulher, nesse 
momento várias pessoas in-
vestiram contra os policiais, e 
a mulher que estava sendo de-
tida efetuou um soco no rosto 
de uma policial feminina, mas 
com uso de força física pelos 
policiais foi possível conter o 
tumulto e deter a agressora.

A policial foi encaminhada 
ao Pronto Socorro onde foi aten-
dida e a ocorrência apresentada 
no Plantão Policial. O rapaz de 
17 anos foi encaminhado para a 
Fundação Casa e a agressora da 
policial liberada após ser ouvida 
pelo delegado.

Populares entram 
em confronto 
com a Polícia 
para defender 
traficante

Por volta das 21h15, de 
sexta-feira (07), a equipe 
GEPAR, estava em patrulha-
mento pela Vila São Francis-
co, quando dois indivíduos 
ao avistarem a viatura, em-
preenderam fuga, adentrando 
a abertura de um muro, e se 
evadindo pela plantação de 
sorgo.

Na fuga eles abandonaram 

uma sacola plástica contendo 
27 porções de maconha e 11 
pedras de crack.

Foi solicitado apoio de ou-
tra viatura da GCM, porém os 
indivíduos não foram localiza-
dos.

Diante dos fatos, o mate-
rial foi apresentado no plan-
tão policial, onde a autoridade 
determinou a sua apreensão.

GCM apreende drogas 
na Vila São Francisco

A Prefeitura Municipal de 
Itapeva emitiu um novo decreto 
estabelecendo mudanças no ho-
rário de funcionamento de bares 
e restaurantes.

Após a confirmação que Ita-
peva avançava para a fase ama-
rela do Plano São Paulo, a prefei-
tura divulgou um decreto que 

permitia a abertura de bares e 
restaurantes no período noturno, 
porém o Plano São Paulo só auto-
rizava esse horário caso o muni-
cípio esteja a maisde 14 dias na 
fase amarela.

Desta forma o município pu-
blicou uma errata onde estabele-
ce os horários de acordo com o 

estabelecido no Plano São Paulo. 
Bares e Restaurantes no perío-
do de 10 a 24 de agosto devem 
funcionar de segunda a domingo 
das 11h às 17h. Caso o municí-
pio permaneça na fase amarela, 
a partir do dia 25 os comércios 
citados poderão abrir das 11h às 
14 e das 19h às 22h.

Itapeva emite novo decreto 
com mudança no funcionamento 
de bares e restaurantes



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

A Prefeitura de Taquarivaí 
por meio da Diretoria De Edu-
cação, distribuiu mais uma re-
messa do Kit de Complementa-
ção da Alimentação do Aluno 
durante a pandemia. 

O kit é composto por itens 
selecionados de acordo com 
a necessidade nutricional dos 
alunos, separados pela Nutri-
cionista do Município, Camila 
de Oliveira.

Taquarivaí distribui mais 
uma remessa do kit de 
merenda escolar

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Admi-
nistrações Regionais, finalizou 
os serviços de lajotamento da 
Rua Esplanada, que fica no Bair-
ro das Pedras, na zona rural. No 
local, também foram instaladas 
lombadas em parceria com a 
Secretaria de Defesa Social.

Segundo o titular da pasta, 
esta benfeitoria era aguardada 
há anos pelos moradores desta 
localidade, sendo esta via pú-
blica a de principal acesso ao 
bairro. 

Trata-se também de uma 
rua com muito movimento du-
rante todo o dia, pelo fato de 
abrigar igreja, bares, mercea-
rias, campo de futebol, empre-
sas e residências.

Estas instalações de lajotas 
foram realizadas com recursos 
próprios da Prefeitura. Elas 

trarão inúmeros benefícios aos 
munícipes residentes na zona 
rural.

Secretaria de Administrações 
Regionais finaliza os serviços 
de lajotamento em via 
pública no Bairro das Pedras

No local também foram instaladas lombadas 
em parceria com a Secretaria de Defesa Social

No dia 16 de agosto de 
2010, o Ambulatório 
Médico de Especialida-

des “EDISON OLIVEIRA MAR-
THO “ - AME ITAPEVA, iniciava 
suas atividades com gestão da 
OSS Santa Casa de Misericór-
dia de Itapeva, com diretoria 
composta por, Augusto Rios 
Carneiro – Provedor;

Aristeu de Almeida Camar-
go Filho – Superintendente; 
Vanda Vitoria Carneiro de 
Santana - Diretora Técnica 
Administrativa; Natália Facco 
Nalesso – Gerente Adminis-
trativa e Dra. Carla Romagnoli 
de Arruda – Gerente Médica.

Em março de 2020, a ge-
rencia da unidade passou a 
ser da OSS Irmandade Santa 
Casa de Andradina, através da 
seguinte diretoria: Sebastião 
Sérgio da Silva – Superinten-
dente; Fabio Gomes de Carva-
lho – Gerente Administrativo; 
Dr. Eduardo Benedito Cerioni 
Silva  – Gerente Médico; Thay-
nara Caroline Xavier - Gerente 
Jurídico; Guilherme Vinicius 
de Camargo de Oliveira - Ge-
rente de Atendimento; Thami-
res da Silva Lopes de Olivei-
ra - Gerente de enfermagem; 
Tatiane Ap da Silva - Gerente 
Serviço de Saúde e Armando 
Ribas Gemignani - Gerente 
Planejamento.

Assim como o AME de Ita-
peva, a OSS Irmandade Santa 
Casa de Andradina, também 
gerencia as unidades de An-
dradina, Fernandópolis, Ara-
çatuba, Promissão e Botucatu, 
além das unidades da Rede 
Lucy Montoro de Fernandópo-
lis e Pariquera-Açú. Essa reali-
dade em 2020, só foi possível 
devido a competência, serie-
dade e qualidade no atendi-
mento ofertado pelo AME An-
dradina, onde a Organização 

Ame Itapeva completa 
10 anos de atividades

atua desde 2010.
O AME Itapeva, é referên-

cia para 15 municípios: Apiaí, 
Barra do Chapéu, Bom Suces-
so de Itararé, Buri, Guapiara, 
Itaberá, Itaóca, Itapeva, Itapi-
rapuã Paulista, Itararé, Nova 
Campina, Ribeira, Ribeirão 
Branco, Riversul e Taquari-
vaí, atendendo um total de 
272.676 habitantes (Datasus 
2010), com as seguintes espe-
cialidades: 

Especialidades Médicas: 
Alergologia, Acupuntura, Car-
diologia, Cirurgia Geral, Cirur-

gia Plástica, Cirurgia Vascular, 
Dermatologia, Endocrinolo-
gia, Endocrinologia Infantil, 
Gastroenterologia, Ginecolo-
gia, Hematologia, Infectolo-
gia, Mastologia, Nefrologia, 
Neurocirurgia, Neurologia, 
Neurologia Pediátrica, Obs-
tetrícia Pré-Natal de Alto Ris-
co, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pneu-
mologia, Proctologia, Reuma-
tologia, Radiologia e Urologia. 

Especialidades não-médi-
cas: Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia e Serviço 
Social.

Ao longo desses 10 anos o 
AME Itapeva mudou a vida de 
várias pessoas, tanto de seus 
pacientes como seus colabo-
radores. 

Nesse período foram rea-
lizadas centenas de cirurgias 
de cataratas, o que significa 
uma melhora na qualidade 
de vida, principalmente de 
milhares de idosos que es-
tavam com suas atividades 
limitadas por terem catarata 
senil, relacionada com o en-

velhecimento, como também 
a diminuição de risco de 
mortes acidentais, causadas 
por quedas.

Foram realizados tam-
bém, inúmeros diagnósticos 
oncológicos, intervenções 
terapêuticas e farmacológi-
cas das diversas especialida-
des médicas e equipe multi-
disciplinar com a finalidade 
de reestabelecer a saúde dos 
pacientes que passaram pelo 
ambulatório.

Em sua história, o AME 
Itapeva abriu várias opor-

tunidades de emprego que 
proporcionou para muitos co-
laboradores, a ascensão pro-
fissional. 

“Através de muito empe-
nho, os colaboradores busca-
ram qualificação com cursos 
técnicos e superiores e assim, 
conquistaram funções geren-
ciais dentro da estrutura da 
unidade”, enaltece o atual 
gerente administrativo Fa-
bio Gomes de Carvalho, que 
também em nome da gerên-
cia médica, deixa uma men-
sagem para os colaborado-
res, pacientes e população 
em geral.

“10 anos completamos, 
e neste momento não pode-
mos nos reunir, nos abraçar, 
nos cumprimentar, não po-
demos estar mais próximos 
para dizer uns aos outros: 
PARABÉNS! Foram 10 anos de 
trabalho e muitas dedicações. 
Estamos passando por uma 
grave crise de saúde mundial 
e é fato que não queríamos 
estar vivendo esse momen-
to tão especial associado a 
esse doloroso enfrentamen-
to, mas se refletirmos bem, 
podemos enxergar algo es-
pecial. Estamos aqui e agora 
mostrando que podemos dar 
nosso melhor, salvar vidas, 
continuando realizando nos-
sos diagnósticos, prestando 
nossos serviços com qualida-
de independente do cenário”. 
Finaliza.

A diretoria da OSS Irman-
dade Santa Casa de Andra-
dina enaltece os esforços de 
todos os colaboradores que 
passaram pelo AME Itapeva 
nesses 10 anos e ressalta que 
sem eles, a unidade não seria 
a referência estadual que é 
hoje. Gratidão e o desejo de 
dias melhores!
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