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Editorial

Neste sábado, dia 4 de 
dezembro, acontecerá na 
Praça dos Tropeiros, no final 
da Avenida Acácio Piedade, a 
Feira de Adoção de Animais 
dos pets do CPA – Centro de 
Proteção Animal. A feira 
acontecerá das 08h às 17h.

Estarão disponíveis 
animais para adoção à 

e spera  de  uma  nova 
famí l i a .  Adote !  Você 
ganhará um amigo fiel!

Sobre o CPA:
O Centro de Proteção 

Animal está localizado na 
Estrada Municipal Theodorico 
Pereira de Melo, 420, no Bairro 
Colina dos Pinheiros.

Por meio de sua página nas 
redes sociais, o CPA informou 
que a lista de espera para a 
castração do mês de dezembro 
encontra-se encerrada e que 
haverá a reabertura na primeira 
semana de janeiro.

Para mais informações 
a c e s s e  o  i n s t a g r a m 
@cpa.itapeva

Feira de adoção de animais acontecerá neste sábado, dia 4
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Na noite desta sexta-feira, dia 3 de dezembro, a partir das 19h, nós do Jornal Ita News iremos homenagear os empresários 
de Itapeva com os destaques do ano em uma noite de gala.

O evento seguirá os protocolos sanitários com distanciamento e uso de máscaras, respeitando o limite de 
pessoas autorizado proporcionalmente ao salão.

Agradecemos imensamente pela oportunidade de retornar com o nosso trabalho 
este ano e também aos nossos clientes pela confiança.

Que o nosso evento seja lindo! 
GRATIDÃO!

Livro de escritora itapevense 
está no ranking oficial de 

livros mais vendidos do país
O livro da Escritora 

itapevense, Roteirista e Ghost 
Writer, Carolina Vila Nova, 
“DEU MATCH! 13 Crushes, 1 
amor e 1 livro”, entrou pela 
quarta vez na lista da 
PUBLISH NEWS, Ranking 
oficial dos livros mais vendi-
dos do país, na lista dos 10 
livros mais vendidos do jornal 
O GLOBO, na lista dos livros de 
ficção considerados os 
MELHORES DE 2021 e agora 
na REVISTA VEJA!

Carolina publicou seu 
primeiro livro, Minha Vida 
na Alemanha, em 2011 e 
desde então já tem 18 livros 
publicados em seu nome, 
livros inéditos a caminho, 
roteiros para filmes e teatro, 
além de inúmeros livros 
como Ghost Writer, totali-
zando mais de 60 trabalhos, 
com 3 Best Sellers, seguindo 
para o quarto com o DEU 
MATCH!

Agora  o  seu  mais 
recente lançamento, DEU 
MATCH! está caindo no 
gosto dos leitores.

Trata-se de um livro 
l e v e ,  e x t re m a m e n t e 
engraçado, debochado e 
contemporâneo.

D   EU MATCH traz a 
história de uma mulher de 40 
anos que mora na cidade de 
São Paulo e vai buscar o 
verdadeiro amor num 
aplicativo de encontros.

Ela inicia uma aventura 
absolutamente hilária, 
parecida com situações que 
todos nós passamos em 
busca de um amor.

O livro tem arrancado 
gargalhadas dos leitores, além 
de incitá-los a muita provoca-
ção. Tanto, que muitos já 
pedem a continuação!

D E U  M A T C H  e s t á 
disponível nas maiores e 
melhores livrarias do país, 
além das principais plata-
formas!

CLIQUE PARA ADQUIRIR 
O SEU EXEMPLAR:

https://literarebooksin
ternational.com.br/deu-
match/ 

Quer saber mais?
D i v i r t a - s e  c o m  a 

sinopse e sinta o gostinho 
de DEU MATCH abaixo:

Como será a jornada de 
uma jovem escritora num 
aplicativo de encontros em 
busca de um verdadeiro 
amor?

C a n s a d a  d e  e s t a r 
sozinha, a protagonista 
dessa história parte para 
uma aventura, que irá 
misturar momentos de 
sensualidade com encontros 
absolutamente inusitados e 
desastrosos.  

Dentre vários Crushes e 
confusões: o doido que 
pratica suruba em família, o 
encontro com um travesti, um 
crush que recebe o espírito de 
um preto-velho, o podólatra, o 
predador sexual, o ladrão de 
calcinhas, o brocha e pessimis-
ta, o maconheiro, um crush 
lindo que se apaixona pela 
travesti e ainda, o Cat-Fish!

Num relato cômico e 
aberto, sobre as modernas 
relações líquidas, e em tempo 
quase real, a escritora acaba 
por investigar os dois lados da 
moeda: O que querem os 
homens? O que preferem ao 
clicar em uma foto e dar um 
Like? O que abominam? 

Quais os perfis que agradam e 
por quê? Quais são as 
expectativas durante as 
conversas até o primeiro 
encontro? Tem segundo 
encontro?  Quais são as 
mentiras mais contadas?

E as mulheres, por sua 
vez: que fotografias elas não 
dariam um Like jamais? Que 
crushes deixam no vácuo? O 
que pensam e esperam do 
p r i m e i r o  e n c o n t r o ? 
Segundo? Terceiro? O que as 
fazem desistir de uma 
conversa ou de um crush?

H á  n a m o r o ?  U m 
“amor” no fim do túnel?

Num caminho moder-
no em busca de um parcei-
ro, as reflexões sobre as 
relações atuais, inundadas 
pela virtualidade, rapidez e 
desapego.

Irá esta jovem escritora 
encontrar o amor que tanto 
procura? Ou até mesmo a 
vontade de amar irá se 
render à quantidade e 
eficiência dos encontros 
cada vez mais rápidos e 
superficiais?

Mais sobre a Autora em:
https://www.carolinav

ilanova.com/
https://www.instagra

m.com/escritoracarolinavi
lanova/

https://www.facebook
.com/CarolVNova

É hoje! Ita News de Ouro 2021!
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Estão abertas as inscrições para o MasterChef Brasil 2022
As inscrições para 

t e m p o r a d a  2 0 2 2  d o 
MasterChef Brasil estão 
abertas. Os cozinheiros 
amadores interessados em 
participar da competição 
culinária deverão preen-
cher um formulário no site 
da emissora.

Para concorrer a uma 
vaga na atração, os partici-
pantes precisam ser maiores 
de 18 anos e não podem ter 
prestado serviços profissio-
nais como cozinheiros. 
Também não serão aceitas 
inscrições de pessoas já 
tenham curso superior em 
Gastronomia ou sejam 
estudantes da área.

Após o preenchimento 
do formulário, o candidato 
deverá enviar um vídeo 

contendo as seguintes 
informações:

“Faça um vídeo curto de 
no máximo 15 minutos. Nele 
você deve se apresentar e 
dizer porque quer entrar no 
MasterChef  enquanto 
cozinha uma receita que 
queira apresentar. A escolha 
e o tempo de preparo da 
receita é livre, apenas deixe 
no vídeo os processos que 
julgar mais interessante e a 
apresentação final do prato. 
Faça o upload do vídeo e 
envie o link não listado, de 
preferência no YouTube. Não 
é preciso editá-lo profissio-
nalmente”.

A s  g r a v a ç õ e s  d o 
programa estão previstas 
para acontecer no primeiro 
semestre.

Desde a estreia do 
programa em 2014, os 
cozinheiros amadores Elisa 
Fernandes, Izabel Alvares, 
Leonardo Young, Michele 
Crispim, Maria Antonia 
Russi, Rodrigo Massoni e 
Anna Paula Flaquer Nico 
realizaram o sonho de 
levantar o troféu do talent 
s h o w  c u l i n á r i o  m a i s 
disputado do mundo.

O MasterChef Brasil é 
um formato da Endemol 
Shine Group. O programa é 
uma produção Endemol 
Shine Brasil para a Band e 
para o Discovery Home & 
Health.

Acesse o link para se 
inscrever e boa sorte!

https://inscricao.band
.uol.com.br/

Farmácia Municipal informa as datas 
para a retirada de medicamentos 

de alto custo em dezembro

https://inscricao.band.uol.com.br/
https://inscricao.band.uol.com.br/
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Escola Estadual Gerson de Barros Margarido comemorou 
o Dia de Ação de Graças com apresentações marcantes

No dia 26 de novem-
bro foi realizado na Escola 
Estadual Gerson de Barros 
Margarido o Dia de Ações 
de Graças, com a presença 
da diretora Simara Soares, 
professores, alunos, pais, 
e convidados especiais da 
comunidade do Bairro São 

Roque. Foi um momento 
marcante na vida dos 
participantes, com músicas, 
homenagens e mensagens 
que emocionaram a todos.

A oportunidade foi 
também um momento de 
reflexão sobre a vida e suas 
muitas mudanças que 

acontecem, nos fazendo 
crescer, amadurecer e evoluir, 
reconhecendo suas potencia-
lidades para formação 
humana e sucesso na vida, 
sempre prezando em manter 
um coração com humildade e 
gratidão, valorizando a vida, a 
família e os amigos.

A escola Gerson de 
Barros Margarido gostaria 
de agradecer e homenageia 
sua diretora, que há 13 anos 
se empenha em fazer a 
escola funcionar cada dia 
mais bonita e aproveita 
para convidar a todos para 
conhecer seus trabalhos 

maravilhosos.
Na ocasião, 14 alunos 

receberam medalhas da 
M o s t r a  B r a s i l e i r a  d e 
Foguetes, sendo 10 medalhas 
de ouro, duas de prata e duas 
de bronze. 56 alunos recebe-
ram certificados por partici-
p a re m  d a  O l i m p í a d a 

Brasileira de Astronomia e 
todos os alunos foram 
contemplados com certifica-
dos e medalhas por serem 
destaques neste ano, supe-
rando diversos desafios para 
que pudessem estudar.

Via Portal do Governo 
do Estado de SP.

Anvisa aprova novo 
medicamento para HIV

A Anvisa – Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária aprovou um 
medicamento que possibili-
ta melhor qualidade de vida 
para as pessoas portadoras 
do HIV (sigla em inglês do 
vírus da imunodeficiência 
humana), que causa a Aids.

O comprimido une as 
substâncias lamivudina e 
dolutegravir sódico em uma 
dose diária. “A aprovação 
representa um avanço no 

tratamento das pessoas 
portadoras do vírus que 
causa a Aids, já que reúne em 
uma dose diária dois antirre-
trovirais que não estavam 
disponíveis em um só 
comprimido. A possibilidade 
de doses únicas simplifica o 
tratamento e a adesão dos 
pacientes”, disse a Anvisa, 
por meio de nota.

D e  a c o rd o  c o m  a 
descrição da bula do remédio, 
os componentes diminuem a 

quantidade de HIV do 
organismo e aumenta ainda a 
quantidade de células 
responsáveis pela defesa do 
organismo (CD4). O responsá-
vel pelo registro é o laborató-
rio GlaxoSmithKline Brasil 
Ltda.

Clique para visualizar 
a bula do medicamento:

https://www.jornalita
n e w s . c o m . b r / w p -
content/uploads/2021/11/bula-
1638207903618.pdf

Livro Minhas Histórias de Jandir 
Abreu Gonzaga traz lembranças 

e curiosidades de Itapeva
O jornalista Sebastião 

Pereira da Costa (SPC), 
juntamente com a família 
do saudoso Comendador 
Jandir Abreu Gonzaga, 
realizou o lançamento do 
livro “Minhas Histórias”.

A obra é um apanhado 
de histórias vividas pelo 
Comendador  que  fo i 
testemunha ocular de 
muitos momentos em 
Itapeva. Editado por SPC, o 
livro traz algumas curiosida-
des do cotidiano itapevense, 
da política local e também de 
cidades vizinhas.

As histórias trazem 
as lembranças, situações e 
fatos que acabaram sendo 
esquecidos ao longo do 
tempo e para os mais 
jovens curiosidades que 
talvez até então não 
saibam, como por exem-
plo a ideia e início de uma 
construção de abrigo 
antiatômico no municí-
pio, o local e o desfecho é 
algo que deixaremos para 
quem for ler, sem spoiler!

No livro também é 
possível compreender o 
porquê por muitos anos o 
município deixou de ter 
indústrias, a razão é inacre-
ditável, mas previsível.

Um livro divertido 
que prende o leitor nas 
narrat ivas  e  arranca 
diversas gargalhadas, 
uma obra que sem dúvida 
é mais uma contribuição 
de seu Jandir a cultura 
itapevense.

O  l i v r o  M i n h a s 
Histórias pode ser adqui-
rido no Lar do Amor e é 
uma ótima dica de leitura, 
pr inc ipa lmente  para 
aqueles que apreciam 
uma dose de sabedoria 
regada a bom humor. O 
Comendador Jandir Abreu 
faleceu em 2019, mas 

deixou escritas as históri-
as contidas no livro que 
foram então editadas por 
SPC.

O prefe i to  Már io 
Tassinari e o secretário de 
Cultura Márcio Gouveia 
prestigiaram o evento, 
que aconteceu no dia 27, e 
receberam seus exempla-
res autografados.

https://www.jornalitanews.com.br/wp-content/uploads/2021/11/bula-1638207903618.pdf
https://www.jornalitanews.com.br/wp-content/uploads/2021/11/bula-1638207903618.pdf
https://www.jornalitanews.com.br/wp-content/uploads/2021/11/bula-1638207903618.pdf
https://www.jornalitanews.com.br/wp-content/uploads/2021/11/bula-1638207903618.pdf
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Itapevense é campeã em prova de Três 
Tambores em Ribeira

A jovem Lívia Duarte, 
a t le ta  conhec ida  nas 
provas de Três Tambores, 
sagrou-se campeã em uma 
competição que aconteceu 
na cidade de Ribeira (SP).

Com o cavalo Saron 
Lena, a itapevense con-
quistou o troféu de campeã 
nas categorias: Feminino, 
Aberto e também reserva-
da campeã Jovem. Já em 
Santa Cruz do Rio Pardo, 

Lívia ficou em quinto lugar 
na categoria Jovem.

Além de levar o nome 
de Itapeva nas competi-

ções, ela representa suas 
irmãs que também são 
a t le tas ,  em nome da 
Família Duarte. Parabéns!

A mamãe Priscila 
comemorou ao lado de 
familiares e amigos os 
dois aninhos do seu 

f i lho Davi ,  em uma 
linda festa no Buffet Fer 
Fer Vendo! Parabéns ao 
pequeno!

A Delegacia de Investi-
gações Sobre Entorpecentes 
– DISE de Itapeva realizou na 
terça-feira (30), uma opera-
ção contra o tráfico de 
entorpecentes que culmi-
nou na prisão de dois 
homens e buscas e apreen-
sões em cinco residências.

De  acordo  com os 
policiais, após investigação 

de tráfico de drogas da DISE 
de Itapeva, foi conseguido 
junto a Justiça um mandado 
de prisão e duas buscas 
domiciliares na cidade de 
Capão Bonito e três buscas 
domiciliares na cidade de 
Itararé. Na manhã de hoje foi 
realizada uma Operação para 
o cumprimento simultâneo 
dessas ordens judiciais.

Po l i c i a i s  C i v i s  d e 
diversas unidades apoiaram 
a DISE nessa operação 
juntamente com o canil da 
GCM de Itararé que também 
participou da ação. O 
investigado de Capão bonito 
foi capturado e preso e em 
uma das casas de Itararé 
foram encontradas diversas 
porções de drogas (crack, 

cocaína e maconha), 2 
balanças de precisão, 
dinheiro e um simulacro de 
arma de fogo, o morador 
dessa casa foi preso em 
flagrante.  Em outra casa foi 
localizado outro simulacro 
de arma de fogo. Os objetos e 
as drogas foram apreendi-
dos e deixados à disposição 
da Justiça.

Operação da Polícia Civil prende dois homens 
e apreende drogas em Itararé e Capão Bonito 

2 aninhos do Davi!

Davi Miguel 1 aninho!

O  p r í n c i p e  D a v i 
Miguel  festejou seu 
pr imeiro  an inho no 
Buffet Fer Fer Vendo com 

os papais  Edivani  e 
Eduardo. Felicidades e 
que a data se repita por 
muitos e muitos anos!

10 anos da Natália!

Os pais Edenise e 
Marcelo festejaram mais 
um ano de vida da filha 
Natália no Buffet Fer Fer 

Vendo. Os amigos e familia-
res puderam comemorar 
com a garota em uma linda 
festa. Parabéns!

Final do Concurso de Fotografia Meu Lugar
O  m u n d o  a t u a l 

apresenta novos desafios 
para quem trabalha com a 
educação, sobretudo de 
jovens e adolescentes. A 
aplicação da metodologia 
de projetos educacionais é 
uma importante ferra-
menta  d idát ica ,  pois 
contribui para o melhor 
rendimento educacional 
dos estudantes, permitin-
do maior dinamismo e 
oferecendo oportunidades 
de inserção social tanto 
para os alunos como para 
os professores. Pensar em 
uma proposta de trabalho 
educativo que leve o 
estudante a compreender 
o meio em que vive, por 
meio da pesquisa orienta-
da, registros fotográficos, 
análise e prática, com as 
aulas de campo e visita-
ções podem, sem dúvida, 
promover uma aprendiza-
gem mais significativa e 
concreta para os estudan-
tes. Essa é uma das pre-

m i s s a s  d o  C u r r í c u l o 
Paulista e partindo desse 
pressuposto, o Núcleo 
Pedagógico da Diretoria de 
Ensino – Região de Itapeva 
lançou o projeto intitulado 
“Meu Lugar”, um projeto 
interdisciplinar envolven-
do diversos aspectos da 
área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas nos 
componentes curriculares 
de Geografia e História, 
Filosofia e Sociologia. 

Uma das fases do 
projeto foi o concurso de 
fotografia com o mesmo 
tema, cuja final aconteceu 
no dia 01 de dezembro no 
auditório da Diretoria de 
Ensino com a presença dos 
fotógrafos Cravo Junior e 
Thais, o supervisor de 
educação Marcio Cruz, a 
PCNP de Arte Jaqueline 
Borelli e a professora 
idealizadora do projeto 
Patrícia Araújo. Sob a 
coordenação dos PCNPs 
Jhonathan Maia e Elysane 

Maciel os jurados escolhe-
ram as fotos vencedoras 
entre as categorias Juvenil 

(Ensino Fundamental II) e 
Master (Ensino Médio e 
EJA).

03 de dezembro de 2021
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Homem é preso pela GCM por 
tráfico de drogas na Vila Mariana

No dia 30, por volta das 
20h20, a equipe tática 
R.O.M.U, em patrulhamento 
pela Vila Mariana, ao aden-
trar a Travessa 1 da Sol 
Nascente ,  av i s tou  um 
indivíduo mexendo em algo 
no relógio de água de uma 
casa. Quando ele percebeu os 
GCMs, saiu andando rapida-
mente, assustado e logo 
dispensou uma carteira ao 
chão. De pronto foi feito a 
abordagem e com o indiví-
duo nada localizado. Porém, 
na carteira descartada havia 
18 pedras de crack, sendo 
duas delas em volume maior.

Retornado ao relógio, 
foi encontrado 16 porções de 
maconha embaladas para o 
comércio. Indagado sobre os 
entorpecentes, o rapaz 
alegou ser usuário.

Diante dos fatos, o 

autor e entorpecentes foram 
conduzidos ao plantão 
policial, onde autoridade o 

autuou a prisão em flagrante 
por tráfico de drogas, ficando 
à disposição da Justiça.

Homem morre depois de capotar 
carro entre Itapeva e Ribeirão Branco 

Caravana da Coca-Cola passará 
por Itapeva neste sábado, dia 4
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Papai Noel chegou em Itapeva!
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