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Na manhã desta terça-feira (19), uma equipe da Polícia Militar 
Ambiental de Itapeva realizou o resgate de um filhote de lobo guará 
que se encontrava em situação de vulnerabilidade na Rodovia 
Francisco Alves Negrão (SP 258) KM 305, próximo a Fazenda Fratelli. 
Aparentemente o filhote estava abandonado, uma vez que a equipe 
de policiamento ambiental fez incursão na mata nas proximidades 
e não encontrou vestígios da família do lobinho.
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Editorial

A Câmara Municipal de 
Itapeva aprovou na noite 
de segunda-feira (18), um 
projeto de lei de autoria do 
vereador Roberto Comeron 
que deixa mais rígida a 
nomeação de pessoas em 

cargos públicos.
O  P r o j e t o  d e  L e i 

163/2021 Veda a nomea-
ç ã o  p a r a  c a rg o s  e m 
comissão e função de 
confiança de pessoas que 
tenham sido condenadas 

por crime sexual contra 
criança ou adolescente.

O PL foi aprovado por 
unanimidade e agora 
segue para o prefeito 
Mário Tassinari, que pode 
sancionar ou vetar.

Câmara aprova lei que proíbe nomeação de pessoas condenadas 
por crime sexual contra criança e adolescente

VEM AÍ... ITA NEWS DE OURO 2021
A festa mais elegante do ano!

Dia 3 de dezembro, a partir das 19h.No Espaço Verde Michetti.
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*Respeitando todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19.
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Escolas Municipais passam a atender 
presencialmente 100% dos alunos 

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de 
Educação, informa que a 
partir da próxima segunda-
feira, dia 25, as Escolas 
Munic ipa i s  passam a 
atender 100% dos alunos 
mat r i cu lados ,  que  j á 
estavam frequentando as 
aulas de forma presencial. 

A obrigatoriedade da 
f requênc ia  nas  au las 
presenciais ainda será 
definida, em reuniões 
futuras. A Secretaria de 
Educação aguarda parecer 
do Governo do Estado 
sobre o distanciamento. O 
protocolo segue com uso 
obrigatório de máscara, 
uso de álcool em gel 70% e 
aferição de temperatura.

As Unidades terão de 18 a 
22 de outubro pra se organi-
zarem, para a partir de 25 
ampliarem o atendimento. 
Todas as escolas estão 
atuando com a idade obriga-
tória: a partir de 4 anos.

A Secretaria Municipal 
de Educação está seguindo o 
decreto do Estado e o Parecer 
do Conselho Estadual de 
Educação. O Governo do 
Estado divulgou um release 
f a l a n d o  s o b r e  a 
OBRIGATORIEDADE da volta 

às aulas. Veja:
Governo de SP anuncia 

retomada obrigatória às 
aulas presenciais a partir 

de 18 de outubro

O Governador João 
Doria anunciou na quarta-
feira (13)  a retomada 
obrigatória dos estudantes 
às aulas presenciais para as 
redes estadual, municipais 
e privada a partir de 18 de 
outubro. Todos os protoco-
l o s  s a n i t á r i o s  s e r ã o 
mantidos até o final de 
outubro, assim como o 
esquema de revezamento 
planejado por cada escola, 
de acordo com sua capaci-
dade física. 

“Tenho certeza que, 
como eu,  pai  de  três 
a d o l e s c e n t e s ,  t o d o s 
aqueles que são mães e 
pais estão felizes com a 
possibilidade de seus filhos 
retomarem as aulas. Para 
garantir a segurança do 
retorno às aulas presencia-
is, todos os protocolos 
sanitários, como o distan-
ciamento de um metro 
ent re  os  a lunos ,  uso 
obrigatório de máscara e 
á l c o o l  e m  g e l ,  s e r ã o 
mantidos até o final de 

outubro”, afirmou Doria. 
A partir de 3 de novem-

bro,  novas  mudanças 
passarão a ser implemen-
tadas, como a não obriga-
toriedade do distancia-
mento de um metro e, por 
consequência, a desconti-
nuidade do revezamento 
entre os alunos nas aulas 
presenciais. A medida vai 
ampl iar  o  acesso e  a 
frequência dos estudantes 
da educação básica à 
unidade escolar para 100% 
dos estudantes presentes 
simultaneamente.

A imunização de 97% 
dos profissionais da educa-
ção, com esquema vacinal 
completo, garante maior 
segurança para a retomada 
por completo das aulas. 
Além disso, 90% dos adoles-
centes de 12 a 17 anos já 
tomaram a primeira dose da 
vacina contra a COVID-19.

“A educação precisa ser 
prioridade da sociedade. 
Fizemos todos os investimen-
tos necessários para o 
cumprimento dos protocolos 
e essa volta tem total respaldo 
do Comitê Científico do 
E s t a d o ” ,  d e s t a c o u  o 
Secretário da Educação, 
Rossieli Soares.

https://www.facebook.com/itanewsdeouro
https://www.jornalitanews.com.br/noticia/camara-aprova-lei-que-proibe-nomeacao-de-pessoas-condenadas-por-crime-sexual-contra-crianca-e-adolescente/


Em nove meses foram realizadas 292 cirurgias 
eletivas por meio do município

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde e de 
contrato específico para a 
realização de cirurgias 
eletivas, já empregou o 
aporte financeiro de R$ 
753.288,76 referente aos 
meses de janeiro a setem-
bro de 2021.

É importante salientar, 
que não se trata apenas da 
realização de procedimentos 
cirúrgicos, está sendo 
realizado também todo o 
processo de preparação dos 
pacientes, em que os mesmos 
são submetidos às consultas 
especializadas de pré e pós-
operatório, além da realiza-
ção dos exames de imagem e 
laboratoriais, para que os 
pacientes sejam avaliados 
antes de serem submetidos 
ao procedimento cirúrgico.

Ao todo foram realiza-
das 292 cirurgias em 204 
pacientes. Apenas com 
cirurgias foram gastos R$ 
382.112,03, sendo o pico no 
mês de julho com 62 cirurgi-

as em 41 pacientes. Com 
ambulatório eletivo foram 
gastos R$ 216.916,04, com 
ressonância magnética R$ 
132.360,36 e com radiografia 
R$ 21.900,33.

No último dia 27 de 
agosto, o prefeito Mario 
Tassinari, assinou mais um 
termo de convênio entre a 
Prefeitura Municipal e a 
Santa Casa de Misericórdia 
de Itapeva, autorizando o 
pagamento de mais R$ 2 
milhões para a realização de 

cirurgias eletivas de média 
complexidade aqui no 
município, aos pacientes 
usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde, sem a 
necessidade de que eles 
tenham que viajar para 
outros centros em busca de 
cirurgias.

De acordo com a Central 
de Regulação, com o empre-
go de recursos próprios do 
município a fila de espera 
para atendimento especiali-
zado da especialidade de 

cirurgia geral zerou. Hoje há 
pacientes aguardando a 
liberação cardiológica ou 
anestesiológica para passar 
pelo procedimento cirúrgico. 

“O tempo de espera entre 
a chegada da solicitação na 
Central de Regulação e o 
agendamento da consulta 
especializada está em torno 
de 15 dias”, contou Maria 
Christina Ribeiro Fonseca, 
diretora de Departamento de 
Regulação de Procedimentos 
e Serviços de Saúde.

22 de outubro de 2021

Banco de Sangue está 
precisando de doadores 

URGENTE

O Banco de Sangue 
de Itapeva, localizado no 
prédio da Santa Casa, 
divulgou em suas redes 
sociais que está precisan-
do com urgência de 
doadores de sangue, de 
qualquer tipo sanguíneo.

Pa r a  d o a r  b a s t a 
comparecer de segunda a 
quinta, das 07h às 14h, no 
Banco de Sangue de 
Itapeva, que está localiza-

do na Rua Mário Prandini, 
n� 935, ter entre 18 anos e 
60 anos, portar cartão 
SUS ,  RG ,  e s ta r  bem 
alimentado e ter dormido 
bem a noite. Caso a 
pessoa já seja doador, a 
idade se estende até os 69 
anos para doar.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (15) 3522-0934 ou 
WhatsApp (14) 99125-3476.

Parceria entre Prefeitura 
e ETEC oferece curso 
gratuito de Eletricista

Obra da Rua Dom Luiz de Souza tem previsão 
de término para janeiro/fevereiro de 2022
Desde o dia 21 de 

junho, a Secretaria de 
Obras realiza uma grande 
obra na Rua Dom Luiz de 
Souza. De acordo com o 
s e c re t á r i o  d e  O b r a s , 
Wilhen Kuchta, a obra é 
necessária, porque a rede 
de drenagem do trecho é 
com tubos  ármicos  e 
estava bastante compro-
metida. Em entrevista, o 
titular da Pasta disse que 
medida visa solucionar 
definitivamente os recor-
rentes afundamentos do 
pavimento asfáltico do 
t r e c h o ,  q u e  c a u s a m 
transtornos em períodos 
chuvosos. A obra custará 
R$ 546.765,90 e está sendo 
executada integralmente 
com recursos próprios do 
município. Confira:

IN – Qual o objetivo da 
obra que está sendo realiza-
da na Rua Dom Luiz de 
Souza? O local é conhecido 
pela população por abrir um 
enorme buraco em épocas de 
chuva, inclusive já foram 
registrados acidentes em 
decorrência disso.

Wilhen – O principal 
objetivo da obra de galeria 
que está sendo executada 
na rua Dom Luiz de Souza é 
resolver de forma definitiva 
os problemas de afunda-
mento  do  pav imento 
asfáltico, recorrentes no 
local. Conforme menciona-
do na pergunta, os “bura-
cos” surgiam especialmente 
em épocas com altos índices 
pluviométricos, pois a rede 
de drenagem do trecho em 
questão, é composta por 
tubos ármicos (metálicos), 
que é um método construti-
vo que tem sua durabilida-
de aproximada entre 40 a 50 

anos. O trecho da rede em 
questão, estava condenada, 
onde os tubos apresenta-
vam características “acha-
tadas” devido ao processo 
corrosivo que os mesmos 
sofrem ao longo do tempo, 
estando longe de suas 
condições normais. 

IN – Como teve início o 
projeto para a obra? E qual é 
o valor do investimento?

Wilhen – O projeto foi 
motivado após um afunda-
mento ocorrido no trecho, 
onde o transtorno causado 
a população foi considerá-
vel. A partir disso, o Prefeito, 
Dr. Mário Tassinari, autori-
zou que a equipe técnica da 
Secretaria de Obras, junta-
mente com a Secretaria de 
Finanças, elaborasse um 
planejamento orçamentá-
rio e posteriormente, um 
projeto técnico, contem-
plando a melhor opção de 
Engenharia para solução 
cabal do problema. O valor 
do investimento é de R$ 
546.765,90.

IN - Qual a segurança 

que o senhor pode passar aos 
munícipes de que desta vez o 
problema do local será 
sanado, visto que isso se 
estende há tantos anos?

W i l h e n  –  C o m o 
mencionado na pergunta 
anterior, foi adotado um 
s i s t e m a  c o n s t r u t i v o 
específico para resolver 
este tipo de situação. A 
obra está sendo executado 
com aduelas de concreto 
moldadas in loco e isso me 
dá a segurança técnica, de 
afirmar que os problemas 
no trecho em questão, irão 
ser resolvidos de modo 
definitivo. 

IN – Qual a previsão para 
término? Este período de 
chuvas tem contribuído para 
um possível atraso da obra?

Wilhen – A princípio, a 
obra estava prevista para 
ser concluída no mês de 
novembro do corrente ano. 
Contudo, devido as recor-
rentes chuvas e a dificulda-
de da empresa em comprar 
grandes quantidades de 
materiais específicos, o 
prazo da obra irá se prolon-

gar. A expectativa da equipe 
técnica, é que a obra seja 
concluída entre os meses de 
janeiro e fevereiro de 2022. 
Acho válido ressaltar que 
estamos entrando no 
período de chuvas e as 
mesmas interferem direta-
mente na execução de obras 
de galeria de águas pluviais 
e obras de pavimentação 
asfáltica. 

IN – Deixe suas conside-
rações finais e um recado 
para a população.

Wilhen – Bom, espero 
que as considerações que fiz 
nas perguntas anteriores 
tenham sido esclarecedo-
ras. Por fim, destaco que a 
obra de galeria da Rua Dom 
Luiz de Souza é uma obra 
complexa de Engenharia e 
sem dúvidas, causa trans-
tornos, contudo, garanti-
mos que o problema de 
afundamento do pavimento 
asfáltico no trecho em 
questão, será definitiva-
mente resolvido. Conto com 
o apoio e compreensão da 
população, principalmente 
dos munícipes que utilizam 
a via com frequência.

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio de parceria com a 
ETEC Dr. Demetrio Azevedo 
Junior (Escola de Minas) 
está oferecendo curso 
gratuito de eletricista 
especialista em redes de 
média e alta tensão. O curso 
é voltado para pessoas que 
buscam uma oportunidade 
de primeiro emprego ou 
recolocação no mercado de 
trabalho. 

Para que o interessado 
faça a inscrição é necessário 
que ele tenha ensino médio 
completo e carteira de 
habilitação. Todas as infor-
mações de pré-requisitos e 
documentos necessários 
para a inscrição são descritas 
no edital do processo 
seletivo, que é publicado 
quando uma nova turma do 

curso é aberta.
No momento, os 26 

alunos que estão cursando a 
Escola de Eletricistas 
passaram por duas etapas 
de um processo seletivo. 
Essa é a sexta turma em 
funcionamento e a previsão 
é que em breve abra uma 
nova classe. No momento 
os alunos do curso estão 
realizando a finalização das 
aulas práticas, com previsão 
de término das atividades 
no final deste mês.

O curso é dividido em 
duas partes, sendo teórica e 
prática. Na primeira os 
alunos se preparam para a 
eletricidade básica e na 
segunda etapa instalações 
de alta tensão. A duração do 
curso é de aproximadamen-
te 5 meses.

“Destaco que a obra de galeria da Rua Dom Luiz de Souza é uma obra complexa de Engenharia e sem dúvidas, causa transtornos, 
contudo, garantimos que o problema de afundamento do pavimento asfáltico no trecho em questão, será definitivamente resolvido”.

https://www.instagram.com/bsiitapeva/
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Itapeva é contemplada com 269 horas de 
consultoria sobre empreendedorismo 

pelo Sebrae

Polícia Militar Ambiental resgata filhote de 
lobo Guará em situação de vulnerabilidade

Na manhã desta terça-
feira (19), uma equipe da Polícia 
Militar Ambiental de Itapeva 
realizou o resgate de um filhote 
de lobo guará (Chrysocyon 
brachyurus) que se encontrava 
em situação de vulnerabilidade 
na Rodovia Francisco Alves 
Negrão (SP 258) KM 305, 
próximo a Fazenda Fratelli.

Aparentemente o filhote 
estava abandonado, uma vez 
que a equipe de policiamento 
ambiental fez incursão na 
mata nas proximidades e não 
encontrou vest íg ios  da 
família do lobinho.

Os Policiais Ambientais 
então acionaram os médicos 
veterinários da empresa de 
recolha de animais para 
prestar os primeiros socorros, 
os quais afirmaram que o 
filhote estava bem, mas que 
seria necessário submetê-lo a 
exames mais complexos e 
hidratá-lo. Por esse motivo foi 
encaminhado àquela institui-
ção até que o animal esteja em 
condições de ser devolvido ao 
seu habitat natural.

Em contato com o Sargento 
Américo, Comandante da Base 
Operacional da Polícia Militar 
Ambiental, ele nos explicou que o 
lobo guará é o maior canídeo 
silvestre da América do Sul, 
podendo atingir entre 20 e 30 
quilos e chegar a 90 centímetros 
de altura, no Brasil, ele vive no 
Bioma Cerrado e que é considera-
da espécie vulnerável que está 
ameaçada de extinção, pois é 
duramente afetado pela 
constante expansão do agrone-
gócio no bioma cerrado, 
atropelamentos, caça e doenças 
advindas dos cães domésticos.

O Comandante ainda nos 
explicou que como nossa 
região trata-se de um ecótono 

ou seja a transição de dois 
biomas, mata atlântica e 
cerrado, então a aparição de 
lobos guarás em fazendas e 
pequenas propriedades rurais 
está se tornando comum, pois 
em seu habitat natural não 
está  havendo a l imento 
suficiente, assim os lobos 
guarás buscam uma forma 
alternativa de se alimentar 
comendo galinhas e outros 
pequenos animais de criação.

O Sargento Américo 
adverte que se o animal for 
encontrado próximo as 
propriedades rurais nunca 
usem de  agress iv idade 
contra o lobo-guará ou 
qualquer animal silvestre 
que seja, embora ele seja um 
animal classificado como não 
agressivo, ele estando acuado 
pode atacar, mas na verdade 
ele só quer se alimentar e 
voltar para a mata, assim 
caso haja  dúvidas  com 
relação a animais silvestres 

entre em contato com a Base 
da Polícia Militar Ambiental 
para qualquer esclarecimen-
to por meio do telefone (15) 
3522-0115. Lembrando que 
manter animais silvestres em 
cativeiro, praticar maus 
t r a t o s  c o n t r a  a n i m a i s 
silvestres ou caçá-los é crime 
ambiental.

A  P r e f e i t u r a  d e 
Itapeva, por meio do Fundo 
Social e da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
participou no início do mês 
d o  3 º  E n c o n t r o  d o 
Programa de Articulação 
Regional de Políticas 
Públicas, na cidade de 
Registro.

O programa Consórcio 
Empreendedor é uma 
iniciativa do Sebrae, em 
parceria com a FGV, e tem 
como objetivo efetivar 
polít icas públicas de 
desenvolvimento de base 
empreendedora, tais como 
Desburocrat ização  e 
Melhoria do Ambiente de 
Negócios, Modernização 
A d m i n i s t r a t i v a  d a s 
Prefeituras,  Inclusão 
Produtiva, Cooperativismo 
e Associativismo, Compras 

Públicas e outros, por meio 
da integração dos municí-
pios; proporcionar aos 
municípios menores as 
oportunidades de políticas 
púb l i cas  t íp i cas  das 
grandes cidades, tais como: 
compras públicas em 
grande escala, projetos 
robustos de captação de 
recursos ,  atração de 
i n v e s t i m e n t o s  p a r a 
concessões e parcerias; e 
criar e fortalecer institui-
ções permanentes do 
desenvolvimento regional.

Na ocasião, o município 
foi contemplado com 269 
horas de consultoria, a ser 
fornecida pelos consultores 
do Sebrae, sendo no setor de 
Desburocratização, 121 
horas de revisão e moderni-
zação dos códigos de 
construção, obras e edifica-

ções; no setor de Inovação, 
24 horas de estruturação e 
alinhamento da Sala do 
Empreendedor e 24 horas de 
apoio e acompanhamento 
na Sala do Empreendedor; e 
no Setor de Inclusão 
Produtiva, 100 horas de 
consultoria para grupos de 
catadores e materiais 
recicláveis.

A  ass inatura  dos 
contratos foram realiza-
dos na tarde de terça-
feira, 19 de outubro, no 
gabinete do prefeito com 
a presença do consultor 
de marketing do Sebrae, 
A l i sson Rezende,  do 
articulador local da FGV, 
Carlos Alberto Pereira 
Junior e gestores itape-
venses que serão os 
administradores  das 
horas de consultoria.

É o maior canídeo da América do 
Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos 
de peso e até 90 centímetros na altura da 
cernelha. Suas pernas longas e finas e a 
densa pelagem avermelhada lhe 
conferem uma aparência inconfundível. 
O lobo-guará é adaptado aos ambientes 
abertos das savanas sul-americanas, 
sendo um animal crepuscular e onívoro, 
com importante papel na dispersão de 
sementes de frutos do cerrado
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Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez

A rede comercial de 
móveis e de eletrodomésti-
cos Lojas CEM acaba de 
conquistar, pela quarta vez, 
o Prêmio Valor 1000, como a 
melhor empresa de varejo do 
Brasil. O ranking, cuidadosa-
mente elaborado pelo jornal 
Valor Econômico, da Globo, 
classifica as 1000 maiores 
empresas brasileiras de 
todos os setores econômicos 
e aponta as campeãs de cada 
setor, mediante critérios 
h o m o l o g a d o s  p e l a 
Faculdade de Administração 
de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas e análises da 
Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM 
deu -se ,  não  pe lo  seu 
faturamento ou lucro, mas 
pelo melhor desempenho 
da empresa em todas as 
áreas. A publicação anual 
estuda cuidadosamente os 

balanços apresentados 
pelas empresas, comparan-
do o desempenho das 
companhias. A edição deste 
ano tem por base os balan-
ços de 2020, ano do início da 
pandemia de covid-19. 
Nessa ocasião, as Lojas CEM, 
que ainda não vendem pela 
internet, permaneceram 
por cerca de 70 dias com 
todas as suas filiais fecha-
das em razão das medidas 
de combate ao coronavírus.

Mesmo assim, a rede 
manteve todos os seus 
mais de 11 mil funcionários 
empregados, continuou 
pagando a todos (inclusive 
seus fornecedores) rigoro-
samente  em dia ,  deu 
tranquilidade aos clientes, 
abolindo os juros sobre as 
prestações vencidas no 
período de fechamento das 
lojas e seguiu ampliando 

seu Centro de Distribuição, 
construindo e inauguran-
do novas filiais.  Com essas 
medidas, que bem demons-
tram a força da empresa, as 
Lojas CEM mantiveram 
índices de faturamento e 
de rentabilidade equiva-
lentes ao do ano anterior e 
garantiram mais uma vez a 
conquista do prêmio, que 
já tinham vencido por três 
vezes em anos anteriores: 
em 2005, 2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM 
cont inuam crescendo 
ainda mais, inaugurando 
novas filiais. A empresa, 
que está finalizando as 
obras de seu Depósito 2, 
recentemente abriu duas 
f i l i a i s  n a  c i d a d e  d e 
Campinas e inaugurou sua 
segunda loja na cidade de 
Limeira. No próximo dia 
25, a rede inaugura mais 

uma filial no Rio de Janeiro, 
no município de Miguel 
Pereira, com a presença do 
Governador do Estado, Sr. 
Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se 
instalam, as Lojas CEM 
geram cerca de 40 empre-
gos diretos, contribuem 
com o desenvolvimento 
elevando a arrecadação de 
impostos, fortalecem o 
comércio local e oferecem 
novas opções de consumo à 
população. Além dos preços 

baixos, o crediário é próprio, 
pelo tradicional “Carnezi-
nho”, feito e aprovado nas 
filiais da rede, sem taxas de 
abertura de crédito, emis-
são de boletos ou anuidade.

Critérios do Prêmio 
Valor 1000

Para definir as empresas 
campeãs de cada um dos 26 
setores da economia, foram 
analisados oito critérios: 
Receita Líquida, Margem 

Ebitda, Rentabil idade, 
Margem da Atividade, 
Liquidez Corrente, Giro do 
Ativo, Cobertura de Juros e 
Crescimento Sustentável.

Veja, abaixo, a classifi-
cação final do setor de 
Comércio Varejista, conside-
rando a pontuação obtida 
pelas empresas nos oito 
c r i tér ios .  A lguns  dos 
grandes varejistas, como 
Casas Bahia, por exemplo, 
não aparecem entre os dez 
primeiros.

VEM PRA LOJAS CEM VOCÊ TAMBÉM!
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Nova Campina vem ganhando destaque no turismo ecológico

Que a região sudoeste 
paulista tem um grande 
potencial no que se refere ao 
turismo, isso não se discute, 
mas por gerações esse 
segmento foi ignorado pelas 
autoridades que estiveram à 
frente dos municípios que 
compõem a região.

Nos últimos anos essa 
realidade vem mudando, e 
em 2021, ao que parece os 
responsáveis pelo setor nas 
cidades da região vem 
batalhando para que o 
turismo, principalmente 
ecológico ganhe força.

Sendo que uns dos 
municípios que vem se 
destacando nessa luta é o de 
Nova Campina, destaque 
esse que consolidou-se após 
o radialista Junior Costa 
assumir a Coordenadoria de 
Turismo. Desde então vem 
sendo diariamente divulga-
do pontos turísticos e 
focado no potencial que o 
município tem em relação 
ao turismo.

Os destaques se dão em 
várias vertentes, como 
turismo ecológico, histórico e 
esportivo. Com cenários de 
tirar o fôlego, a Coordenadoria 
de Turismo de Nova Campina 
vem chamando a atenção e já 
projeta fazer parte só MIT – 
Município de Interesse 
Turístico já em 2023, o que 
elevaria o status da cidade e 
influenciaria no desenvolvi-
mento do local em diversas 
áreas.

Para saber um pouco 
mais desse trabalho que está 
sendo realizado entrevista-
mos o Coordenador de 
Turismo Junior Costa. 
Confira:

IN- Estamos vendo um 
olhar mais voltado ao fortale-
cimento do turismo na região, 
mais precisamente em Nova 
Campina. O que levou a essa 
mudança de olhar sobre o 

seguimento?
J u n i o r -  D u r a n t e  a 

Pandemia o mundo passou a 
procurar práticas mais 
saudáveis. E o turismo junto 
a natureza são locais propíci-
os para tal prática. Em Nova 
Campina temos uma gestão 
visionária junto a prefeita 
Josi, olhando diferente para 
nossas riquezas naturais. 
Uma vez que os cânions 
estão em alta depois de 
grandes produções cinema-
tográficas como o último 
Velozes e Furiosos, novelas 
como a reprise de Império 
com o poderoso monte 
Roraima do comendador e 
claro a matéria do Globo 
Repórter sobre os cânions. 
Então identificando tudo 
isso  o momento foi assertivo 
para investir no conheci-
mento das belezas naturais 
de nossa cidade e divulgação.

IN- As belezas naturais da 
região muitas vezes estão 
localizadas em áreas particu-
lares. Há um inteiração junto a 
esses proprietários para o 
fortalecimento do turismo 
ecológico?

Junior- O primeiro passo 
desde que assumi como 
gestor foi procurar os proprie-
tários para dialogar, sempre 
falo que ninguém quer 
encontrar um estranho 
dentro de nossa casa, assim 
são as propriedades com 
potencial turístico. O proprie-
tário tem que ver o turismo 
como um braço forte em sua 
economia e ver as conduções 
sendo feitas de forma profissi-
onal e segura que não traga 
nenhum impacto ambiental. 
Quando ele visualizar isso, ele 
certamente enxergará o 
turismo e sua verdade 
essência.

IN- Quais os trabalhos que 
estão sendo realizados em 
Nova Campina para vir a ser 

uma cidade atrativa ao 
turismo?

Junior- Nova Campina 
está em uma fase de gestação 
no Turismo, tenho trabalhado 
muito para conseguirmos se 
tornar MIT que é o famoso 
Município de Interesse 
Turístico, junto ao COMTUR 
temos olhado com intensida-
de para a parte burocrática que 
é necessária para pleitear o tão 
sonhado MIT. Mais a valoriza-
ção e parcerias estão em todo 
vapor, outrora Nova Campina 
não tinha tanta visibilidade 
regional como nesse momen-
to, então o trabalho nas redes 
sociais e internet tem se 
tornado o melhor caminho 
junto a veículos consolidados 
como o IN.

IN - Quais os pontos 
turísticos do município?

Junior- Temos vários 
atrativos e estamos exploran-
do ainda mais, fazemos parte 
do RT dos Cânions Paulista, 
temos mirantes como Borda, 
Macacos, Estreito, Santa, 
C e d r o  e n t r e  o u t r o s , 
Cachoeiras e Grutas, que aliás 
estamos fazendo uma 
expedição para ajudar 
estudos de Espeleologia de 
Curitiba que procuram 
abrigos de arenitos em nossa 
região. Ou seja temos turismo 
para oferecer em cada 
segmento, seja aventura, 
rel igioso,  cânionismo, 
ferroviário, ciclismo, trekking 
entre outros. E vários potenci-
ais turísticos para o turista se 
encantar e se aventurar.

IN- Como o turista que 
deseja conhecer esses pontos 
pode requerer um serviço de 
visita?

Junior- Nosso cidade 
possui  parceiros  hoje 
especializados na condução 
de grupos, lembrando que 
toda ação do nosso turismo 
passa antes pela autorização 

dos proprietários. A modali-
dade do rapel está chegando 
em nossa cidade através do 
nosso amigo Lucas do 
Curupira Vertical e atual 
p re s i d e n t e  d o  n o s s o 
COMTUR.

Basta entrar em contato 
com a coordenadoria de 
turismo nas redes sociais que 
passamos os contatos e 
assim o pessoal já fica 
conhecendo nosso trabalho 
e nossos pontos turísticos.

IN- Qual a meta estipula-
da para a área?

Junior- Temos uma meta 
para nossa realidade que é se 
tornar MIT no máximo no 
começo de 2023, somente 
ass im consegu i remos 
investir pesado em nosso 
turismo, pra quem conhece 
sobre o assunto sabe que não 
é uma missão simples, mais 
colocando vontade e Deus a 
frente tudo pode se tornar 
realidade. Afinal, essa 
entrevista já mostra que 
es tamos  se  to rnando 
realidade.

IN- Qual o recado que o 
senhor deixa a população e a 
quem deseja conhecer as 
belezas de Nova Campina?

Junior - Meu recado aos 
nossos amigos e amigas é 
que olhem diferente para o 
turismo local e regional, o 
turismo é carente de pessoas 
que acreditem mais e façam 
mais, sejam conscientes ao 
fazer suas trilhas, sem jogar 
lixo, não deixe nenhuma 
marca se não lindas pegadas. 
E meu agradecimento a 
prefeita Josi por acreditar no 
meu trabalho, a população 
de Nova Campina e região 
que vem abraçando o 
turismo de Nova Campina de 
forma mágica em especial 
aos ciclistas, afinal eles 
começaram um movimento 

que repercutiu e fez das rotas 
regionais mais conhecidas. 
Agradeço a Deus e a vocês do 
IN, o grande Kiko, Juliana e 

meu irmão Josoel por esse 
espaço nesse grande veículo 
que faz a diferença no 
Sudoeste Paulista.

Farmácia Viva e Assistência Farmacêutica 
são referências na região

A Farmácia Viva e a 
Assistência Municipal 
Farmacêutica, vem sendo uma 
referência na região. Na terça-
feira, 19, Itapeva recebeu a 
visita da farmacêutica e 
coordenadora Eliane de 
Itapetininga e do farmacêuti-
co e coordenador Diego de 
Capão Bonito, para conhece-
rem o trabalho realizado no 
município.

No encontro, o farma-
cêutico e chefe de Divisão de 
Assistência Farmacêutica 
Nilberto José Pereira Carpes 
Filho, conhecido como Beto 
Carpes ,  apresentou o 
processo de implantação do 
projeto, estruturação e a 
distribuição das medica-
ções, além de apresentar os 
equipamentos e todo o 
processo de trabalho.

C o n f o r m e  B e t o,  o 
trabalho realizado tem sido 
reconhecido na região. “Hoje 
o s  p r o f i s s i o n a i s  d e 
Itapetininga e Capão Bonito 

puderam conhecer na 
prática como funciona o 
processo desse projeto 
inovador, que eles desejam 
implementar em seus 
municípios. Apresentamos 
os nossos equipamentos do 
serviço e nosso processo de 
trabalho, pudemos trocar 
bastante experiências e 
vivências tanto aqui, como 
nos demais municípios. 
Estaremos sempre de portas 

abertas para recebê-los”, 
contou o coordenador.
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AFAÇO SABER, que pretendem se 
c a s a r  e  a p re s e n t a r a m  o s 
documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, 
a saber:-

Nºs I ,  I I ,  I I I  e IV ELIEZER 
CELESTINO DE OLIVEIRA e ANA 
KERIN DA SILVA GOMES, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 21 anos de idade, 
nascido a 03 de agosto de 2000, 
balconista, residente à Rua Adão 
de Moraes, nº 74, Bairro Amarela 
Velha, Itapeva - SP, filho de ELIAS 
CELEST INO DE  OL IVE IRA , 
serviços gerais aposentado, 
nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Avaré-SP e de 
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA, 
cortadora de cana aposentada, 
nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Itaberá-SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Angatuba-SP, solteira, com 16 
anos  de  idade ,  nasc ida  a 
13/12/2004, estudante, residen-
te à Rua Adão de Moraes, nº 74, 
Bairro Amarela Velha, Itapeva - 
SP, filha de ADILSON GOMES 
PEDROSO, lavrador, nacionalida-
de brasileira, 36 anos, natural de 
Buri-SP, nascido na data de 28 de 
julho de 1985 e de GISLENE DA 
SILVA GOMES,  cozinheira , 
nacionalidade brasileira, 35 
anos, natural de Angatuba-SP, 
nascida na data de 09 de 
dezembro de 1986, residentes e 
domiciliados em Angatuba-SP. 
Itapeva. 13 de outubro de 2021 

Nºs I, III e IV JAIR DE PROENÇA e 
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 50 anos de 
idade, nascido a 05 de dezembro 
de 1970, pedreiro, residente à 
Rua Salvador Domingues de 
Oliveira, nº 915, Bairro de Cima, 
Itapeva - SP, filho de JOAQUIM 
CLARO DE PROENÇA, natural de 
I tapeva -SP,  nac iona l idade 
brasileira, falecido em Itapeva-
SP e de LEONOR MARIA DE 
PROENÇA, natural de Itapeva-SP, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecida em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 41 anos de idade, 
nascida a 01/10/1980, do lar, 
res idente  à  Rua  Sa lvador 
Domingues de Oliveira, nº 915, 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha 
de  PEDRO RODRIGUES DE 
SOUZA, natural de Itapeva-SP, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecido em Itapeva-SP e de 
BENEDITA RODRIGUES DE 
SOUZA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domicilia-
da em Itapeva-SP. Itapeva. 13 de 
outubro de 2021 

Nºs I, III e IV JHONATHAN 
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA e 
CIBELY DE DEUS RAMOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 22 anos de idade, 
nascido a 17 de abril de 1999, 
serralheiro, residente Rua Gastão 
Vidigal, nº 368, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filho de MARCELO DE 
JESUS SILVA, caldeireiro, nacionali-
dade brasileira, 45 anos, natural de 
Itapeva - SP, nascido na data de 23 
de janeiro de 1976 e de ELAINE 
LEITE DE OLIVEIRA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 01 de outubro de 1981, 
residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva -SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 
23 anos de idade, nascida a 
18/08/1998, auxiliar administrati-
vo, residente Rua Joaquim dos 
Santos, nº 124, Jardim Brasil, 
Itapeva - SP, filha de JOB DE 
ALMEIDA RAMOS, policial civil, 
nacionalidade brasileira, 59 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascido na 
data de 15 de outubro de 1961, 
residente e domiciliado nesta 
cidade de Itapeva - SP e de DIVA 
MARIA DE DEUS RAMOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 60 anos, 
natural de Barra do Chapéu - SP, 
nascida na data de 26 de setembro 
de 1961, residente e domiciliada 
nesta cidade de Itapeva -SP. 
Itapeva. 13 de outubro de 2021 

Nºs I, III, IV e V FRANCISCO 
MEDEIROS DE LIMA e ELIANA 
BUENO DE CAMARGO, sendo 
ELE:- natural de Adrianópolis-
PR, viúvo de Maria dos Santos 
Oliveira de Lima, falecida aos 
02/10/2020, com 61 anos de 
idade, nascido a 29 de janeiro de 
1960, serviços gerais, residente à 
Rua Maria Pereira Moraes Lima, 
nº 517, Alto da Brancal, Itapeva - 
SP, filho de LUÍZ BELEMER DE 
LIMA, natural de Adrianópolis-
PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de 
SILVANIRA MEDEIROS DE LIMA, 
pensionista, nacionalidade 
brasileira, 78 anos, natural de 
Adrianópolis-PR, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Nova 
Campina-SP,  divorciada de 
Nelson Rubens de Oliveira, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
13/10/2016, com 50 anos de 
idade, nascida a 10/01/1971, do 
lar, residente à Rua Maria Pereira 
Moraes Lima, nº 517, Alto da 
Brancal, Itapeva - SP, filha de 
ELIAS BUENO DE CAMARGO, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecido em Nova Campina-SP e 
de MARIA BUENO DE CAMARGO, 
pensionista, nacionalidade 
brasileira, 78 anos, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 13 de outubro de 2021 
Nºs I, III e IV REYNOLDS RENNER 
VIEIRA DOS SANTOS e KEMILY 
DA SILVA BARBOSA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 19 anos de idade, nascido a 
03 de maio de 2002, ajudante 
geral, residente à Rua Hortência 
Santana de Melo, nº 109, Jardim 
Bela Vista, Itapeva - SP, filho de 
ROBERTO APARECIDO DOS 
SANTOS, pedreiro, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ANGELICA 
APARECIDA  V IE IRA  L ARA , 
ajudante geral, nacionalidade 
brasileira, 39 anos, natural de 
Apiaí-SP, nascida na data de 14 
de outubro de 1982, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Ribeirão 
Branco-SP, solteira, com 18 anos 
de idade, nascida a 01/11/2002, 
do lar, residente à Rua Adelino 
Ferreira Leite, nº 160, Jardim Bela 
Vista, Itapeva - SP, filha de 
ADENILSON BARBOSA, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 40 
anos,  natural  de Ribeirão 
B r a n c o - S P  e  d e  DA N I E L A 
APARECIDA DA SILVA, costureira, 
nacionalidade brasileira, 36 
anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 24 de 
dezembro de 1984, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 13 de outubro de 2021 

Nºs I, III, IV e V MARCO ASSAY 
CAMPOS e JÉSSICA FERNANDES 
DE CARVALHO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 39 anos de idade, nascido a 
31 de março de 1982, auxiliar de 
transporte, residente à Rua 
Santa Cruz, nº 386, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filho de CARLOS 
HELIO DE CAMPOS, eletricista, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
residente e domiciliado em 
Itapeva-SP e de VALDIRENE 
ANTUNES DA SILVA ASSAY 
C A M P O S ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 54 anos, residente e 
domiciliada em Japão; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Carlos Rafael 
Wagner Brasi l iano,  cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
17/06/2013, com 30 anos de 
idade, nascida a 12/12/1990, do 
lar, residente à Rua Santa Cruz, 
nº 386, Vila Nova, Itapeva - SP, 
filha de EDSON APOLINÁRIO DE 
CARVALHO, natural de Itapeva-
SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de 
M A R I A  J O S É  F E R N A N D E S , 
aposentada, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de 
P irac icaba-SP,  res idente  e 
domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 13 de outubro de 2021 

Nºs I, III, IV e V ADJAIR MORAES 
FONTES e DOLIRIA DE PONTES 
PEDROSO, sendo ELE:- natural de 

Itapeva-SP, divorciado de Silvia 
Regina Cordeiro dos Santos, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 
15/02/2000, com 70 anos de 
idade, nascido a 31 de dezembro 
de 1950, técnico em eletrôni-
ca/aposenta, residente à Rua 
Alemanha,  nº 415,  Jardim 
Europa, Itapeva - SP, filho de 
ARCEU FONTES  FERRE IRA 
C A S T E L A N ,  n a t u r a l  d e 
Por tugua l ,  nac iona l idade 
Portuguesa, falecido em São 
Paulo-SP e de SETEMBRINA DE 
MORAES FONTES, natural de 
I tapeva -SP,  nac iona l idade 
brasileira, falecida em São Paulo-
SP; sendo ELA:- natural de Barra 
do Turvo-SP, solteira, com 53 
anos  de  idade ,  nasc ida  a 
23/01/1968, costureira, residen-
te à Rua Alemanha, nº 415, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filha 
de JOÃO DE PONTES PEDROSO, 
natural de Itaóca-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de LAURENTINA 
DELGADO DA ROCHA, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 92 
anos, natural de Ribeira-SP, 
residente e domiciliada em 
Itaóca-SP. Itapeva. 14 de outubro 
de 2021 

Nºs I, III, IV e V DANIEL ALDANA 
ARANDA JUNIOR e KAMILLE 
PEDROSA MACHADO, sendo 
ELE:- natural de São Paulo-SP, 
divorciado de Danyella Camargo 
Seraphim, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 22/06/2012, com 
42 anos de idade, nascido a 05 de 
dezembro de 1978, contador, 
residente à Rua Rosa Gehring, nº 
150, Loteamento Moradas de 
Itapeva, Itapeva - SP, filho de 
DANIEL ALDANA ARANDA, 
natural de Barcelona-Espanha, 
nac iona l idade  Espanhola , 
falecido em Guarujá-SP e de 
MARIA DA S DORES  ALVES 
ALDANA, aposentada, nacionali-
dade brasileira, 71 anos, natural 
de  Lorena-SP,  res idente  e 
domiciliada em São Paulo-SP; 
sendo ELA:- natural de São 
Paulo-SP, solteira, com 26 anos 
de idade, nascida a 15/12/1994, 
assistente de RH, residente à Rua 
R o s a  G e h r i n g ,  n º  1 5 0 , 
Loteamento Moradas de Itapeva, 
Itapeva - SP, filha de MARCELO 
MACHADO, fotográfo, nacionali-
dade brasileira, 54 anos, natural 
de São Paulo-SP e de MARIA 
LUCILEIDE PEDROSA, gerente 
c o m e rc i a l ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 50 anos, natural de 
Mombaça-CE, residentes e 
domiciliados em São Paulo-SP. 
Itapeva. 15 de outubro de 2021 

Nºs I, III e IV JOSÉ CARLOS 
ANTUNES DE CARVALHO e 
SILVANA APARECIDA OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 47 anos de 
idade, nascido a 01 de setembro 
de 1974, lavrador, residente no 
Bairro Amarela Velha, Itapeva - 
SP, filho de HORACÍ ANTUNES DE 
CARVALHO, natural de Ribeirão 
B r a n c o - S P,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em Itapeva-
SP e de ROSALINA DA COSTA 
C A RVA L H O,  a p o s e n t a d a , 
nacionalidade brasileira, 73 
anos, natural de Angatuba-SP, 
residente e domiciliada em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Guarizinho, Itapeva-SP, 
solteira, com 37 anos de idade, 
nascida a 17/12/1983, lavradora, 
residente no Bairro Amarela 
Velha, Itapeva - SP, filha de 
HORACI OLIVEIRA, natural de 
I t a r a r é - S P,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em Itapeva-
SP e de ORLANDA APARECIDA DE 
LIMA OLIVEIRA, pensionista, 
nacionalidade brasileira, 64 
anos, natural de Itaí-SP, residen-
te e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 15 de outubro de 2021 

Nºs I, III e IV DOUGLAS JOSÉ 
LOPES e  CAROLINA COAM 
PETENON, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 37 
anos de idade, nascido a 10 de 
abril de 1984, empresário, 
residente Rua José Lopes, nº 584, 
Centro, Taquarivaí - SP, filho de 
LEVINA SUZANA LOPES, do lar, 

nacionalidade brasileira, 58 
anos, residente e domiciliada em 
Taquarivaí - SP; sendo ELA:- 
natural de Tietê-SP, solteira, com 
20 anos de idade, nascida a 
17/11/2000, auxiliar administra-
tivo, residente Rua Neuza Rosa 
dos Santos, nº 327, Jardim Bela 
Vista, Itapeva - SP, filha de 
LÁZARO FRANCISCO PETENON, 
empresário,  nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de 
Rafard - SP, nascido na data de 18 
de abril de 1964 e de ELISETE 
MARCIA COAM PETENON, do lar, 
nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de Tietê - SP, 
nascida na data de 02 de 
fevereiro de 1967, residentes e 
domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP. Itapeva. 15 de 
outubro de 2021 

Nºs I, II, III e IV ZAMEDYEL 
PATRICK DE OLIVEIRA LIMA e 
NICOLLY FERNANDA DE LIMA 
GRECCO, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido a 23 de 
novembro de 1995, serviços 
gerais, residente Rua Nove de 
Julho, nº 1723, Jardim Grajaú, 
Itapeva - SP, filho de JAMIL 
RODRIGUES DE LIMA, motorista, 
nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itapeva - SP, 
nascido na data de 29 de 
fevereiro de 1968 e de NELCI 
FORTES DE OLIVEIRA LIMA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva - SP, 
nascida na data de 04 de 
dezembro de 1973, residentes e 
domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 16 
anos  de  idade ,  nasc ida  a 
24/02/2005, estudante, residen-
te à Rua Dez, nº 172, Jardim 
Grajaú, Itapeva - SP, filha de ELI 
SILVEIRA GRECCO, empresário, 
nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Guarizinho, 
Itapeva-SP, nascido na data de 24 
de fevereiro de 1971 e de SONIA 
FERREIRA DE LIMA GRECCO, do 
lar, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 18 de julho de 
1973, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 15 de 
outubro de 2021 

Nºs I, III, IV e V GABRIEL DE 
SOUZA ALMEIDA e SARA JANE DE 
OLIVEIRA CRUZ, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 18 anos de idade, nascido a 
29 de março de 2003, serviços 
gerais, residente à Rua Terezinha 
Maria Silva Ferreira, nº 40, Bairro 
Amarela Velha, Itapeva - SP, filho 
de ABEL PETRY DE ALMEIDA, 
trabalhador rural, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de 
Itapeva-SP e de MARILDA DE 
SOUZA PETRY, trabalhadora 
rural, nacionalidade brasileira, 
48 anos, natural de Itaí-SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de 
Samuel Aparecido da Cruz, cujo 
o casamento foi dissolvido em 
11/05/2021, com 26 anos de 
idade, nascida a 19/08/1995, do 
lar, residente à Rua Terezinha 
Maria Silva Ferreira, nº 40, Bairro 
Amarela Velha, Itapeva - SP, filha 
de REINALDO SOARES DA CRUZ, 
moto taxista, nacionalidade 
brasileira, 56 anos, natural de 
Itapeva-SP e de AUREA DE 
OLIVEIRA CRUZ, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP.  Itapeva.  16 de 
outubro de 2021 

Nºs I, III e IV LUCAS MARTINS DE 
MELLO BÜHRER e ISABELA 
CRISTINA SILVA PESSOA DA 
CRUZ, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 33 anos 
de idade, nascido a 25 de 
dezembro de 1987, advogado, 
residente à Rua Hungria, nº 121, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filho 
de ADELÇO BÜHRER JUNIOR, 
administrador, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de 
Itararé-SP, residente e domicilia-
do Taboão da Serra-SP e de 

ALBERTINA MARIA CAVANI 
MARTINS DE MELLO BÜHRER, 
g e re n t e  a d m i n i s t r a t i v a , 
nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de São Paulo-SP, solteira, com 30 
anos  de  idade ,  nasc ida  a 
12/06/1991, advogada, residente 
à Rua Doutor Adonai, nº 445, Vila 
Engenho Novo, Barueri - SP, filha 
de RIVALDO PESSOA DA CRUZ, 
n a t u r a l  d e  S ã o  Pa u l o - S P, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecido em Osasco-SP e de 
DENISE  APARECIDA S ILVA 
PESSOA DA CRUZ, inspetora  de 
alunos, nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de Osasco-SP, 
residente e domiciliada em 
Barueri -SP.  Itapeva.  16 de 
outubro de 2021 

Nºs I, III e IV JHONATHANS 
ABREU COSTA NASCIMENTO e 
JULIA VITORIA DE JESUS SOUZA 
SILVA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos 
de idade, nascido a 23 de maio de 
1997, técnico de manutenção, 
residente no Bairro Palmeirinha, 
Itapeva - SP, filho de JAIME DO 
NASCIMENTO, mestre de obras, 
nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Itapeví-SP e de 
M A RC I A  D E  J E S U S  C O S TA 
NASCIMENTO, diarista, naciona-
lidade brasileira, 56 anos, 
natural de Osasco-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-
SP, solteira, com 23 anos de 
idade, nascida a 08/01/1998, 
t é c n i c a  d e  e n f e r m a g e m , 
residente à Rua Reverendo Uriel 
Antunes de Moura, nº 294, 
Jardim Paulista, Itapeva - SP, filha 
de JULLIVALTER MORAIS DA 
SILVA, professor, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ZILDA DA GLORIA 
SOUZA SILVA, diarista, nacionali-
dade brasileira, 58 anos, natural 
de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 16 de outubro de 2021 

Nºs I, III e IV FELIPE DE ALMEIDA 
JANEIRO RODRIGUES e EDMEIRE 
MELO DA SILVA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos 
de idade, nascido a 23 de novembro 
de 1990, farmacêutico, residente à 
Rua São Paulo, nº 475, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filho de LUIZ AUGUSTO 
JANEIRO RODRIGUES, empresário, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Itapeva-SP e de JANÉTE 
A PA R E C I DA  D E  A L M E I DA 
RODRIGUES, empresária, nacionali-
dade brasileira, 51 anos, natural de 
Guarizinho, Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Ribeirão Branco-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
SP, solteira, com 32 anos de idade, 
nascida a 22/07/1989, advogada, 
residente à Rua São Paulo, nº 475, 
Vila Nova, Itapeva - SP, filha de 
EROTIDES MELO DA SILVA, mestre 
de obras, nacionalidade brasileira, 
58 anos, natural de Itaí-SP e de 
MIRIAN DE JESUS SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 16 de outubro de 2021 

N º s  I ,  I I I  e  I V  A N D R E I 
N A S C I M E N T O  A LV E S  D E 
ALMEIDA e ELIZA HELENA 
FRANÇA SOUZA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 20 anos de idade, nascido a 
26 de agosto de 2001, serviços 
gerais, residente à Rua Lucrecio 
de Almeida Leite, nº 35, Bairro de 
Cima, Itapeva - SP, filho de 
ANDRÉ LUIZ ALVES DE ALMEIDA, 
motor i s ta ,  nac iona l idade 
brasileira, 40 anos, natural de 
Itapeva - SP  e de MICHELE DO 
NASCIMENTO RODRIGUES, 
diarista, nacionalidade brasilei-
ra, 35 anos, natural de Itapeva - 
SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 21 
anos  de  idade ,  nasc ida  a 
23/05/2000, estudante universi-
tária, residente à Rua Paulo 
Petzold, nº 283, Parque São Jorge, 
Itapeva - SP, filha de ANDERSON 
JOSÉ DE SOUZA, funcionário 
público, nacionalidade brasilei-
ra, 48 anos, natural de Itapeva - 
SP e de VIRGINIA VIANI DE 
OLIVEIRA, auxiliar odontológico, 
nacionalidade brasileira, 46 
anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. 19 de 
outubro de 2021 

Nºs I, III e IV BRUNO LEITE DA SILVA 
e GRASIELE FORTUNATO DA LUZ 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos de 
idade, nascido a 05 de novembro 
de 1991, motorista, residente à Rua 
Benedito dos Santos Vieira, nº 385, 
Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho 
de GILDO FERREIRA DA SILVA, 
m o t o r i s t a ,  n a c io n a l ida de 
brasileira, 62 anos, natural de 
Itararé - SP e de SUZANE RAMOS 
LEITE, do lar, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de 
Itapeva - SP , residentes e domicili-
ados em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 
29 anos de idade, nascida a 
06/06/1992, técnica de enferma-
gem, residente à Rua Benedito dos 
Santos Vieira, nº 385, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
C A R L O S  F O R T U N A T O  D E 
ALMEIDA, natural de Nova 
Campina - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP 
e de LUCIA LUCIANO DA LUZ, do 
lar, nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Nova Fátima - PR , 
residente e domiciliada em Itapeva 
- SP. Itapeva. 19 de outubro de 2021 

SE ALGUÉM SOUBER de algum 
impedimento, 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). 

22 de outubro de 2021
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Câmara Municipal aprova Lei #PraCegoVer em 
publicações dos órgãos públicos

A Câmara Municipal de 
Itapeva aprovou o Projeto de 
Lei #PraCegoVer, de autoria da 
vereadora Débora Marcondes, 
para que as publicações da 
Administração Pública sejam 
veiculadas com descrição da 
imagem para que haja 
compreensão da imagem das 
pessoas que utilizam mecanis-
mo com áudio-descrição.

A Lei 4.566, promulgada 
no dia 17 de setembro de 
2021, prevê a mudança para 
as publicações diretas e 
indiretas no site e redes 
soc ia is  da  P refe i tura , 
Secretarias Municipais, 
Câmara e demais órgãos 
públicos municipais.

De acordo com o texto da 
Lei, é necessário que as 
publicações tenham a 
legenda “#PraCegoVer”, 
contendo o anúncio do tipo 
de imagem, a descrição da 
esquerda para a direita, de 
cima para baixo, a ordem 
natural de escrita e leitura 
ocidental, a informação das 
cores, os elementos da foto, 
de modo a criar uma sequên-
cia lógica. Além disso, a 
imagem deverá ser descrita 
sem quaisquer julgamentos 
ou opiniões.

SAIBA MAIS!
1. O que é #PraCegoVer?

É um projeto de disse-
minação da cultura da 
acessibilidade nas redes 
sociais e tem por princípio a 
Audiodescrição de imagens 
para apreciação das pessoas 
com deficiência visual. Foi 
idealizado pela professora 
baiana Patrícia Braille.

2. O que é 
Audiodescrição?

É uma tradução que 
consiste em transformar 
imagens em palavras, obede-
cendo a critérios de acessibili-
dade, respeitando as caracte-
rísticas do público a que se 
destina. É produzida, princi-
palmente, para pessoas cegas, 
mas tem beneficiado outras 
como as com dislexia, deficiên-
cia intelectual ou com déficit 
de atenção, por exemplo.

3. Como os cegos conse-
guem ler as descrições de 
imagem no computador?

Atualmente, milhares de 
pessoas cegas usam o Facebook 
com auxílio de programas 
leitores de tela capazes de 
transformar em voz o conteúdo 
dos sites. Contudo, as imagens 
necessitam ser descritas, para 
que os leitores consigam 
transmiti-las às pessoas com 
deficiência visual.

4. Por que 
“#PraCegoVer”?

No Brasil existem cerca 
de 6,5 milhões de pessoas 
com deficiência visual, 
sendo 585 mil totalmente 
cegas .  Essas  pessoas 
comem, vestem, passeiam, 
usam o Facebook, assistem 
a programas de TV, conso-
mem, vão ao dentista, ao 
pediatra, ao geriatra mas, 
pasme, são ignoradas por 
esco las ,  ins t i tu ições , 
empresas, como se estives-
sem revestidas por um 
manto de invisibilidade.

#PraCegoVer carrega 
em si o princípio de que a 
cegueira às vezes está nos 
olhos de quem enxerga. Ele 
existe para o cego que não 
enxerga a imagem e para o 
vidente que não enxerga o 
cego. É uma provocação, um 
chamamento para as pessoas 
se enxergarem mais, saírem 
de suas zonas de conforto e 
perceberem que podem fazer 
acessibilidade, mesmo que 
seja uma breve descrição de 
uma imagem na internet.

5. Como você descreve as 
imagens? Dá umas dicas 

para iniciante.
A). Coloco a hashtag 

#PraCegoVer.
Anuncio  o  t ipo  de 

imagem: fotografia, cartum, 
tirinha, ilustração...

C). Começo a descrever 
da esquerda para a direita, de 
cima para baixo [a ordem 
natural de escrita e leitura 
ocidental]

D). Informo as cores: 
Fotografia em tons de cinza, em 
tons de sépia, em branco e preto 
[se a foto for colorida, não 
precisa informar “fotografia 
colorida”, porque você vai dizer 
as cores dos elementos da foto 
na descrição e a indicação ficará 
redundante. Se você já vai dizer 
que a moça está de casaco 
vermelho, ao lado de flores 
amarelas, não preciso dizer que 
a foto é colorida].

E). Descrevo todos os 

elementos de um determina-
do ponto da foto e só depois 
passo para o próximo ponto, 
criando uma sequência 
lógica.

F). Descrevo com perío-
dos curtos [se posso falar com 
3 palavras, não vou usar 5].

G). Gosto de começar 
pelos elementos menos 
importantes, contextualizan-
do a cena, e vou afunilando até 
chegar ao clímax, no ponto 
chave da imagem.

H). Evite adjetivos. Se 
algo é lindo, feio, agradável a 
pessoa com deficiência é 
quem vai decidir, a partir da 
descrição feita. Capriche!

Informações retiradas 
da página do Projeto Pra 
Cego Ver no Facebook, clique 
na imagem para acessar!

https://www.facebook
.com/PraCegoVer/

Curso gratuito de Padaria 
Artesanal é oferecido pela 

Escola da Família, na 
Escola Zulmira de Oliveira

O Programa Escola da 
Família e a Escola Estadual 
Prof. Zulmira de Oliveira 
estão oferecendo um curso 
g r a t u i t o  d e  Pa d a r i a 
Artesanal.

As inscrições estão 
abertas e os interessados 
podem comparecer na Rua 

Capão Bonito, nº 99, na 
Vila Bom Jesus, em frente 
ao Supermercado Dia.

As aulas são ministra-
das pelo professor facilita-
dor Paulo Henrique aos 
sábados e domingos, das 
10h, às 16h, na Escola 
Zulmira.

ETEC está com inscrições 
abertas para o Vestibulinho 
2022 e pedido para redução 

da taxa de inscrição

A Esco la  Técn i ca 
Estadual de ensino gratuito 
e de qualidade técnico, 
médio e integrado, está 
com os pedidos de redução 
da taxa de inscrição para o 
Vestibulinho do 1º semes-
tre de 2022 abertos! Os 

pedidos podem ser realiza-
dos até o dia 25 de outubro 
SOMENTE pelo site vestibu-
linhoetec.com.br

O processo seletivo 
será pelo histórico escolar, 
que terá inscrições em 
breve!

Força Tática prende traficante próximo ao conhecido 
 “Corredor do Pudim”, na Vila Mariana

Nesta quinta-feira, dia 
21, durante patrulhamen-
to do Tático Comando pela 
Vila Mariana, ao ingressar 
na Rua Vicente Eduardo 
Araújo, foi visualizado um 
indivíduo sentado na 
calçada do local conhecido 
como "Corredor do Pudim".

É de conhecimento das 
equipes que o local é 
utilizado exclusivamente 
para a prática de tráfico de 
drogas,  então foi realizada 
a abordagem do cidadão na 
via. Em busca pessoal foi 
localizado no bolso da sua 
blusa um recipiente de 
p lást ico  contendo 25 
pedras de crack fraciona-
das a granel, uma porção 
de maconha embalada em 
saquinho plástico, uma 
nota de R$ 20 reais, uma 
nota de R$ 10 reais uma 
nota de R$ 5,00, uma nota 
de R$ 2 reais e um celular 

d e  m a r c a  S a m s u n g . 
Indagado  a  re spe i to, 
confessou estar praticando 
a venda do entorpecente 
no local. Diante do expos-
to, foi dada voz de prisão 
em flagrante delito ao 
rapaz, realizado uso de 
algemas conforme decreto 
8858/16 devido ao fundado 
receio de fuga e preservar a 
integridade física, conduzi-
do juntamente com as 
drogas e dinheiro até o 
Plantão Policial, onde foi 
elaborado o registro da 
ocorrência de natureza 
tráfico de drogas, perma-
n e c e n d o  e l e  p re s o  à 
disposição da Justiça.

https://www.facebook.com/search/top?q=pra%20cego%20ver
https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/
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