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A vítima do roubo que ocorreu nesta quarta-feira (09), 
Horácio Rodrigues Garcia, de 90 anos, acabou não resis-
tindo aos ferimentos e falecendo. O idoso foi agredido por 
dois menores que se passaram por vendedores de fruta 
para entrar na casa da vítima que tinha dificuldades de 
locomoção. Já dentro da residência o idoso acabou rece-
bendo fortes golpes na cabeça. De acordo com os policiais, 
os golpes foram desferidos com uma bengala que a vítima 
usava, que teve traumatismo crâniano. 
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O papel do Controle Interno na 
prevenção de fraudes e erros!
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Gestantes e Puérperas (até 45 dias pós-parto) 
sem comorbidades receberão a 1ª dose 
da vacina contra a Covid-19

Secretaria de 
Educação 
realiza a 
entrega 

de kits de 
estudo
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Editorial

Casal internado na UTI Covid do AME 
recebe alta no mesmo dia

Seu Leopoldo e Dona 
Ângela estavam interna-
dos no Hospital Estadual 
Covid-19 AME Itapeva há 
mais de 23 dias. Desse 
total, foram 21 dias na UTI. 

E a manhã de quarta-
feira (09) ficará marcada na 
vida dos dois e de seus fami-
liares, pois receberam alta 
e deixaram o hospital rode-
ados de muita emoção.

Dona Ângela foi inter-
nada na UPA no dia 16 de 
maio e no dia seguinte 
transferida para o AME 
onde foi direto para a UTI. 
A família conta que médi-

cos, fisioterapeutas, enfer-
meiros, técnicos de enfer-
magem e psicólogos fize-
ram um trabalho de exce-
lência e evitaram uma ento-
nação orotraqueal  da 
mulher de 57 anos. Já seu 
Leopoldo, de 62 anos, foi 
internado na UPA no dia 17 
com saturação de 60% e no 
dia seguinte também foi 
encaminhado para o AME e 
levado em estado gravíssi-
mo para a UTI.

Sabendo que se trata-
vam de marido e mulher, a 
equipe do hospital deixou 
os dois pacientes lado a 

lado. Seu Leopoldo acabou 
ficando em estado mais 
crítico e quando já não 
suportava mais o trata-
mento teve o carinho da 
esposa que pedia para ele 
reagir, contando ainda 
com o apoio de toda a equi-
pe do AME.

Depois de semanas de 
luta, o casal melhorou, saiu 
da UTI e após a saúde ser 
estabilizada receberam 
alta. Na saída, familiares e 
funcionários do AME, 
muito emocionados, come-
moraram a volta para casa 
do casal.

LUTO!

Neste sábado, dia 12 de 
junho, as gestantes e puérperas 
com 18 anos ou mais, serão 
vacinadas contra o Corona-
vírus, das 08h às 12h, nos 4 
Polos: CS1 (Postão), Jardim 

Maringá, Vila Aparecida e 
Parque São Jorge.

Para receber o imunizante 
é necessário levar um docu-
mento com foto, a carteira da 
gestante (pré-natal) e certi-

dão de nascimento do 
bebê para as puérperas.

*Para agilizar a vacina, a 
munícipe pode fazer o pré-
cadastro no site vacivi-
da.sp.gov.br

Se não bastante a Covid-19 que nos aterroriza diariamente, que nos faz viver com medo constante, nesta semana fomos 
surpreendidos com um ato brutal de dois adolescentes contra um idoso de 90 anos, o qual não resistiu aos ferimentos e 

faleceu. Não temos palavras para expressar a dor que sentimos pela família que perdeu uma pessoa desta maneira. 
Nossos sinceros sentimentos!

Gestantes e Puérperas (até 45 dias pós-parto) 
sem comorbidades receberão a 1ª dose 
da vacina contra a Covid-19

Novos Públicos são incluídos na 
Vacinação contra a Gripe
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Santa Casa de Itapeva completa 122 anos de história
No final do século XIX, 

mais precisamente no ano 
de 1896, alguns cidadãos 
faxinenses entre eles Dona 
Luiza Marcondes e seu 
marido Francisco Marcon-
des Rezende resolveram 
fundar uma Santa Casa de 
Misericórdia em Faxina, 
antiga denominação da 
cidade de Itapeva.

Três anos mais tarde, 
no dia 20 de maio de 1899 
foi redigida a Ata para a 
fundação da Santa Casa de 
Misericórdia de Faxina. 
Somente no dia 10 de 
junho de 1899 foi escolhida 
a primeira diretoria que 
nomeou como o 1º Prove-
dor o Cel. Crescêncio Ferre-
ira de Melo, um dos funda-
dores da Instituição.

Inicialmente funcio-
nava na antiga Rua Pais-
sandu, 30, hoje Rua Mário 
Prandini, 360. Da acanha-
da e inadequada instalação 
inicial a Santa Casa se 
transferiu, anos depois, 
para um dos prédios mais 
amplos da época, situado 
na esquina entre a Av. Cel 
Acácio Piedade e Rua Mário 
Prandini. Por ali permane-
ceu até o dia 12 de outubro 
de 1919, quando foi inau-
gurada, com uma grande 
festa, o novo prédio que 
hoje funciona a atual Santa 
Casa.

Durante muito tempo a 
Santa Casa encontrou enor-
mes dificuldades em man-
ter-se funcionando. Do 
fechamento, por falta de 
recursos, em 1904, do aten-
dimento a luz de velas e lam-
pião por 10 anos ao incêndio 
ocorrido em 1943 que a 
transformou em ruínas, a 
Santa Casa vem lutando, ano 
após ano, para manter sem-
pre presente à chama miseri-
cordiosa a que foi designada.

Evolução da Santa Casa
1899 - Nomeação da pri-
meira Diretoria
1904 - Fechamento da 

Santa Casa devido a escas-
sez de recurso
- Reabertura da Santa Casa 
e Superação no atendimen-
to prestado à luz de velas e 
lampião por 10 anos

1919 - Inaugurado novo 
prédio, onde funciona a 
atual Santa Casa

1943 - Incêndio no pré-
dio da Santa Casa, onde 
transformou-se em ruínas

1950 - Reconstrução do 
hospital e maternidade

1971 - Inauguração dos 
Apartamentos
- Inauguração do Centro 
Cirúrgico
- Inauguração do Centro 
Obstétrico
- Inauguração do Pronto 
Socorro

1977 - Inauguração da 
Lavanderia

1991 - Inauguração da 
Plano Santa Saúde
- Inauguração das Instala-
ções do Bloco Administra-
tivo

1993 - Inauguração da 1ª 
UTI Adulto

1998 - Inauguração das 
novas instalações da UTI 
Adulto

2003 - Inauguração da 
Unidade de Hemodiálise

2004 - Inauguração da 
UTI NEONATAL e Unidade 
de Imagem

2007 - Inauguração do 
novo prédio Administrativo
- Inauguração da Clínica 
Santa Saúde
- Inauguração do Auditório 
Profº Edison Oliveira Martho

2008 - Inauguração do 
ambulatório de Ortopedia
2009 - Inauguração das 

novas Instalações da Fisio-
terapia
- Inauguração das novas 
Instalações da Ortopedia
- Inauguração das novas 
Instalações da Farmácia
- Inauguração da Sala de 
Estar para colaboradores e 
estagiários

2010 - Inauguração do 
novo andar com instala-
ções de internação para 
convênios e particulares
- Inauguração do novo 
andar com instalações da 
Clínica Cirúrgica
- Inauguração do AME Itapeva

2011 - Inauguração do 
novo Centro Cirúrgico

2012 - Inauguração de 
mais uma sala do novo 
Centro Cirúrgico, que atu-
almente conta com seis 
salas      equipadas
- Inauguração das novas 
instalações do setor de 
Manutenção Elétrica
- Inauguração da Resso-
nância Magnética
- Inauguração da Hemodi-
nâmica
- Inauguração da nova 
Maternidade

2013 - Aquisição de novo 
equipamento de Tomogra-
fia Computadorizada
- Santa Casa inicia mamo-
grafia digital
- Ampliação dos serviços 
de Ressonância Magnética 
com exames de Angio Res-
sonânica
- Início das obras da Unida-
de de Oncologia

2014 - Início da Polisso-
nografia
- Inauguração da nova cape-
la São José

2015 - Inauguração das 
novas instalações do Banco 
de Sangue
- Inauguração das novas 
instalações da Unidade de 
Fisioterapia

- Inauguração das novas 
instalações da Endoscopia
- Novo espaço para realiza-
ção dos exames de Polisso-
nografia

2016 - Unidade de Fisio-
terapia inaugura serviços 
de Pilates
- Santa Casa disponibiliza 
Angiografia

2017 - Santa Casa oferece 
Broncoscopia
- Reforma das rampas de 
acesso interno
- Aquisição de novo equipa-
mento de Mamografia Digital
- Inauguração de acesso 
exclusivo para a Materni-
dade

2018 - Santa Casa é con-
templada com o projeto 
Eficiência Energética da 
Elektro
- Modernização da Unidade 
de Lavanderia com equipa-
mentos adquiridos por meio 
de emendas parlamentares
- Ministério da Saúde cre-
dencia Unidade de Oncolo-
gia da Santa Casa como 
UNACON - Unidade de 
Assistência de Alta Com-
plexidade

2019 - Inauguração da 

reforma da Maternidade 
(com verbas provenientes 
entre uma paceria com o 
Governo do Estado de São 
Paulo e o BID - Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento)
- Inauguração da reforma 

da UTI Neonatal (com ver-
bas provenientes entre 
uma paceria com o Gover-
no do Estado de São Paulo e 
o BID - Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento)
- Aquisição de novo Tomó-
grafo da marca Canon
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Secretaria de Educação realiza a entrega de 
kits de estudo para mais de 15.000 alunos do 

Sistema Municipal de Ensino
A Secretaria Municipal 

de Educação realizará a 
entrega de kits de estudo 
para mais de 15.000 alunos 
das escolas municipais até 
o dia 10 de junho. Trata-se 
de mais uma remessa de 
atividades escolares para 
as aulas em casa, incluindo 
o roteiro de estudos, ativi-
dades impressas, livros das 
coleções “Aprender Sem-
pre e Currículo em Ação”, 
além de outros materiais 
didáticos. Os alunos tam-
bém receberão lanches e 
bebidas lácteas.

De acordo com a Secre-
taria de Educação, serão 
distribuídos os kits para 
15.286 alunos das unida-
des escolares de Educação 
Infantil, Anos Iniciais e 
Anos Finais.  Desses, 246 
estudantes são da Educa-
ção Especial e 105 da EJA – 
Educação Jovens e Adultos. 
Lembrando que as equipes 
das 58 Unidades são as 
responsáveis por toda a 
logística de distribuições 
dos kits escolares e lan-
ches. As entregas tiveram 
início no dia 8 de junho.

Para a secretária de 
Educação, Eunice Rodri-
gues, é de fundamental 
importância que neste 
momento de pandemia, os 
alunos tenham toda a 
estrutura necessária para 
o aprendizado à distância. 
“Queremos proporcionar o 
melhor atendimento aos 
pais e alunos, oferecendo 
um ensino de qualidade de 

maneira remota”, explica. 
Para garantir a apren-

dizagem dos alunos, os 
professores se desdobram 
nas tarefas de planejar as 
atividades de livros didáti-
cos ou apostilas enviadas 
aos alunos, planejam e 
monitoram as atividades e 

os acessos nas formas digi-
tais, produzem vídeos com 
orientações e fazem o 
acompanhamento diário 
das turmas, enviando 
dicas de leitura, músicas e 
até brincadeiras.

São realizadas ainda 
reuniões online com a equi-
pe pedagógica e gestores 
das escolas, bem como o 
monitoramento de traba-
lhos executados.

Tudo é acompanhado 
pelos gestores e superviso-
res de ensino, incluindo o 
Planejamento das Unida-
des Escolares desenvolvido 
durante a pandemia.

Além dos kits escola-
res, os lanches são oferta-
dos às famílias dos alunos 
regularmente matricula-
dos, os quais são entregues 
na própria escola, aten-
dendo a todos os protoco-
los sanitários no combate à 
Covid-19.
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Conexão Auditiva: uma nova unidade em Bauru, com 
a mesma qualidade em serviços já prestados

A Cl ín ica  Conexão 
A u d i t i v a  n a s c e u  e m 
Itapeva com um propósito 
f i r m a d o :  o f e re c e r  a s 
melhores soluções de 
tecnologia auditiva!

Com o grato crescimen-
to de pacientes, a rede de 
Clínicas Conexão Auditiva 
se estendeu para as cidades 
de São Paulo e Botucatu. 
Agora,  está prestes a 
inaugurar sua nova unida-
de na cidade de Bauru.

A rede teve início com a 
fonoaudió loga  C int ia 
Fadini,  graduada pela 
UNESP, sendo reconhecida 
como uma autoridade na 
área. Além de fundadora, 
Dra. Cintia também realiza 
a avaliação clínica da 
audição, seleção e auxilia 
na adaptação de aparelhos 
auditivos com treinamen-
tos aos pacientes, princi-
palmente na unidade de 
Itapeva.

Quem estará responsá-
vel pelos atendimentos na 
unidade de Bauru é a 
fonoaudióloga, Dra. Ana 
Cláudia Gução, graduada 
pela UNESP, além de possuir 
formações complementares 
como mestrado e doutora-
do. Até o momento, Dra. 
Ana Cláudia era responsá-
vel pela Clínica em Botucatu 

e agora também passa a 
atender como fonoaudiólo-
ga responsável em Bauru, 
avaliando a audição dos 
pacientes e contribuindo 
com o processo de seleção e 
adaptação de aparelhos 
auditivos.

Em São Paulo, a respon-
sável técnica é fonoaudió-
loga Dra. Priscila Souza, 
que  é  g raduada  pe la 
Universidade Federal de 
São  Pau lo  (UNIFESP ) , 
possui pós-Graduação em 
Processamento Auditivo 
pela CEFAC e GEPAT, São 
Paulo/SP.  Realiza a avalia-
ção clínica da audição, 
seleção e adaptação de 
aparelhos auditivos com 
treinamento das habilida-
des auditivas centrais.

As Clínicas Conexão 
Auditiva também oferecem 
os melhores e mais moder-
nos aparelhos e acessórios 
para completar o trata-
mento, além de proporcio-
nar o acesso à tecnologia 
a v a n ç a d a  p a r a  q u e m 
necessita de cuidados 
específicos contra a baixa 
audição, perda auditiva, 
zumbido, entre outros 
casos.

Saiba mais sobre os 
s e r v i ç o s  o f e r e c i d o s 
pelas clínicas no site: 

https://conexaoauditiva.c
om.br/ 

Para a idealizadora da 
Rede de Clínicas Conexão 
Auditiva, Cintia Fadini, 
ouvir é viver, é emoção, é 
conectar as pessoas por 
meio do SOM. “A Conexão 
Auditiva está com você 
neste momento, ficamos 
felizes em oferecer tecnolo-
gia e acompanhamento em 
sua reabilitação auditiva 
com muita qualidade. 
Estamos esperando por 
você em uma de nossas 
unidades”, disse.

Reconhecida pela qualidade dos serviços em Itapeva, São Paulo e Botucatu, a cidade de Bauru será agraciada com uma filial da Rede Conexão Auditiva.

Unesp está com inscrições abertas 
para o curso de Engenharia 

Industrial Madeireira

A Unesp de Itapeva 
es tá  com inscr i ções 
abertas a partir de hoje, dia 
11, e segue até o dia 17 de 
junho, para o curso de 
Engenharia Industrial 
Madeireira.

O s  i n t e r e s s a d o s 
podem se inscrever com 

sua nota do ENEM pelo site 
w w w . v u n e s p-
.com.br/VNSP2008

Lembrando que as 
aulas já começam este ano 
e o resultado do processo 
seletivo sairá no dia 17 de 
junho. Neste mesmo dia, 
iniciam-se as matrículas.

Estão abertas as inscrições para os cursos 
de Espanhol ou Inglês para alunos das 

redes Municipal e Estadual

A Diretoria de Ensino – 
região de Itapeva informa a 
oportunidade de inscrição 
para os cursos de Espanhol 
ou Inglês pelo Centro de 
Estudo de Línguas – CEL.

Os cursos acontecerão na 
Escola Zulmira de Oliveira e 
estão disponíveis para 

estudantes da Rede Municipal 
de Ensino do 7º ano ao 9º ano e 
1ª e 2ª séries do Ensino Médio 
da Rede Estadual.

Para mais informações, 
entrar em contato com a 
Escola Zulmira de Oliveira, 
pelos números (15) 3522-
1655 ou (15) 99840-1655.

Mercantil do Brasil amplia horários do autoatendimento em Itapeva
D e s d e  o  i n í c i o  d a 

pandemia, o Mercantil do 
Brasil (MB) tem investido em 
novas tecnologias e na maior 
disponibilidade dos seus 
canais de atendimento para 
garantir mais opções para o 
cliente. Neste período, o 
banco tem intensificado 
suas estratégias on-line 
com ampliação dos servi-
ços oferecidos pelo APP MB 
e o lançamento da Mel, 
chatbot do MB que vem 
auxiliando e atendendo 
c l ientes  v ia  l igações , 
mensagens de voz e de 
texto no WhatsApp.

Com o intuito de melho-
rar ainda mais as relações 
com o cliente, o MB adotou 
uma extensão nos horários 
de autoatendimento em 

Itapeva – SP. O banco está 
ampliando gradativamente 
os horários do caixa eletrôni-
co e na agência da Praça 
Anchieta, 49, Bairro Centro, 
isso já é uma realidade. A 
partir de agora o funciona-
mento passa a ser das 7h às 
20h nos dias de semana, e 

das 8h às 16h nos finais de 
semana.

De acordo com Leandro 
Guimarães, coordenador 
tático do banco, o cliente é o 
foco de todas essas ações. 
“Criamos e continuamos 
desenvolvendo condições 
nas quais a presença e a 

disponibilidade existem no 
momento em que o cliente 
precisa”, comenta.

ZONA RURAL: Gestantes e Puérperas 
(até 45 dias pós-parto) sem comorbidades 

receberão a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19 nos dias 14 e 16

https://conexaoauditiva.com.br/
https://conexaoauditiva.com.br/
http://www.vunesp.com.br/VNSP2008
http://www.vunesp.com.br/VNSP2008
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O Contador do futuro!

O papel do Controle Interno na prevenção de fraudes e erros!
Lamentave lmente , 

notícias sobre fraudes e 
desvios financeiros já 
viraram clichê no nosso país, 
e não importa se foram 
praticadas por políticos, 
empresários, servidores ou 
colaboradores, não causam 
mais espanto como antiga-
mente, é senso comum, 
afinal, quem nunca ouviu 
alguém se referir a um 
criminoso com a frase “foi 
esperto”, ou, “se deu bem”, 
como se a desonestidade 
fosse um adjetivo honroso?! 
É triste a afirmativa, mas 
existem muitas pessoas no 
Brasil com esse tipo de 
pensamento.

V u l n e r a v e l m e n t e 
nesse contexto, a grande 
maioria das empresas, 
principalmente as de 
origens familiares, conti-
nuam a real izar suas 
operações com base na 
confiança, sem se preocu-
par em estruturar um 
processo de controle que 
se possa auditar as transa-
ções ,  acompanhar  os 
registros e garantir a 
salvaguarda dos ativos. 
Utilizando como “anto-
lhos”  a  famosa f rase 
“comigo não acontece”, 
essas empresas seguem 

o p e r a n d o  a t é  s e re m 
“surpreendidas”, momen-
to este em que normal-
mente é tarde demais para 
se fazer alguma coisa.

Fundamentando essa 
tese, o relatório de 2020 da 
ACFE  (Assoc iat ion  o f 
C e r t i f i e d  F r a u d 
Examiners), que é a maior 
organização antifraude do 
mundo (disponível em 
www.acfe.com), apontou 
que nos casos de fraudes 
na América Latina, 20% 
foram praticadas por 
Proprietários e Executivos, 
30% por Empregados, 46% 
por Gerentes e 4% demais 
e n v o l v i d o s .  C u r i o s o 
observar que o maior 
índice de ocorrência (46%), 
são justamente com os 
níveis de gerência das 
organizações, ou seja, os 
cargos de confiança nas 
empresas. 

Com base no aludido, 
para esclarecer o papel do 
controle interno como 
prevenção de fraudes e 
erros, faz-se oportuno 
descrever a definição do 
termo “Controle Interno”, 
conforme segue: “Processo 
conduzido pelo conselho 
de administração, pela 
administração e  pelo 

corpo de empregados de 
uma organização, com a 
finalidade de possibilitar 
uma garantia razoável 
quanto à realização dos 
objetivos nas seguintes 
categorias:  Eficácia e 
eficiência das operações; 
C o n f i a b i l i d a d e  d a s 
demonstrações financei-
ras; Conformidade com 
l e i s  e  re g u l a m e n t o s 
cabíveis” (Committee of 
Sponsoring Organizations 
o f  t h e  T r e a d w a y 
Commission - COSO).

Quanto a aplicabilida-
de e validação dos contro-
les, convém destacar a 
metodologia utilizada 
pelas maiores empresas de 
auditoria do mundo, o 

“Test of Design” (TOD), que 
visa verificar se os contro-
les internos desenvolvidos 
pelas empresas realmente 
são efetivos, ou seja, se 
cumpre com o seu propósi-
to. O modelo é operaciona-
lizado através do desenho 
dos processos da organiza-
ç ã o,  v i s a n d o  s e m p re 
identificar os riscos de 
erros e fraudes (pontos-de-
controles) atrelados a cada 
fase da operação, confron-
tando simultaneamente as 
evidências dos controles 
utilizados para mitigar os 
referidos riscos identifica-
dos. Após a finalização do 
desenho dos processos, os 
riscos encontrados são 
c o m p i l a d o s  e m  u m a 

matriz de riscos (por 
departamento), e amarra-
dos com a matr iz  de 
controles,  que será o 
ob jeto  dos  tes tes  da 
auditoria interna, realiza-
dos tempestivamente na 
empresa. 

Para exemplificar a 
metodologia TOD, pode-
mos imaginar a seguinte 
situação (hipótese): Se as 
compras só podem ser 
realizadas com a aprovação 
do gerente do departamen-
to de compras, a assinatura 
(aprovação) do gerente nos 
pedidos de compras, é a 
evidência primordial para 
validar o controle interno 
dessa operação, cobrindo o 
risco de “compras realiza-
das sem a devida autoriza-
ção”. Periodicamente, a 
auditoria interna realizará 
a seleção (amostragem) dos 
p e d i d o s  d e  c o m p r a s 
realizados em um determi-
nado período, para verificar 
se realmente todas essas 
operações foram devida-
mente aprovadas pelo 
gerente do departamento. 

Por epílogo, não é 
p rec i so  e s fo rço  para 
entender que as empresas 
que operam escoradas na 
confiança, estão fadadas 

ao fracasso, da mesma 
forma que a estrutura 
organizacional é a base 
para todo o crescimento 
operacional. Como nor-
malmente as reestrutura-
ções preventivas são mais 
econômicas do que a 
corret ivas ,  procure o 
quanto antes a orientação 
de um especialista na área!

Tiago Mattos é CEO da 
Conceito Contábil e Tutor do 
Curso de Ciências Contábeis 
da Anhanguera Itapeva, 
com MBA em Auditoria 
Integral pela UFPR, atuou 
em grandes empresas 
nacionais e multinacionais 
como Auditor da KPMG e 
Ernst & Young (conhecidas 
por Big Four). Com 18 anos 
de experiência em contabili-
d a d e  d e  L u c r o 
Real/Presumido/Simples 
Nacional, oferece seus 
serviços nos seguintes 
contatos: (15) 3522-5774 – 
Whatsapp (15) 99677-7886 – 
e m a i l :  c o n t a-
to@conceitocontabil.org,   
ou diretamente na Rua 
Teófilo David Muzel, 179 – 
Vila Ophélia – Itapeva SP 
( e m  f re n t e  a o  I N S S ) . 
Disponível para acesso 
também através do site 
www.conceitocontabil.org.

Morre idoso vítima de roubo em Itapeva
A vítima do roubo que 

ocorreu nesta quarta-feira 
(09), Horácio Rodrigues 
Garcia, de 90 anos, acabou 
não resistindo aos ferimen-
tos e falecendo.

O idoso foi agredido 
por dois menores que se 
passaram por vendedores 
de fruta para entrar na 
casa da vítima que tinha 
dificuldades de locomo-
ção. Já dentro da residên-
cia o idoso acabou rece-
bendo fortes golpes na 
cabeça. De acordo com os 
policiais, os golpes foram 
d e s f e r i d o s  c o m  u m a 
bengala  que a  v ít ima 
usava, que teve traumatis-
mo crâniano e foi encami-
nhado em estado grave 
para  um hosp i ta l  em 
Sorocaba.

Um dos autores do 
roubo foi pego pelo neto da 
vít ima, já o outro foi 
capturado pelos vendedo-
res de fruta que ao saberem 
do crime e que os indivídu-
os também se passaram 

por vendedores, foram 
atrás para saber quem era e 
conseguiram identificar o 
jovem, graças a imagens de 
câmeras de segurança de 
um vizinho da vítima.

Na delegacia os adoles-
centes de 14 e 17 anos 
acusaram um ao outro 
sobre quem teria agredido 

a vítima. Os jovens perma-
necem à disposição da 
Justiça.

A brutalidade do crime 
comoveu os cidadãos, que 
nas redes sociais pediram 
por penas mais rígidas em 
casos como esse.

N o s s o s  s i n c e r o s 
sentimentos aos familiares.

Sábado (12) será o DIA D de Vacinação contra a Covid-19 em Buri
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PROCLAMAS

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITAPEVA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 

ITINERANTE
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca toda a categoria dos trabalhadores e empregados do comércio varejista, 
atacadista em geral sócios e não-sócios, de sua base territorial integrada pelos 
Municípios de Apiaí, Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, Barra do Chapéu, 
Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Iporanga, Itararé, Itaberá, Itaóca, 
Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itaporanga, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, 
Ribeirão Grande, Riversul, Taguaí, Taquarituba e Taquarivaí, no Estado de São Paulo, 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Itinerante, a ser realizada nos 
dias de 17, 18, 21 e 22 do mês de junho do ano de 2021,  das 9h às 16h. A assembleia 
contará com uma urna fixa na sede do sindicato e com urnas itinerantes que 
percorrerão  os estabelecimentos do comércio varejista de produtos farmacêuticos 
do Estado de São Paulo e do Comércio Atacadista de Drogas, Medicamentos, 
Correlatos, Perfumarias, Cosméticos e Artigos Toucador no Estado de São Paulo, e 
encerrará no dia 22/06/2021, na sede do sindicato, na Rua Olívia Marques, nº 257, 
Centro, nesta cidade de Itapeva, Estado de São Paulo, a fim de deliberar, por 
escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - 
apresentação, discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para 
a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho  e, ou a prorrogação do 
instrumento coletivo vigente, a ser negociada junto às categorias econômicas 
representantes do comércio varejista de produtos farmacêuticos do Estado de São 
Paulo e do Comércio Atacadista de Drogas, Medicamentos, Correlatos, Perfumarias, 
Cosméticos e Artigos Toucador no Estado de São Paulo, visando a obtenção de 
vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva categoria 
profissional; b - deliberar e aprovar sobre as formas e meios de custeio das atividades 
sindicais; c - discussão e aprovação das condições em que haverá paralisação 
coletiva, na hipótese de recusa pela categoria patronal em discutir as reivindicações 
constantes da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da mesma após formalizada; 
d- votação pela Assembleia sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente 
da entidade e/ou da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo 
para negociar e firmar a norma coletiva, ou instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho 
nos termos da legislação vigente, se for o caso; e – outros assuntos de interesse da 
categoria profissional. Na forma do art. 612 c/c o art. 859, da CLT, e em consonância 
com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá deliberar, em primeira 
convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios e de qualquer 
número de não sócios, e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e 
votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de não sócios. 

Itapeva/SP, 11 de junho de 2.021.  
Marcelo Nunes de Castro - Presidente.

REOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA, CNPJ 
07.197.105/0001-21, com registro no cartório oficial de registro de Itapeva SP sob 

nº 1097 em 19/01/2005, com endereço da sede a Rua sete de setembro nº 100 
Centro, CEP 18.290-000, BURI, Estado de São Paulo, os sócios comunicam a 

dissolução da sociedade nesse ato.  08/02/2021.

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
A Diretoria do CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE ITAPEVA – CEAPI 

convoca profissionais que possuam Licenciatura Plena em Pedagogia ou Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes ou Pós-Graduação em Cursos de Especialização, para o fim de 

atuação docente, para ministrar os componentes curriculares abaixo relacionados, em diferentes 

cursos. 

Para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Eletrotécnica: Engenheiros (as) 

Elétricos para Eletricidade Básica, Eletrônica Analógica I, Desenho Técnico, Montagem de Circuitos 

Elétricos, Eletrônica Digital , Instalações Elétricas Residenciais e Prediais, Máquinas Elétricas II, , 

Circuitos Elétricos, Comandos Elétricos, Sistema Trifásico, Desenho Informa�zado, Planejamento 

do Trabalho  de Conclusão de Curso; Engenheiros (as) Elétricos com Especialização em Segurança 

do Trabalho para Segurança do Trabalho. Para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio em Segurança do Trabalho: Engenheiros (as) com Especialização em Segurança do 

Trabalho para Noções de Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Meio Ambiente 

Industrial, Segurança Aplicada , Gestão em Saúde, Engenheiros (as) Máquinas Equipamentos e 

Materiais, Segurança no Trabalho Rural, Norma�zação e Legislação, Ergonomia, Administração 

Aplicada e Técnica de Treinamento. 

Para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem: Enfermeiros (as) 

para Enfermagem Clínica, Enfermagem Domiciliária, Vigilância Epidemiológica, Enfermagem 

Gerontológica, Urgência e Emergência, Gestão em Saúde; Licenciados (as) em Letras para 

Linguagem, Trabalho e Tecnologia ; Bioquímicos (as) para Microbiologia e Parasitologia; 

Enfermeiros com Especialização em Segurança do Trabalho para Segurança do Trabalho. 

Para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Radiologia: Enfermeiros (as) 

para É�ca e Cidadania, Enfermeiros com Especialização em Segurança do Trabalho para 

Segurança do Trabalho; Médicos (as) com Especialização em Radiologia para Legislação, Técnicas 

Radiológicas, Densitometria, Exames Radiológicos ,Tomografia,  Medicina Nuclear; Psicólogos (as) 

para Formação Profissional ; Cirurgião (ã) Den�sta para Radiologia Odontológica ; Médicos (as) 

Veterinário para Radiologia Veterinária. 

Local para a apresentação: Av. Higino Marques, 100, 2º andar, Centro.

Data para apresentação: Do dia 23 à 30 de Junho de 2021

Horários: 08h às 12h, 13:30 às 17:00.

Documentação: O candidato deve apresentar todos os documentos pessoais, além do Diploma de 

Curso Superior e Histórico e do documento comprobatório da Licenciatura para a Docência 

(Licenciatura Plena em Pedagogia ou Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes) ou 

de Pós-Graduação em Cursos de Especialização, para o fim de atuação docente.

Sônia Maria Alberigi – Diretora da Escola
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SUA EMPRESA 
MERECE ESTAR 
EM EVIDÊNCIA!

SIM!

+ 3.300.000
TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL 

DE ACESSOS EM 2020

EM 2021
QUASE 1 MILHÃO

DE ACESSOS 

47.674 CURTIDAS NO FACEBOOK

18.300 SEGUIDORES NO INSTAGRAM

AINDA VAI FICAR DE FORA?
www.jornalitanews.com.br

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Dàs 13 às 17h -  Agende pelo whats (15) 98105-3818


