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Inauguração da Casa da 
Cultura marca comemoração 

pelos 250 anos de Itapeva

Procurador 
municipal denuncia 

irregularidades

Audiência pública do 
Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência

Rodrigo pede proteção 
em ponte próxima a 

escola Hélio de Moraes Fogo em mata é 
registrado ao lado da 

Câmara Municipal

Prefeitura de Itaberá 
responde sobre ruas da 

Vila Bandeirantes

Agência de modelos 
inaugura sede 
amanhã (14)

1ª Expo Engenharia 
na Unesp

O ex-prefeito de Itapeva, Ro-
berto Comeron falou com exclu-
sividade ao Ita News depois de 
aparecer em rede social tecendo 
duras críticas ao atual prefeito 
Luiz Cavani (PSDB). De acordo 
com Roberto, há no Ministério 
Público uma denúncia de que 
Cavani está coagindo funcioná-
rios da prefeitura a achar alguma 
coisa que desabone o trabalho 
de seu governo quando esteve 
à frente da prefeitura de 2013 a 
2016. Página 04.

Vereadora cita morte de paciente que 
desde junho precisava de medicamento e 

Secretária da Saúde não atendeu a pedidos 
de reunião para tratar do assunto

Débora Marcondes 
propõe vale remédio
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A Procuradoria-Geral de Jus-
tiça ingressou ao Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
com Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade em face da Lei nº 

3.083/2010, a qual dispõe sobre 
a fusão das Secretarias Munici-
pais de Governo e de Negócios 
Jurídicos, bem como sobre a 
criação de cargos. Página 04.

Moradores da Vila Bandeiran-
tes em Itaberá questionam Pre-

feitura por demora em execução 
de obras no bairro. Página 06.

O vereador Rodrigo Tassina-
ri enviou pela segunda vez um 
requerimento para a Prefeitura 
Municipal de Itapeva pedindo 
informações sobre um pedido 

de sua autoria para a instalação 
de grade ou tela protetora na 
ponte da Rua Itaberá que liga a 
Vila Bom Jesus a Vila Aparecida. 
Página 06.

“No meu 
governo não 
tinha corrupção” 
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Carta do Leitor

Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz

O fato ocorrido na Bienal 
dos Livros com a tentativa de 
censura de uma edição da Mar-
vel onde dois personagens do 
sexo masculino se beijavam 
mostrou um erro ou uma estra-
tégia comercial utilizada com 
muita habilidade. O ato do pre-
feito Marcelo Crivella deu uma 
notoriedade ao exemplar digno 
das maiores agências de marke-

ting do Brasil.
O brasileiro é louco por 

ações proibidas, como ocorreu 
na década de 70 com a proibi-
ção do filme O Último Tango 
em Paris que virou moda e tam-
bém a música Je T’aime Moi 
Non Plus cantada por Jane Bir-
kin em 1969 que era ouvida nos 
quatro cantos de nosso país.

Na verdade o prefeito fez 

com que um livro que pode-
ria ser objeto de consumo 
comum fosse esgotado em 
questão de horas proporcio-
nando grandes lucros a edito-
ra e seus representantes. Será 
que se algum ato proibido for 
legalizado o povo passará a 
esquecê-lo?

Tem boas opções para você 
pensar.

Preocupação ou estratégia?

Uma polêmica atitude da Pre-
feitura do Rio de Janeiro causou 
indignação e grande revolta pelo 
país. Na última semana, o prefei-
to Marcelo Crivella tentou censu-
rar a venda do romance gráfico 
“Vingadores, a cruzada das crian-
ças” na Bienal do Livro RJ, jus-
tificando que o mesmo mostra 
um beijo entre dois personagens 
masculinos; na opinião dele, o li-
vro tem conteúdo impróprio para 
menores. A Prefeitura ameaçou 
cassar licença da Bienal e enviou 
fiscais ao local.

A história, de autoria de 
Allan Heinberg e Jim Cheng, 
aborda a equipe dos Jovens 
Vingadores. Dela, fazem par-
te os personagens Wiccano e 
Hulkling, que são namorados. 
A edição, que não é nova, foi 
lançada em 2016, era oferecida 
em “saldões”. A editora Salvat, 
que a publicou, não expõe na 
Bienal este ano. Os exemplares 

que estavam à venda em dife-
rentes estandes da Bienal se 
esgotaram em pouco mais de 
meia hora na manhã da última 
sexta-feira (6).

Não foram poucos os que, 
em protesto, acusaram o polí-
tico de ser homofóbico.  Essa 
censura moderna, sem sentido 
e desrespeitosa, vai ao desen-
contro de que o ser humano foi 
se adequando aos seus senti-
mentos, sensações e desejos; a 
natureza humana foi modifica-
da e surgiram as relações entre 
pessoas do mesmo sexo, em-
bora já existam há milhares de 
anos, nesse século tiveram ápi-
ces declarados. Não é questão 
de opção, mas pré-disposição. 
Visto por muitos como pecado 
mortal, a orientação sexual é 
direito de todos, assim como 
qual roupa usar.

Todo ser humano é igual e 
merece ser tratado de maneira 

igualitária; toda relação deve 
ser aceita e valorizada, afinal, 
quem somos nós para dizer o 
que o outro deve ou não fazer?! 
É uma ampla questão que ne-
cessita, acima de tudo, mentes 
abertas e dispostas à aceitação.

Seja heterossexual ou ho-
mossexual, real ou virtual, toda 
forma de amor é considerada 
justa, como diz a letra da música 
de Lulu Santos. Cada um é dono 
da sua própria cabeça e senten-
ça, somos dotados do livre arbí-
trio; estamos todos seguindo um 
caminho em busca da felicidade, 
e chegaremos ao destino.

Censura moderna

As Irmãs Duarte novamente 
fizeram bonito na 2ª Festa do 
Cavalo de Itaoca, evento que 
contou com competidores dos 
estados de São Paulo e Paraná 
e teve como prêmio R$ 10 mil 
nos Três Tambores e Baliza.

As três irmãs representa-
ram Itapeva e trouxeram para 
casa troféus: Larissa foi campeã 
na categoria feminino com o 
cavalo Boomerang Badger, con-
sagrando-se bicampeã, já que 
conquistou esse troféu também 
no ano passado; Lívia ficou com 
o terceiro lugar na categoria 
feminino e Larissa também foi 
campeã na categoria aberta.

Irmãs Duarte conquistam 
troféus em Itaoca

Família é conhecida na região pelo 
desempenho em provas dos Três Tambores

Abri um vídeo de Pedro Ro-
drigues Filho no YouTube, onde 
ele tem um canal, e prestei 
muita atenção no que ele dizia. 
Eram basicamente conselhos 
de um senhorzinho, do alto de 
sua sabedoria de vida, que acu-
mulou nos 65  anos de sobre-
vivência. Ele tem a voz fraque-
jada, meio chorosa, própria de 
quem levou muitas caneladas 
da vida, por isso, conhece seus 
atalhos.

Quem é Pedro Rodrigues 
Filho? Trata-se de Pedrinho 
Matador, lendário serial killer, 
egresso do sistema prisional,  
onde ficou privado do convívio 
social por 42 anos, somadas as 
idas e vindas,  por mais de cem 
assassinatos  (autoimputados). 
Embora tenha sido condenado 
em 128 anos, no Brasil, a reclu-
são é de, no máximo, 30 anos. 
Pedro fez por merecer isso, 
ficando preso mais tempo, fa-
zendo um “turismo carcerário”, 
tendo passado, também (lógi-
co), pelo manicômio judiciário . 
Segundo ele, na cadeia, antiga-
mente “o bagúio era lôco”. Ele 
é, no Brasil, quem mais matou 
e ficou preso.

Pedrinho falhou em sua pri-
meira tentativa de assassinato. 
Aos 13 anos, após um desen-
tendimento, empurrou um pri-
mo mais velho num moedor de 
cana! Resumindo muito, come-
çou a matar aos 14 anos e pegou 
gosto pela coisa, cometendo, 
também outros tipos de crimes 
e homicídios dentro de cadeias. 
O maior destaque, foi quando 
mastigou parte do coração de 
seu  próprio pai, depois de ma-
tá-lo por vingança pela morte de 
sua mãe. Segundo ele, só matou 
quem mereceu. 

Em seu canal, no YouTube, o 
velho Pedro dá conselhos para 
a  molecada não entrar pro 
mundo do crime. Ele, no míni-
mo, conhece bem esse mundo. 
Ele chega a dizer “o crime não 

Pedro, apenas mais um youtuber?  
é mais como antigamente”, 
como se antes houvesse ética. 
Até ele acha que essa gurizada 
está “abusada”. Pedrinho Ex-
-Matador (como está sendo cha-
mado), ficou recluso de 1973 a 
2007 e 2011 a 2018. Quando foi 
trancado, o mundo era analógi-
co, não havia internet; quando 
saiu, encontrou um admirável 
mundo novo, digital.

Agora, em 2019, ele está 
tendo que suportar os haters 
(aqueles que odeiam tudo e to-
dos, na internet) e os hackers 
(os criminosos que invadem ou-
tros computadores conectados 
à rede). Recentemente, ele teve 
muitos inscritos “roubados” de 
seu canal no YouTube. Ele está 
bem integrado aos novos tem-
pos, pois ficou muito indigna-

do com o furto virtual.
Além do canal no YouTube, 

onde conta suas peripécias e 
espalha conselhos à humanida-
de, Pedro lançou um livro, logo 
terá um documentário, um tal 
de MC Duplex gravou o rap 
“Pedrinho Ex-Matador” e deve 
haver outros badulaques. Pe-
drinho é cult, Pedrinho é pop. 

O ilustre Ex-Matador recla-
mou do furto de milhares de 
inscritos do seu canal. Ele disse, 
“você, que fez essa maldade, 
não tem coração?” Esse interes-
se gera conotação dúbia. Quem 
furtou os seguidores do Pedri-
nho, devolva. Você  não sabe com 
quem está mexendo. O perigo é 
se ele resolver te seguir.

Rafael Claro
rafaelclaroralf@hotmail.com

A itapevense Deise Ligabó, 
preocupada com o Meio Ambien-
te e o futuro que deixará para 
seus filhos e netos, tomou inicia-
tiva de plantar pequenas arvore-
tas nas calçadas de sua rua.

Em contato com seus vi-
zinhos, Deise conta que foi 
prontamente bem recebida e 
teve aceitação imediata que co-
meçasse também a plantar as 
arvoretas também em frente à 
essas casas.

De acordo com Deise, esse 
tipo de árvore não estoura os 
cimentados, não ultrapassa fia-
ções elétricas e ainda floresce 
bastante na primavera, atrain-
do beija-flores e borboletas, 
deixando os locais, além de ar-
borizados, floridos.

“Estamos muito preocupa-
dos com a situação do nosso 

Projeto Resedá: o ponto 
de partida para um 
Planeta mais verde

planeta. Queremos ajudar de 
alguma forma para termos um 
mundo sustentável”, comentou 
a idealizadora do projeto.

Após a repercussão do Rese-
dá, Deise resolveu comemorar 
o dia da árvore, comemorado 
em 21 de setembro, plantando 
mais mudas e realizando um 
abraço simbólico. “Plantaremos 
mais 10 mudas na rua em que 
moto e depois desceremos na 
Paineira Bicentenária para um 
abraço simbólico em homena-
gem ao dia da árvore”, disse.

Com o objetivo de conscien-
tizar e mobilizar ainda mais 

pessoas, Deise convida a todos 
para participarem deste dia do 
bem. “Quem sabe consigamos 
multiplicar a sementinha do 
bem, convido a todos para par-
ticiparem conosco, principal-
mente adolescentes e crianças 
que serão o futuro de nossas 
gerações”, finalizou.

O abraço simbólico terá 
início no dia 21 de setembro, 
a partir das 10h, na Rua Sebas-
tião Nóbrega da Silva, nº 262, 
no Jardim Califórnia.

Para mais informações, si-
gam as páginas do facebook e 
instagram Deise Ligabó.

No domingo (07) Itapeva 
sediou mais uma etapa do 
Circuito Regional de Voleibol 
Feminino.

Os jogos foram realizados 
no Ginásio Antônio Queiroz 
do Jardim Maringá. A quarta 
etapa da competição reuniu 
as equipes de Itapeva, Itaí e 
Avaré. 

O time itapevense que 
vem se destacando no circui-
to não desapontou a torcida 
e terminou a rodada invicto. 
Contra Itaí venceu a partida 
por 2x1, já contra Avaré o pla-
car foi de 2x0. 

Vôlei feminino vence mais 
uma etapa do Circuito Regional
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Mágico
Somente a soberba e arrogância 

do prefeito Cavani é capaz de explicar 
como ele coloca uma agrônoma, e di-
ga-se de passagem é boa no ramo, para 
tentar gerar empregos no município. O 
pior é querer que a mesma tome deci-
sões jurídicas, o que gerou mais um pro-
cesso. Ele quer tudo sobre controle e por 
isso age desta forma. Vai para o fundo 
do poço, mas sempre digo existe formas 
de mudar e dar um bom rumo ao que 
resta deste governo. O remédio, humil-
dade e bom senso.

Chegando 
“A finalidade das CEIs, tanto dos 

remédios quanto a do transporte de 
alunos, não é de prejudicar ninguém. 
Estivemos no PSF do Jd. Maringá e 
constatamos lá a falta de cerca de 30 
remédios, ouvi o pessoal descontente 
e fomos na farmácia central e consta-
tamos que realmente estão chegando 
remédios que serão entregues nos pos-
tos”. Eis uma boa notícia trazida pelo 
Margarido e mostra que a CEI fez com 
que o prefeito respeitasse o direito do povo 
carente que necessita de remédios simples 
para a manter a saúde em dia.

Arrumando
“Quanto a CEI dos transportes de 

alunos, estivemos no Alto da Brancal, 
e vimos como é gerido os responsáveis 
pelo transporte e sabemos também que 
a secretaria já estava providenciando 
junto aos proprietários de veículos o 
acerto das irregularidades. Vamos con-
tinuar nossas investigações, já solicitei 
a Secretaria Municipal de Educação 
para enviar uma lista de todos os veí-
culos de transporte municipal, pois os 
particulares o CONSEG já denunciou e 
várias irregularidades foram encontra-
das”, disse Margarido. A fiscalização é um 
ato contínuo do Poder Legislativo e assim 
deve acontecer e o vereador cita que o se-
cretário já está agindo e que o trabalho 
seja mantido.

Duvida
“O serviço de transportes de alunos 

está um desleixo, e a CEI é para isso, para 
regularizar e dar segurança aos nossos 
alunos, já vimos o acidente que aconteceu 
e segundo a vistoria do Corpo de Bom-
beiros não havia cinto de segurança”. 
Fica aqui a pergunta: se está assim há anos, 
quem fiscalizou durante o período? Cadê a 
ação da Casa de Leis e da polícia? Seria im-
portante esta resposta chegar para a popu-
lação, Margarido.

privilegiados ou estão passando na frente da 
fila. Quanto ao Marinho, vem fazendo um 
trabalho brilhante.

Brincadeira II
“Hoje uma servidora municipal falou 

que o que estávamos fazendo lá era pa-
lhaçada. Palhaçada é essa falta de medica-
mento, a falta de gestão, de respeito e con-
sideração com a população, o vereador 
ligando, cobrando, querendo informações 
não é palhaçada”. Concordo com o vereador 
Marinho, já que uma funcionária não tem o 
direito de se dirigir a um vereador desta for-
ma, pois ele está no local como um represen-
tante do povo que clama por remédios. Uma 
vergonha a atual administração.

$$$$$
Jé- “Só para constar, o Tião falou de 

recursos próprios, mas tem 2 milhões e 
meio na conta da Prefeitura de emenda do 
deputado Guilherme Mussi para custeio 
da Saúde, onde poderia sim ter comprado 
remédio, é dinheiro na conta, 2 milhões 
e meio na conta da Prefeitura”. Se puder 
comprar grama tenho a certeza de que o pre-
feito achará um destino rápido a emenda e o 
vereador Tião com certeza irá aplaudir.

Hora de sair
Marinho – “A Prefeitura postou a 

compra de remédios e uma das justificati-
vas era da burocracia, todos sabemos que 
esse é um processo demorado, então por-
que não fazem as coisas antes? Por que 
o processo licitatório não foi feito antes? 
Já é o terceiro mandato e sabe de como 
funciona e agora vem com a desculpa da 
burocracia, a lei permite um processo lici-
tatório na vigência de outro, então deveria 
ter feito antes”. Curioso, para comprar gra-
ma, contratar aspones, deixar passar notas 
frias tudo é rápido. Quando é para atender o 
povo é demorado? Se não tem competência 
ou não sabe fazer que se afaste e dê lugar 
para outro. Quase 3 anos de burocracia? Ou 
seria ‘burrocracia’?

O que causou
Débora Marcondes – “Hoje mesmo 

eu mandei a cópia de um ofício para a 
Luana que é secretária da Secretaria da 
Saúde falando ‘pode tirar da pauta esse 
ofício porque esse senhor faleceu’, man-
dei o ofício dia 15 de junho, e agora avi-
sei a Luana que poderia tirar da pauta 
da reunião que estava pleiteando com 
a secretária porque ele não precisava 
mais, pois a filha dele me avisou que 
infelizmente ele faleceu”. Quem sabe 
com a triste notícia dada pela vereadora 
os “responsáveis” possam agir com maior 

uma licitação para suprir as necessidades 
da população”. Perfeito, vereador. Omissão, 
falta de respeito e incompetência ao extremo 
do prefeito e seus assessores diretos.

Verdade
“Acho que para Itapeva se tornar 

atrativa realmente ela precisa sanar seus 
principais problemas, estamos em um 
município que temos orgulho de ser ita-
pevense, no entanto, tem gente que se 
quer tem água potável, tem bairros aí que 
há anos estão pedindo um poço, muitas 
pessoas se quer tem acesso a saneamento 
básico, é difícil sonhar tão alto tendo uma 
gestão tão pequena”, cutucou Rodrigo. 
Infelizmente apoiamos uma pessoa que se 
transformou em outra após a eleição. Vive 
cercado de intimações e processos que envol-
vem bens pessoais e até a família, o que nos 
decepciona porque esperávamos um grande 
governo de Luiz Cavani, o que não acontece.

Que venham CEIs
Toni do Cofesa – “Vendo os discursos 

aqui o que eu acho é que essa gestão vai 
ter que funcionar na base das CEIs, por-
que a gente critica tanto, fala tanto dos 
problemas que tem e aí quando abrimos 
uma CEI as coisas começam a acontecer, é 
interessante que só quando se abre uma 
CEI é que começam a agir”. É a pura verda-
de. O governo só faz sua obrigação mediante 
a ameaça de serem taxados como mentiro-
sos ou omissos.

É praxe
“Até quando vai ter que exercer uma 

pressão para que as coisas caminhem? 
Sinceramente não merece aplauso ne-
nhum tudo isso, é obrigação nossa cum-
prir nosso papel, seja vereador ou prefeito. 
Nas eleições se faz um monte de promes-
sas, estamos no terceiro ano de mandato 
e agora que está aparecendo algo, causa 
até impressão de marketing político, fazer 
as coisas faltando um ano para as elei-
ções”. As promessas e pequenas obras em 
breve começam a acontecer de forma repeti-
tiva como sempre o foi. Esperamos que desta 
vez o povo aposte em alguém que tenha o 
que oferecer para a nossa cidade com uma 
equipe digna de elogios o que hoje não acon-
tece com raras exceções. 

Pergunta
Alguém foi preso após a comprovação 

de existência de crime na CEI das Notas 
Frias? O principal protagonista é réu confes-
so e está curtindo a noite com muita festa e 
regalias e por aqui os trâmites continuam os 
mesmos, inclusive com alimentação de alto 
nível. Cadê o MP e a polícia? 

Muito bom
Tião do Táxi – “Quanto ao consórcio 

que o prefeito Luiz Cavani presidiu e que 
adquiriu os veículos de transporte para 
os pacientes da saúde para o município 
de Itapeva e de mais sete municípios, isso 
é um avanço, um ato de alegria para nós 
que convivemos com a população que de-
pende de transporte público para passar 
em médicos em outros municípios”. As 
palavras do vereador coincidem com nossas 
cobranças de que o transporte público é uma 
porcaria e foi implantado em Itapeva a preço 
de ouro pelo seu prefeito, Tião.

É...
“Sabemos que os remédios são uma 

demanda difícil de atender 100%, e que 
a burocracia que eles enfrentam com as 
empresas que pedem um pouco mais de 
prazo para entregar os remédios. Sabe-
mos que foi gastado mais de 1 milhão 
em remédios e que os recursos próprios 
superaram a verba federal e a estadual, 
teve um investimento de 600 e pouco do 
municipal e 400 e pouco de verba federal 
e estadual. Temos certeza que o compro-
misso vem sendo cumprido e sabemos 
que o prefeito está honrando seu compro-
misso e sabemos respeitar funcionários 
que vem dando tudo de si para atender 
essa demanda que não depende só dele, 
mas também das empresas que fornecem 
os medicamentos”. Se o compromisso está 
sendo cumprido, porque faltaram tantos re-
médios ao longo deste mandato, Tião? Por 
que existe uma CEI nesta Casa se o senhor 
está dizendo a verdade? 

Brincadeira
Marinho – “Acompanhei a CEI mes-

mo não fazendo parte e estive presente 
na assistência farmacêutica e realmente 
ainda faltam 30 itens, a maioria já foi com-
prado e está para chegar, de maneira al-
guma, eu pelo menos não tive a intenção 
de desqualificar o servidor público, mas a 
questão é; falta remédio na rede pública, 
e alguém é culpado por isso, e o objetivo 
da CEI é levantar quem é o culpado por 
essa falta de remédios, pois quem vem 
pagando o pato pela falta de remédio no 
município é a população, não podemos 
passar a mão na cabeça de servidor ne-
nhum, não estamos acusando servidor 
algum, ou atribuindo a responsabilidade 
a algum servidor, mas a CEI vai apontar 
o responsável, pois há um responsável, 
senão não estaria faltando remédios nas 
farmácias, então não tem como falar que 
não há responsável, alguém tem que ser 
responsabilizado”. Pede para o Tião, verea-
dor, ele disse que está tudo bem. Só se for 
para os cabos eleitorais deste que devem ser 

rapidez evitando mortes e sofrimento 
para o nosso povo. Triste e que deveria en-
vergonhar a todos, mas infelizmente essa 
administração não tem coração e nem 
compaixão.

O que é?
“O que seria esse vale remédio, seriam 

só para aqueles remédios que estão na 
lista da rede, e quando chegar a faltar a 
pessoa teria o direito de pegar esse vale e 
retirar em uma farmácia conveniada. Só 
estamos pedindo que o povo não pague 
por algo que não é culpa deles, não pague 
por falta de remédios, por falta de ges-
tão. A população está pagando um preço 
muito alto, alguns infelizmente até com 
a vida”. A explicação da vereadora Débora 
mostra toda a falta de competência do atual 
governo e será ainda maior caso a Casa de 
Leis não apoie o projeto.

Novo processo
Débora – “Eu sou sincera ao dizer que 

nunca vi o prefeito falar em geração de 
emprego, em trazer indústrias, nunca vi 
um discurso do mesmo, com todo respei-
to que tenho a sua pessoa, mas nunca vi 
ele tentar trazer empresa para cá, a gente 
vai ver como vai ser a recepção dele com 
o Milton, que é irmão do Luciano Hang, 
se vai receber bem, e se vai dar algum 
atrativo, porque eu vi vários prefeitos en-
caminhando ofícios, chamando empresas 
para seu município e aqui não vemos isso, 
e nossa população continua na miséria e 
para alguns é bom isso porque fica fácil 
comprar o povo, fica fácil na época de 
eleição ir atrás daquele que não tem em-
prego, não tem uma alimentação em casa 
e comprar ele, quero ver um povo bem 
instruído, que tenha condições de vida 
boa, para que realmente vote consciente, 
pois Itapeva parou no tempo, Capão Boni-
to está passando Itapeva, Itapetininga era 
menor e passou Itapeva e já está na hora 
de Itapeva avançar”. A secretária Marimar 
Guidorzi que foi uma investida errada do Ca-
vani só conquistou o próprio emprego e ge-
rou preocupação aos empresários do Distrito 
Industrial. Só o Cavani mesmo para tentar 
fazê-la ocupar o lugar do Dr. Rossi. Deu no 
que deu, mais um processo.

Incompetência
Rodrigo Tassinari – “Ouvindo os 

nossos colegas, inclusive os da CEI, po-
demos notar que nossos problemas são 
recorrentes, as soluções são poucas, e 
muitas desculpas aparecem ao longo do 
caminho. Nunca faltou dinheiro, ninguém 
falou aqui que faltou verba para comprar 
remédio, mas em algum momento dessa 
gestão perdeu-se a competência de fazer 
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A vereadora Débora Mar-
condes (PSDB) está pro-
pondo um projeto de lei 

para instalar em Itapeva o “Vale 
Remédio”, a proposta surgiu 
após a crise da falta de remédios 
no município.

Com a constante reclama-
ção da população, a Câmara de 
vereadores acabou instaurando 
uma CEI (Comissão Especial de 
Inquéritos) para apurar o que 
estava ocasionando a falta de 
medicamentos nas farmácias 
municipais. A CEI ainda está em 
andamento, e procurando uma 
solução alternativa para a situa-
ção, Débora sugeriu o projeto 
do vale remédio para ser dado a 
quem precisasse do medicamen-
to em falta nas farmácias muni-
cipais.

A situação é tão grave que a 
própria vereadora comentou na 
sessão de câmara de quinta-fei-
ra, 05 de setembro, que uma das 
pessoas que precisava do medi-
camento acabou falecendo sem 
ter seu caso se quer analisado 
pela Secretaria da Saúde, caso 
este que a vereadora estava bus-
cando uma solução desde o mês 
de junho.

Diante de toda essa polêmica 
da falta de remédios, a vereadora 
falou sobre o projeto por ela pro-
posto. Confira:

IN- Vereadora como surgiu 
essa proposta do vale remédio?

Débora- Essa proposta sur-
giu devido a constante falta de 

Débora Marcondes propõe 
vale remédio para a população

Vereadora cita morte de paciente que desde junho precisava de medicamento e 
Secretária da Saúde não atendeu a pedidos de reunião para tratar do assunto

medicamentos que deveriam ser 
entregues na Assistência Farma-
cêutica do Município de Itapeva. 
A população diariamente vinha 
em meu gabinete com reclama-
ções e receitas de remédios que 
não conseguiam pegar e muitos 
não tinham condições de com-
prar. Além de assinar a CEI (Co-
missão Especial de Investigação) 
para apurar essa situação cons-
tante de falta de medicamentos, 
percebi que não havia falta de di-
nheiro na saúde e sim problemas 
de gestão e licitação. Foi desta 
situação que comecei a buscar 
ideias em projetos de outros mu-
nicípios - e achei essa alternativa 
que vai resolver definitivamente 
essa problemática que afeta dia-
riamente a população.

IN- Como funcionaria o vale 
remédio?

Débora- O Projeto “Vale Re-
médio” funcionária de forma 
muito prática, pois na ausência 
do remédio na Assistência Far-
macêutica, a população receberia 

um vale do medicamento e reti-
raria o mesmo em uma farmácia 
conveniada. Esse mecanismo 
seria apenas para remédios que 
devem ser fornecidos na Assis-
tência e estão em falta devido 
algum motivo, exemplo: atraso 
na licitação. A prefeitura faria 
licitação para convênios em far-
mácias e regulamentaria a lei no 
que couber. Talvez fique um pou-
co mais caro para a prefeitura, 
porém quem não pode pagar o 
preço é a população, pois a falta 
de alguns medicamentos de uso 
contínuo podem acarretar a mor-
te de pacientes, infelizmente.

IN- Como vereadora a senho-
ra julga que essa proposta seria o 
ideal para a Saúde?

Débora- Acredito que seria 
uma forma viável sim. Lembro 
que antigamente para as crian-
ças da Casa Transitória (abrigo) 
era retirado remédio na farmácia 
conveniada com a prefeitura.  Re-
solveria a falta de medicamento 
da população e a prefeitura não 

teria mais desculpa que não pode 
fornecer por atraso na licitação. 
Se a prefeitura não quer pagar 
mais alto o valor do medicamen-
to é só não atrasar o remédio que 
ninguém vai receber o vale. Saú-
de tem que ser prioridade!

IN- Na Sessão de Câmara de 
quinta-feira, 05 de setembro a 
senhora informou que há meses 
estava solicitando uma reunião 
com a secretária de Saúde para 
tratar entre alguns assuntos da 
falta de remédio para um pa-
ciente que infelizmente acabou 
falecendo. Uma situação dessas é 
bem grave, o que a senhora tem 
a dizer a população sobre esse 
caso? 

Débora-  Informo que tenho 
vários ofícios de pedidos: exa-
mes, consultas com especialista 
e diversas outras ações referen-
te à saúde protocolados com a 
secretária da Saúde que estão 
sem nenhum parecer. Antiga-
mente tínhamos retorno e hoje 
a maioria estão paralisados. Há 

semanas estou em busca de uma 
reunião com a mesma para re-
solver casos pendentes, porém 
em resposta vem que não tem 
horário disponível a Secretária, 
entretanto continuo trabalhan-
do, infelizmente alguns casos 
não conseguem esperar devido 
à gravidade da situação da saúde 
do paciente.

IN- Diante dessa notícia 
houve apreensão daqueles que 
acompanharam a sessão. Como 
os vereadores podem auxiliar o 
município para que casos assim 
não se repitam?

Débora- Primeiro todos os 
vereadores devem votar favorá-
vel projetos que tragam benefí-
cios para a população, acredito 
como é o caso do “Vale Remédio”. 
Segundo entender que estamos 
representando a população e não 
o Prefeito. Terceiro tentar diálogo 
sempre com o executivo, porém 
se não tiver retorno orientar a 
população que em negligência 
devem fazer BO, além de alguns 

casos encaminhar ao Ministério 
Público para providências legais 
cabíveis.

IN- A senhora, apesar de ser 
do mesmo partido do prefeito, 
tem demostrado que indepen-
dente de partidarismo, o serviço 
vem sendo feito em prol da po-
pulação. O que podemos esperar 
da senhora nesse caso da falta de 
remédios?

Débora- Primeiramente 
relato que fui eleita pelo povo 
e trabalho para a minha po-
pulação que tanto necessita. 
Continuarei firme rebatendo 
atos abusivos e negligências 
nos serviços públicos, doa a 
quem doer. Meu partido zela 
pelo comprometimento, ho-
nestidade e compromisso com 
o povo. Informo que no que 
for justo e dentro da legalida-
de a população Sempre pode 
contar com essa vereadora, a 
qual não teme represálias de 
autoridades e sim apenas o 
temor de Deus.
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O ex-prefeito de Itapeva, 
Roberto Comeron falou 
com exclusividade ao Ita 

News depois de aparecer em 
rede social tecendo duras críti-
cas ao atual prefeito Luiz Cava-
ni (PSDB).

De acordo com Roberto, 
há no Ministério Público uma 
denúncia de que Cavani está 
coagindo funcionários da pre-
feitura a achar alguma coisa 
que desabone o trabalho de 
seu governo quando esteve à 
frente da prefeitura de 2013 à 
2016. Além de responder sobre 
o vídeo onde manda o atual 
prefeito ir trabalhar, Comeron 
falou sobre as conquista de seu 
governo, conquistas essas que 
segundo ele o atual prefeito 
vem colhendo os frutos.

Roberto falou que apesar 
dos erros que seu governo co-
meteu, nem ele e nem seus 
secretários estiveram envolvi-
dos em ações que deliberaram 
a ação da polícia para resolver, 
como acontece no atual gover-
no. Confira:

IN- Por quatro anos o se-
nhor esteve à frente da prefei-
tura de Itapeva, nesse período 
quantas denúncias foram feitas 
contra o seu governo?

Roberto- Só houve uma 
denúncia na área da Educação 
que foi aberta uma CEI (Comis-
são Especial de Inquérito), mas 
que foi arquivada, pois não foi 
encontrado nada, e as pessoas 
que na época foram acusadas, 
foram absolvidas. 

IN- Quanto as aprovações 
de suas contas de seu governo, 
quais foram os resultados?

Roberto- As contas do go-
verno Comeron foram todas 
aprovadas e digo que pela pri-
meira vez na história de Itape-
va as contas de um governo fo-
ram aprovadas sem ressalvas, 
pois muitas vezes o Tribunal de 
Contas faz apontamento, apro-
va as contas, porém deixa apar-
tados mostrando onde há algo 
errado, dizendo que a conta foi 
aprovada, mas vai ter que jus-
tificar o que foi apartado, e no 
meu caso não houve isso. 

IN- Em sua opinião qual se-
ria a marca do seu governo?

Roberto- A abertura de lo-
teamentos e casas populares, 
conseguimos para Itapeva mais 
de duas mil moradias, escre-
vemos Itapeva no Programa 

“No meu governo não tinha corrupção, notas frias 
e linhas fantasmas no transporte”, diz Comeron

“Minha Casa, Minha Vida”, pois 
Itapeva não estava inscrita e 
nós corremos atrás, pois tem 
uma série de documentação 
exigida por conta de que é mui-
to dinheiro envolvido, é muita 
verba para a execução desse 
programa, então foi quase duas 
mil moradias, e liberamos seis 
mil lotes, para que as pessoas 
pudessem comprar parcela-
dos, e isso desenvolve a cidade, 
quem vai agora ali para a São 
Camilo vê naquele loteamen-
to que liberamos casas sendo 
construídas, e onde há cons-
trução há geração de emprego, 
para pedreiro, servente, ele-
tricista, encanador, tem a casa 
de material de construção que 
também se favorece disso.

IN- A História de Itapeva é 
marcada por invasões em vá-
rios locais. O senhor acha que o 
seu governo conseguiu corrigir 
isso?

Roberto- Ajudou, quando 
trazemos casas populares pa-
ras as pessoas, que é o sonho 
de qualquer um ter sua casa, 
você promove a infraestrutura, 
junto com essa moradia vem a 
iluminação pública, saneamen-
to básico, ruas asfaltadas, como 
foi o caso do Morado do Bos-
que, do Jardim das Rosas que 
nós liberamos e ajudou sim e 
muito.

IN- O senhor postou um 
vídeo na internet fazendo se-
veras críticas ao atual prefeito. 
O que levou o senhor a tomar 
uma atitude dessa?

Roberto- Eu fiquei muito 
chateado porque o governo 

Comeron não foi um governo 
perfeito, cometemos erros, o 
que é comum, até pela vontade 
de fazer você acaba cometen-
do erros, mas tivermos muitos 
acertos, e uma coisa que me or-
gulho e muito é que saímos da 
prefeitura de cabeça erguida, 
sem processos de improbidade 
administrativa, tanto eu quan-
to meus secretários, na época 
fomos criticados porque a cri-
se era grande, entendemos o 
anseio da população de querer 
que as coisas acontecesse com 
rapidez, mas pegamos um go-
verno em época de crise, uma 
prefeitura endividada, quita-
mos as dívidas, pagamos todos 
os precatórios que pudemos 
executar e pagar, enfim deixa-
mos a prefeitura em ordem e a 
gente fica chateado quando ve-
mos pessoas tentando desabo-
nar, dizendo que nosso gover-
no teve corrupção, mas no meu 
governo não teve, e gostaria 
que provassem que teve. Tive 
as contas aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas, deixei dinhei-
ro em caixa, vários convênios, 
tudo que Itapeva está receben-
do hoje de benefícios foi nós 
que deixamos do nosso gover-
no, essas obras que o prefeito 
atual está entregando como a 
Casa da Cultura fomos nós que 
levantamos os recursos, pavi-
mentação como a do Distrito 
Industrial fomos nós que dei-
xamos os recursos, do Merca-
do do Produtor, enfim mesmo 
em época de crise fizemos um 
bom governo, como disse tive-
mos erros, mas é injusto dizer 

que em nosso governo tivemos 
corrupção, prove, nenhum se-
cretário meu está respondendo 
por corrupção, nenhum secre-
tário meu foi embora fugido, 
nenhum secretário meu está 
indo no Fórum responder por-
que desviou algo, foi um go-
verno bom e agora não é justo 
chamar funcionário para fuçar, 
querer achar pelo em ovo, isso 
não existe.

IN- Quem fez isso?
Roberto- Pelas informações 

que eu tenho, o atual prefeito. 
Eu vi no Ministério Público, é 
aberto para todo mundo, você 
pode ver, qualquer amigo que 
esteja lendo essa entrevista 
pode entrar no Ministério Pú-
blico e vai encontrar lá a de-
núncia, onde está o nome do 
denunciante que cita ter sido 
coagido a encontrar coisas er-
radas do nosso governo, e ele 
foi contrário a isso, tanto que 
ele foi ao Ministério Público e 
protocolou essa denúncia.

IN- Qual a avaliação basea-

da em sua experiência do atual 
governo?

Roberto- Entendo não ser 
fácil governar uma cidade 
como Itapeva, entendo as di-
ficuldades que o prefeito en-
frenta, o momento é difícil, é 
um governo que infelizmente 
precisa de mais ação, vemos 
algumas falhas que precisam 
ser melhoradas, uma delas essa 
não transparência, uma grande 
falha, ao contrário do meu go-
verno, ele foi totalmente trans-
parente, as portas da prefeitura 
eram abertas para que quisesse 
ir lá e saber do que estava acon-
tecendo.

IN- Esse governo vem so-
frendo CEI atrás de CEI, uma 
delas ada falta de remédios. 
Comparando ao seu governo o 
que o senhor pode dizer?

Roberto- A gente tentava 
suprir todas as necessidades, 
abastecer todas as farmácias, 
tivemos bons secretários da 
Saúde, o Luiz Tassinari foi um 
excelente secretário, depois o 
Armandinho que deu conti-
nuidade maravilhosa, fizemos 
um bom governo, é lógico que 
suprir 100% é impossível, mas 
não tinha essa falta gritante 
que tem hoje, tínhamos sim 
uma boa quantidade de remé-
dio para a população.

IN- E qual o caminho que o 
Roberto Comeron pretende tra-
çar agora?

Roberto - O futuro a Deus 
pertence, só quero dizer que 
minha vida está nas mãos de 
Deus.

IN- O senhor está filiado a 
que partido?

Roberto - Não estou filiado 
a partido algum. Estou aberto a 
conversas, a partidos que pen-
sem como eu.

IN- Todos dizem que para 
2020 não há nome para prefei-
to. O senhor se vê como uma 
opção?

Roberto - Itapeva tem bons 
nomes, vejo boas pessoas que 
tem condições de disputar esse 
cargo, estou à disposição, pri-
meiro que seja da vontade de 
Deus e segundo da população. 
Se a população achar por bem, 
como disse entrei na prefeitura 
e ela estava endividada o pre-
feito tinha deixado uma dívida 
de quase R$ 12 milhões. Inclu-
sive na época saiu a CEI do calo-
te porque o prefeito não pagou 

os fornecedores da prefeitura, 
e acabamos deixando tudo em 
ordem, tanto que o prefeito 
atual disse em entrevista à TV 
Tem que pegou a prefeitura 
com as contas equilibradas, 
então acho que fomos um bom 
governo, fomos destaque nos 
esportes, na saúde demos um 
salto de qualidade, enfim a po-
pulação decide.

IN- Por que o atacam?
Roberto - Porque sou uma 

pessoa que vive no meio do 
povão, e muitas vezes as pes-
soas não aceitam que alguém 
que venha do meio do povão 
ocupem esse espaço, um ab-
surdo, deve ser por isso, eu sai 
do meio do povo, estou com o 
povo, tanto que no meu gover-
no foi feito muito pelas pessoas 
mais necessitadas, prova disso 
essas moradias que trouxemos. 
A saúde era aberta para as pes-
soas, contratávamos médicos, 
fiz o credenciamento médico, 
algo histórico para Itapeva, tí-
nhamos mais de 100 médicos 
atendendo a população. Na épo-
ca as pessoas não reclamavam da 
saúde, reclamavam de buraco e 
mato, mas não se falava em cor-
rupção, não se falava em notas 
frias, não se falava em prefeitura 
pagar hotel para filho do prefeito 
dormir em hotel com namora-
da, não se falava em pãozinho a 
trezentos reais, não se falava em 
linhas fantasmas no transporte, 
não se falava nisso, falava-se em 
buraco, mas tínhamos o pro-
jeto para isso, o problema que 
o dinheiro chegou no final da 
gestão e agora ruas estão sendo 
pavimentadas, Alto da Brancal 
foi pavimentada, Bairro de Cima 
pavimentado, Vila Aparecida foi 
trocada as lajotas e colocado 
asfalto sem cobrar dos mora-
dores.

...nenhum secretário 
meu está respondendo 

por corrupção, 
nenhum secretário 

meu foi embora 
fugido...

“ “

... o prefeito atual 
disse em entrevista 
à TV Tem que pegou 
a prefeitura com as 

contas equilibradas...

“ “

... Na época as pessoas 
não reclamavam da 
saúde, reclamavam 
de buraco e mato, 
mas não se falava 
em corrupção, não 
se falava em notas 

frias, não se falava em 
linhas fantasmas no 

transporte...

“

“
No início de setembro, dia 

02, a Procuradoria-Geral de Jus-
tiça ingressou ao Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
com Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade em face da Lei nº 
3.083/2010, a qual dispõe sobre 
a fusão das Secretarias Munici-
pais de Governo e de Negócios 
Jurídicos, bem como sobre a 
criação de cargos.

A Lei nº 3.083/10 foi criada 
no Governo de 2009-2012 do 
Prefeito Luiz Antônio Hussne 
Cavani, especificadamente no 
dia 12 junho de 2010. Confor-
me as alegações da Procurado-
ria-Geral, a referida legislação 
regulamenta os cargos de “Di-
retor do Departamento Jurídi-
co-Administrativo” e “Diretor 
do Departamento de Execu-
ções Fiscais”, os quais exigem 
funções técnicas, burocráticas, 
operacionais e profissionais, e, 
por isso, deveriam ser preen-
chidos por servidores aprova-

Procurador Municipal 
denuncia irregularidades

dos em concurso públicos.
Entretanto, a mencionada 

Lei declara a possibilidade de 
criar empregos de provimen-
to de comissão para os cargos 
citados acima que, segundo a 
Ação, é ilegal.

Baseado nas declarações do 
denunciante, o procurador da 
própria Prefeitura, “o Secretário 
de Negócios Jurídicos pode ser 
formado em qualquer área do 
saber, atualmente está ocupado 
por uma agrônoma (Marimar 
Guidorzi de Paula). Nestes casos 
a lei diz que quando o secretário 
não for advogado, o Coordenador 
Jurídico (servidor de carreira) res-
ponderá pelas atribuições. O que 
é uma falácia, pois a Secretária 
Municipal é ordenadora de despe-
sas e tem as atribuições totais da 
pasta e o que é pior: ela dá condu-
ções jurídicas aos diversos casos 
sem ser habilitada para tanto”, 
alegou em sua denúncia ao MP.

Ainda segundo o procura-

dor, “o prefeito interfere na técni-
ca da pasta, pois coage a distri-
buirmos ações de improbidade 
administrativa em face de seus 
adversários políticos, mesmo 
quando o colegiado recomenda o 
contrário”, declarou ao Ministé-
rio Público.

Sendo assim, o Prefeito Luiz 
Cavani e a Câmara de Vereado-
res serão citados para presta-
rem informações a respeito da 
suposta inconstitucionalidade 
ao Tribunal de Justiça.

Nossa equipe de reporta-
gem estará acompanhando o 
caso passo a passo, na real in-
tenção de esclarecer a denún-
cia protocolada judicialmente 
pelo procurador da Prefeitura 
Municipal, o qual contatamos, 
mas não argumentou sobre o 
assunto. Também entramos em 
contato com a assessoria de 
imprensa da Prefeitura e direta-
mente com o prefeito, mas não 
obtivemos resposta.
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Na noite desta quarta-feira, 
11, a Câmara sediou a audiên-
cia pública do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência com o tema “No 
Caminho da Inclusão: Políticas 
Públicas” com a presença das 
palestrantes: Ana Paula Cha-
cur, mãe e ativista da cidade de 
Santos; Karen Camargo, médica 
neuropediatra e a advogada, 
Dra. Renata Domingues.

A palestra contou com a 
apresentação do coral da Luz 

da Visão. Também fez uso da 
tribuna a presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Giane 
de Lima e o prefeito de Itapeva, 
Luiz Cavani.

Compuseram a mesa da 
cerimônia o presidente da Câ-
mara Oziel Pires, o Juiz Federal 
Edevaldo de Medeiros e o secre-
tário de Desenvolvimento, De-
fesa Social e Esportes, Luciano 
de Oliveira.

De acordo com Oziel, o 

Poder Público precisa imple-
mentar Políticas Públicas para 
a inclusão. “Precisamos discu-
tir mais e fazer mobilizações 
para que as pessoas possam 
entender mais sobre essa pau-
ta, disse o edil. Ainda segundo 
o presidente da Casa de Leis, 
a Câmara procurou desenvol-
ver cada vez mais recursos de 
acessibilidade como piso tátil, 
placas em braile, entre outros.

Por: Assessoria de Imprensa 
da Câmara Municipal de Itapeva

Câmara sedia audiência pública do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Na última terça-feira (10), 
aconteceu, na Unesp, campus 
Itapeva, a I Expo Engenharia, 
promovida por alunos dos cur-
sos de Engenharia Industrial 
Madeireira e Engenharia de 
Produção, através da Promad 
Júnior – a Empresa Júnior da 
Universidade – com o intuito 
de discutir o desenvolvimento 
da região por meio de ativida-
des, exposições, workshops e 
palestras sobre as potencialida-
des dos municípios, empreen-
dedorismo e engenharia. 

O evento ocorreu de forma 
totalmente gratuita e reuniu 
alunos de escolas municipais e 
estaduais e outras faculdades 
de Itapeva, para discutir o futu-
ro do empreendedorismo e as 
novas formas de organização, 
impulsionadas pela evolução 
da tecnologia da informação. 

Na abertura, foi preparada 
uma mesa redonda sobre as po-
líticas públicas que viabilizam 
o empreendedorismo na região, 
com a presença do Prefeito Mu-
nicipal de Itapeva Luiz Cavani, 
do Prefeito de Capão Bonito 
Marcos Citadini, do Secretário 
do Desenvolvimento da cida-
de de Limeira, Tito Amaral, do 
Gerente Regional do CREA-SP, 
Rafael Janeiro, com mediação 
da jornalista Patrícia Gam. Em 
pauta, a evolução da política de 
mobilidade urbana, por meio 
da qual todas as outras políti-
cas públicas (saúde, educação, 
infraestrutura, meio ambiente, 
geração de emprego e renda) 
são garantidas com efetividade 
à população. “Foi uma excelen-
te oportunidade para debater-
mos as políticas públicas para o 
desenvolvimento do empreen-
dedorismo na nossa região. O 
diálogo entre o poder público 
e as universidades precisam ser 
cada vez mais aproximados”, 
reiterou Luiz Cavani. 

Marcos Citadini, prefeito 
de Capão Bonito, lembrou da 
dificuldade de se trabalhar a 
mobilidade urbana em uma re-
gião que possui extensa área de 
zona rural e em uma situação 
política em que as prefeituras 
têm que executar os seus ser-
viços públicos com um baixo 
orçamento. 

O evento se estendeu du-
rante todo o dia e trouxe uma 
série de palestras com os se-
guintes temas: “Engenharia 
Empreendedora”, ministrada 
pelo Grupo FazFarma, realiza-
da pelos engenheiros Felipe e 
Rafael Trentini; “Como Vender 
o seu Peixe em Processos Sele-
tivos”, realizada pelo Seja Trei-
nee; “Inovação no Mercado”, 
feita pelo grupo Cyrela e “Em-
preender na Prática”, por parte 

da Diafer. 
A Unesp de Itapeva passou 

recentemente por problemas 
de contingenciamento de ver-
bas por parte do Governo do 
Estado e o campus de Itapeva 
foi apontado como um possível 
local onde as atividades iriam 
se encerrar. A Unidade de Ita-
peva é mantida pela Prefeitura 
em parceria com o Governo do 
Estado e possui, hoje, o curso 
de graduação em Engenharia 
Industrial Madeireira, e a partir 
de 2014 o curso de graduação 
em Engenharia de Produção, 
atendendo cerca de 500 alunos. 
Oferece, ainda, o programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de 
Engenharia de Guaratinguetá 
- Unesp, cursos de Mestrado e 
Doutorado em Engenharia Me-
cânica, área de Materiais, na 
linha de pesquisa de Materiais 
Compósitos Lignocelulósicos, 
consolidando-se como um im-
portante centro de formação e 
pesquisa. 

Nossa equipe de reporta-
gem conversou com Murilo 
Martins Rosa, atual presidente 
da Promad Jr., que explicou que 
a empresa é para consultoria e 
projetos que atende o setor de 
Engenharia de Produção e En-
genharia Industrial Madeireira 
e tem como missão desenvol-
ver a região onde então inseri-
dos.

Murilo conta que a ideia 
da I Expo Engenharia é for-
mar uma cultura empreende-
dora na região, criando e com-
partilhando conteúdos que 
possam ser utilizados para 
atender melhor o mercado de 
trabalho. “Isso vai servir para 
nos conectarmos com pessoas 

I Expo Engenharia reúne autoridades 
e estudantes para discutir Políticas 
Públicas e Empreendedorismo

de fora, de outros ecossiste-
ma, trouxemos um pessoal 
de Limeira/SP para falar sobre 
política pública de desenvol-
vimento, trouxemos empre-
sários, CIO de grandes em-
presas, de empresas que não 
tem esses paradigmas que 
nós temos na nossa região e 
que querem mostrar que é pos-
sível reverter e fazer com que a 
região de Itapeva seja tão com-
petitiva quanto Campinas, São 
Paulo, até porque estamos com 
250 anos já e se pararmos para 
olhar o PIB, o desenvolvimento 
econômico se deu praticamen-
te há 20 anos atrás, antes disso 
era muito baixo, então é para 
mostrar que possamos ir muito 
mais além”, disse.

Por conta da região de Ita-
peva ter recursos abundantes, 
Murilo diz acreditar que esse 
pode ser um diferencial para 
alavancar a economia local. 
“Temos a área de mineração, 
agroindústria, e uma localiza-
ção muito privilegiada, esta-
mos entre o meio termo do es-
tado de São Paulo e do Paraná, 
se soubéssemos aproveitar isso 
seria fundamental, precisamos 
trabalhar nesse sentido, pois as 
indústrias não conseguem che-
gar até aqui, são barradas, pois 
ainda tem um pouco de receio 
que crescimento pode trazer 
problemas ao invés de pensar 
que ele pode trazer empregos, 
gerando melhor qualidade de 
vida”, comentou.

O I Expo Engenharia con-
tou com a participação de alu-
nos da UNESP, Anhanguera, 
UFSCAR, UNESP de Registro, 
FAIT, UNICAMP, UNIP, UNOPAR, 
entre outras instituições.

“O Executivo firma o contrato 
e depois não faz a fiscalização 
que deveria ser feita, colocando 
em risco a segurança dos alu-
nos”, disse o parlamentar.

O vereador Rodrigo Tassi-
nari (DEM) ponderou que ape-
sar da omissão em termos de 
fiscalização do Poder Público, 
há exemplos de condutores 
responsáveis, que deixam os 

veículos adequados e com os 
equipamentos de segurança 
necessários para conduzir as 
crianças. Para Edivaldo Negão 
(PSD), autor do pedido e mem-
bro da CEI, a vista ao Pacova foi 
fundamental para garantir a 
segurança das crianças.

*Com informações da asses-
soria de imprensa da Câmara 
Municipal de Itapeva

CEI dos Transportes 
conta com auxílio da PM em 
fiscalização na Zona Rural

Na manhã de terça-feira (10) 
os vereadores que compõem a Co-
missão Especial de Inquérito dos 
Transportes (CEI) fizeram diligên-
cias pela Zona Rural de Itapeva.

Os vereadores vistoriaram 
as condições dos veículos que 
realizam o transporte escolar 
dos bairros do Pacova e São Ro-
que. O presidente da CEI, Wil-
son Margarido (PP) disse que fo-
ram constadas irregularidades 
como a falta de manutenção 
dos veículos, motoristas sem 
a autorização para realizar o 
transporte escolar entre outras 
situações a serem investigadas.

Já o relator da Comissão, 
vereador Marinho Nishiyama 
(MDB) informou que o apoio da 
Polícia Militar (PM) foi impor-
tante para realizar as autuações 
diante das irregularidades que 
serão incluídas no relatório. 

Nascido em Itararé, Raquebe 
Hussne ou professor Raul, como 
é mais conhecido será homena-
geado pela Câmara de Itapeva 
com o título de Cidadão itape-
vense. A propositura é de autoria 
do vereador Pedro Correa (PSD), e 
a entrega do título está marcada 
para a próxima sexta-feira (13), 
a partir das 20h, no Plenário da 

Casa de Leis.
Quem é o homenageado
Nascido em Itararé interior 

de São Paulo, é filho de Carmo 
Hussne e Judith Alves Hussne. 
Chegou a Itapeva em 1942. Em 
1951, formou-se em contabili-
dade pela Escola de Comércio 
de Itapeva. Dedicou 45 anos à 
área da educação, tendo atuado 

como assistente de diretor da 
escola Otávio Ferrari, diretor 
Municipal da Educação em Ta-
quarivaí e supervisor Municipal 
de Ensino em Nova Campina. 
Aos 90 anos, Hussne hoje dedi-
ca seu tempo a sua mais nova 
profissão, ser avô da pequena 
Maya. 

Por Deborah Ramos

Raquebe Hussne receberá 
título de Cidadão itapevense 
nesta sexta-feira
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

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

A palavra “pedra”, entre 
nós, costuma simbolizar rigi-
dez e impedimento; no entan-
to, convém não esquecer que 
Jesus, de vez em quando, a ela 
recorria para significar a fir-

Firmeza de fé

meza. Pedro foi chamado pelo 
Mestre, certa vez, a “rocha viva 
da fé”.

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

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

Na organização doméstica, 
os pais cuidarão excessivamen-
te dos filhos, em pequeninos, 

mas a demasia de ternura é im-
própria no tempo em que ne-
cessitam demonstrar o esforço 
de si mesmos.

O chefe de serviço ensina-
rá os auxiliares novos com pa-
ciência e, depois, exigirá, com 
justiça, expressões de trabalho 
próprio. reconhecemos, assim, 
pelo apontamento de Lucas, 
que nas experiências religiosas 
não é aconselhável repousar 
alguém sobre a firmeza espiri-
tual dos outros; enquanto o im-
previdente descansa em bases 
estranhas, pro,provavelmente 
esta tranquilo, mas, se não pos-

sui raízes de segurança em si 
mesmo, desviar-se-á nas épo-
cas difíceis, com a finalidade de 
procurar alicerces alheios.

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

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

Obedecendo ás orientações
livro: Caminho,Verdade e 

Vida.
Chico Xavier pelo Espírito 

Emmanuel

Na tarde de quarta-feira (11) 
o Corpo de Bombeiros de Itape-
va foi acionado para combater 
um incêndio em mata próximo 
a Câmara Municipal.

Pelo local homens dos 
bombeiros e voluntários ten-
tavam apagar as chamas que 
se espalhavam rapidamente 
pelo terreno com a ajuda do 
vento. Apesar da luta contra 

o incêndio, só os abafadores 
não deram conta, sendo pre-
ciso o auxílio de um veículo 
com água em uma parte onde 
era possível contar com esse 
carro dos bombeiros.

Após algum tempo as cha-
mas foram contidas. Suspeita-
-se que alguém colocou fogo 
na mata, mas ainda nada con-
firmado.

Fogo em mata é registrado 
ao lado da Câmara Municipal

O vereador Rodrigo Tassina-
ri enviou pela segunda vez um 
requerimento para a Prefeitura 
Municipal de Itapeva pedindo 
informações sobre um pedido 
de sua autoria para a instalação 
de grade ou tela protetora na 
ponte da Rua Itaberá que liga a 
Vila Bom Jesus a Vila Aparecida.

De acordo com o vereador, já 
recebeu vários pedidos de muní-
cipes solicitando uma benfeitoria 
no local. “A execução dessa obra 
é de suma importância para mi-
nimizar os riscos e dar maior se-
gurança a todos que ali circulam 
diariamente. Principalmente às 

crianças que realizam esse cami-
nho até a Escola Municipal Hélio 
de Moraes”, diz Rodrigo.

Tassinari ainda alerta que 
além do temor com a passagem 
intensa de alunos pela ponte 
que tem uma proteção baixa, 
próximo ao local ainda existe 
um bueiro que tem a abertu-
ra onde uma criança pequena 
pode cair e se machucar.

O vereador diz que já é a 
segunda vez que alerta o Po-
der Executivo sobre a situação 
do local e espera não precisar 
de uma tragédia para que algo 
seja feito.

Vereador pede 
proteção em ponte 
próxima a escola 
Hélio de Moraes

O uso de câmeras de segu-
rança em Itapeva vem sendo 
questionado por moradores de-
vido a resposta das autoridades 
responsáveis pelo sistema quan-
do solicitado alguma imagem.

Uma moradora usou a rede 
social Facebook para criticar e 
questionar a efetividade das 
câmeras. De acordo com a Na-
dia Takabayashi, depois de ser 
vítima em um acidente onde 
o motorista fugiu sem prestar 
socorro na Avenida José Ermí-
rio de Moraes próximo a saída 
do município, a mesma vendo 
a presença de câmeras no local, 
foi procurar os responsáveis 
para pegar as imagens do aci-
dente, no entanto, a resposta 
que obteve foi de que não esta-
va funcionando.

Nadia conta que devido ao 
acidente ela e seu marido tive-
ram ferimentos e necessitaram 
de remédios, além dos danos 
na motocicleta que estava, mas 
o que lamenta é que a pessoa 
que provocou o acidente vai 
sair ileso mesmo com equipa-
mentos de segurança instala-

Cidadãos questionam efetividade de 
câmeras de segurança do município

dos próximo ao local dos fatos. 
A moradora se revoltou com 

a situação e questionou ainda 
o gasto com um sistema que 
dizem não estar funcionando. 
Outro morador, Everton Siquei-
ra, ao procurar o setor respon-
sável para solicitar imagens de 
um acidente no qual também 

foi vítima, acabou tendo como 
resposta que no dia do ocorrido 
a câmera estava em manuten-
ção.

Diante dos relatos, outros 
usuários da rede social coloca-
ram em dúvida a versão que 
os responsáveis pelo sistema 
estão dando aos que procuram 

o auxílio das imagens dessas 
câmeras.

Nossa equipe de reporta-
gem procurou a assessoria de 
imprensa da prefeitura, porém 
não obteve resposta sobre os 
casos relatados.

Governo Municipal gastou R$ 
300 mil no sistema de câmeras

As câmeras instaladas no 
município foram adquiridas 
através do Programa “Cidade 
Digital” do Governo Estadual 
e de acordo com o relatado na 
época da implantação do siste-
ma, o custo para o município 
foi de R$ 300 mil.

O sistema é operado pela 
Guarda Civil Municipal e é ca-
paz de identificar placas de 
veículos que entram e saem de 
Itapeva e apontar se é produ-
to de algum delito como furto 
e roubo. Ainda segundo o que 
foi divulgado na época em que 
o programa foi implantado, ao 
todo seriam 55 câmeras na ci-
dade e o sistema teria capacida-
de para armazenar dados por 
mais de trinta dias.

Moradores da Vila Bandei-
rantes em Itaberá questionam 
Prefeitura por demora em exe-
cução de obras no bairro.

De acordo com a comunida-
de local, diversas ruas do bairro 
estão em situação precária e há 

dois anos houve um contrato 
disponibilizando uma verba para 
arrumar o asfalto, porém nada 
foi feito. Nas fotos enviadas a 
nossa redação é possível verificar 
que algumas ruas o asfalto prati-
camente já não existe.

Em contato com a Prefei-
tura Municipal de Itaberá fo-
mos informados que a obra de 
pavimentação é realizada por 
convênios, sendo que as docu-
mentações estão prontas, no 
entanto, existe a necessidade 

de que o Governo Federal man-
de as primeiras parcelas para 
que o pagamento seja efetua-
do e a pavimentação das ruas 
Coronel José Pedro, João Simão 
Sola e da Vila Bandeirantes se-
jam iniciadas.

Prefeitura de Itaberá 
responde questionamentos 
sobre ruas da Vila Bandeirantes
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PROCLAMAS
de 1989, empresário, residente Avenida Europa, 
nº 1754, Jardim Europa, Itapeva - SP, filho de 
PEDRO RICARDO VIEIRA, empresário, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Angatuba-SP, nascido na data de 06 de dezembro 
de 1961 e de IANELI CURTOLO DE LOIO-
LA LIMA VIEIRA, empresária, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de São Paulo-SP, 
nascida na data de 10 de novembro de 1965, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 24 
anos de idade, nascida a 20/02/1995, médica 
veterinária, residente Avenida Europa, nº 1754, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filha de DAVI GE-
BARA NETO, advogado, nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, natural de São Paulo-SP, nascido 
na data de 25 de fevereiro de 1969, residente e 
domiciliado em São Paulo-SP e de LILIANA 
EUGENIA MENDES DA COSTA GEBA-
RA, professora, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 08 de 
fevereiro de 1969, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 10 de 
setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOVINO DE SOUZA E 
SILVA e MARIA JOSÉ CAMARGO DE 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Barra do 
Chapéu-SP, divorciado de Maria José Camargo, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 12/07/2016, 
com 84 anos de idade, nascido a 19 de fevereiro 
de 1935, caldereiro/aposentado, residente à Rua 
9 de Julho, nº 1720, Jardim Grajau, Itapeva - SP, 
filho de DELFINO DE SOUZA E SILVA, 
nacionalidade brasileira, falecido em Araçaíba / 
Apiaí - SP e de FRANCISCA ROSALINA 
DE SOUZA, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, viúva de Luiz Fogaça de Almeida, falecido no 
dia 31/07/2019, com 51 anos de idade, nascida a 
01/05/1968, lavradora, residente à Rua 9 de Julho, 
nº 1720, Jardim Grajau, Itapeva - SP, filha de BE-
NEDITO LOURENÇO DE CAMARGO, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP 
e de IRACEMA MARIA DE CAMARGO, 
lavradora/aposentada, nacionalidade brasileira, 78 
anos, natural de Itapeva - SP, residente e domicilia-
da em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adota-
do será o de Separação Obrigatória de 
Bens, Conforme o Artigo 1641, Inciso II do CCB. 
11 de setembro de 2019 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. 
Lavro o presente que será afixado em Cartório, em 
lugar de costume e publicado pela imprensa local 
no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede da Comarca de Itapeva 
– SP, não possui convenio com nenhum filmador 
ou fotógrafo (profissional / amador). 

FAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III e IV ROBSON FELLIPE DA SILVA 
MAIA e DEBORAH NEVES GALVÃO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
28 anos de idade, nascido a 04 de janeiro de 1991, 
auxiliar administrativo, residente à Rua Thomaz 
Aquino Pereira, nº 145, Apto 22B, Jardim Nova 
Itapeva, Itapeva - SP, filho de ROSANGELA 
DA SILVA MAIA, auxiliar administrativo, nacio-
nalidade brasileira, 53 anos, natural de Avaré - SP, 
residente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 27 
anos de idade, nascida a 25/05/1992, arquiteta, 
residente à Rua Coronel Levino Ribeiro, nº 327, 
Centro, Itapeva - SP, filha de MARCO ANTO-
NIO RAVACCI GALVÃO, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 51 anos e de EMILIA 
CRISTINA NEVES PEREIRA, vendedora, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Itape-
va - SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 05 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV PAULO HENRIQUE CASTRO 
CARDOSO e ANA RAFAELE OLIVEIRA 
MACHADO, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 
22 de julho de 1997, serviços gerais, residente à 
Rua João Benedito Ferreira de Melo, nº 53, Fundo 
01, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filho de DA-
NIEL SANTOS CARDOSO, nacionalidade 
brasileira, natural de Itapeva-SP e de GISLAINE 
JANISTELA LOPES DE CASTRO, do-
méstica, nacionalidade brasileira, 35 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 27 de setembro 
de 1983, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
19 anos de idade, nascida a 02/12/1999, operado-
ra de caixa, residente à Rua João Benedito Ferreira 
de Melo, nº 53, Fundo 01, Jardim São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de RAFAEL CARLOS MA-
CHADO, vendedor, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de São Paulo-SP e de MARIA AN-
GÉLICA DE ALMEIDA OLIVEIRA, funcio-
nária pública, nacionalidade brasileira, 38 anos, 
natural de Itapetininga-SP, nascida na data de 04 
de agosto de 1981, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 05 de 
setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VALMOR REZENDE DE 
OLIVEIRA e SONIA NUNES DE OLIVEI-
RA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
do de Juscileia do Carmo Santos, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 14/08/2019, com 44 anos de 
idade, nascido a 24 de março de 1975, Assistente 
de logística, residente à Rua Nove de Julho, nº 
605, Vila São Miguel, Itapeva - SP, filho de ATHA-
NASIO BARRA DE OLIVEIRA, natural de 
Taquarituba-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Sorocaba-SP na data de 12 de julho de 2003 
e de ANDRELINA MARIA REZENDE DE 
OLIVEIRA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 

brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 28 de 
fevereiro de 1990; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, divorciada de Osvaldo Almeida Santos, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 22/11/2018, com 44 
anos de idade, nascida a 14/06/1975, Depiladora, 
residente à Rua Nove de Julho, nº 605, Vila São 
Miguel, Itapeva - SP, filha de ORACY NUNES 
DE OLIVEIRA, natural de Itapeva-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 
11 de maio de 1995 e de JENIRA NUNES DE 
OLIVEIRA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 16 
de maio de 2013. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 05 
de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
e CECILIA BRISOLA, sendo ELE:- natural de 
Terra Boa-PR, divorciado de Valdirene Tineo Dias, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 10/05/2017, 
com 58 anos de idade, nascido a 11 de outubro 
de 1960, serviços gerais, residente à Rua Lazara 
Pereira Domingues, nº 240, Amarela Velha, Itapeva 
- SP, filho de LUIZ DE SOUZA, natural de Ara-
raquara-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
São Paulo-SP na data de 15 de abril de 1998 e de 
TEREZA PEREIRA DE SOUZA, natural de 
Caculé= BA, nacionalidade brasileira, falecida em 
Mauá-SP na data de 06 de abril de 1996; sendo 
ELA:- natural de Guarizinho/Itapeva-SP, solteira, 
com 46 anos de idade, nascida a 26/10/1972, do 
lar, residente à Rua Lazara Pereira Domingues, nº 
240, Amarela Velha, Itapeva - SP, filha de IDALI-
NA BRISOLA, do lar, nacionalidade brasileira, 
80 anos, natural de Guarizinho/Itapeva-SP, nasci-
da na data de 17 de outubro de 1939, residente e 
domiciliada no Bairro Amarela Velha, em Itapeva- 
SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 06 de setem-
bro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ MARIA CAMPOS 
PAULA e SIDNEIA APARECIDA DA 
SILVA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Maria da Glória Martins, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 08/06/2010, com 60 
anos de idade, nascido a 09 de agosto de 1959, 
operador de máquinas, residente à Rua Frutuoso 
de Melo Pimentel, nº 600, Jardim Bonfiglioli, 
Itapeva - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES 
DE PAULA, natural de Itapeva - SP , nacio-
nalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e de 
MARIA DE JESUS CAMPOS PAULA, 
natural de Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Guapiara-SP, divorciada de Antonio Marcos 
Ott Gomes, cujo o casamento foi dissolvido aos 
28/02/2019, com 43 anos de idade, nascida a 
13/09/1975, do lar, residente à Rua Frutuoso 
de Melo Pimentel, nº 600, Jardim Bonfiglioli, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ LAURINDO DE 
OLIVEIRA, aposentado, nacionalidade brasi-
leira, 81 anos, natural de Itapeva - SP, residente e 
domiciliado em Itapeva - SP e de NAIR BRAZ 
DE OLIVEIRA, natural de Guapiara - SP , na-
cionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP 
na data de 08 de maio de 1993. Itapeva. O regime 

adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 06 
de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV ANDRÉ CASSÚ e ABISA-
GUE DE MORAES DIAS, sendo ELE:- na-
tural de Guarizinho,Itapeva-SP, solteiro, com 44 
anos de idade, nascido a 10 de março de 1975, 
técnico agropecuário, residente no Bairro Capute-
ra, Itapeva - SP, filho de BENEDITO CASSÚ 
DEMETRIO, aposentado, nacionalidade brasi-
leira, 78 anos, natural de Guarizinho,Itapeva-SP, 
nascido na data de 22 de fevereiro de 1941 e de 
AURORA RIBEIRO DEMETRIO, aposen-
tada, nacionalidade brasileira, 75 anos, natural de 
Guarizinho,Itapeva-SP, nascida na data de 14 de 
outubro de 1943, residentes e domiciliados em Ita-
peva-SP; sendo ELA:- natural de Itaí-SP, solteira, 
com 38 anos de idade, nascida a 15/06/1981, 
esteticista, residente no Bairro Caputera, Itapeva - 
SP, filha de JOSÉ ANTÔNIO DIAS, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliado em Itaí-SP e de 
LIVINA EVA DE MORAES DIAS, aposen-
tada, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de 
Guarizinho,Itapeva-SP, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 06 de 
setembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV ALEXANDRE ALMEIDA 
FOGAÇA DOS SANTOS e TAINARA DE 
FREITAS DIAS, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 19 anos de idade, nascido 
a 28 de dezembro de 1999, consultor de vendas, 
residente à Rua das Palmeiras, nº 109, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filho de ATAIDE FOGAÇA DOS 
SANTOS, vendedor, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP, nascido 
na data de 27 de julho de 1976 e de ROSÂNGE-
LA APARECIDA ALMEIDA, do lar, nacionali-
dade brasileira, 45 anos, natural de Ribeirão Branco 
- SP, nascida na data de 15 de maio de 1974, 
residentes e domiciliados à Rua das Palmeiras, nº 
109, Vila Nova, em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de idade, 
nascida a 11/04/2002, estudante, residente à Rua 
Cida Campolim, nº 144, Itapeva E, Itapeva - SP, filha 
de ANDRÉ PERIS DIAS, auxiliar de escritório, 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 13 de fevereiro de 1964 e 
de MARILDA RODRIGUES DE FREITAS 
DIAS, do lar, nacionalidade brasileira, 51 anos, na-
tural de Itaí - SP, nascida na data de 11 de junho de 
1968, residentes e domiciliados à Rua Cida Cam-
polim, nº 144, Itapeva E, em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 06 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOABE MARQUES DOS 
SANTOS e LARISSA DE SOUZA THO-
MAZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divor-
ciado de Rafaela Almeida Lolico, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 08/05/2017, com 34 anos de 
idade, nascido a 12 de abril de 1985, auxiliar de 
expedição, residente à Rua Adelino Ferreira Leite, 
nº 65, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ MARQUES DOS SANTOS, serviços 

gerais, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural 
de Itapeva-SP, residente e domiciliado em Tatuí-
SP e de INI ABREU DOS SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Ita-
peva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Marcelo Fernandes Thomaz, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 02/05/2018, com 23 anos de idade, 
nascida a 25/10/1995, enfermeira, residente à Rua 
Adelino Ferreira Leite, nº 65, Jardim Bela Vista, 
Itapeva - SP, filha de ELIAS CARVALHO 
THOMAZ, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 25 de 
novembro de 2000 e de CLEUSA DE SOUZA 
MESSIAS, costureira, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Guarapuava-PR, nascida na data 
de 09 de março de 1971, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP, à Rua Adelino Ferreira Leite, 65- Jardim 
Bela Vista. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 06 de 
setembro de 2019 

Nºs I, III e IV LUCAS FRANCISCO DE OLI-
VEIRA e THAÍS TAYNARA ARAÚJO 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 24 de 
abril de 1996, promotor de vendas, residente Ave-
nida José Bilesky, nº 54, Jardim Maringá, Itapeva 
- SP, filho de NORBERTO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA, natural de Joaquim Tavora-PR, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
na data de 16 de fevereiro de 2010 e de REGI-
NA DE OLIVEIRA, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 28 de dezembro de 1970, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de idade, nascida 
a 25/11/1997, secretária, residente à Rua Torquato 
Raimundo, nº 5, Jardim Ferrari, Itapeva - SP, filha de 
VALDECIR FOGAÇA DE ALMEIDA, mar-
ceneiro, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 21 de fevereiro 
de 1975 e de VANDERLÉIA APARECIDA 
MELO ARAÚJO ALMEIDA, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 24 de junho de 1981, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 09 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ILDO SANTO DE SOUZA e 
AMANDA SABINO, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Zilda Rodrigues de Sou-
za, cujo o casamento foi dissolvido aos 09/04/2019, 
com 35 anos de idade, nascido a 16 de abril de 
1984, pedreiro, residente no Bairro Taquari, Itapeva 
- SP, filho de ILDO JOSÉ DE SOUZA, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 74 anos, natural 
de Itaberá - SP, residente e domiciliado em Itapeva 
- SP e de MARIA JOSÉ DE SOUZA, natural 
de Itaporanga - SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva - SP na data de 29 de janeiro de 2006; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Luciano Rosa Engue, cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 18/02/2011, com 34 anos de idade, nascida 
a 20/04/1985, funcionária pública, residente à Rua 
Balbino Rosa de Melo, nº 42, Jardim Bela Vista, 

Itapeva - SP, filha de IRAIDE TEREZINHA 
NUNES SABINO, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de Taquarituba - SP, re-
sidente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 09 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V DANIEL DE CAMARGO 
SANTOS e VALÉRIA ARRUDA DE 
ASSUMPÇÃO, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 38 anos de idade, nascido a 05 de 
agosto de 1981, vendedor, residente à Rua Santa 
Cruz, nº 171, Fundo 02, Vila Nova, Itapeva - SP, filho 
de JAMIL DOS SANTOS, natural de Itaberá - 
SP, nacionalidade brasileira, desaparecido há 22 
anos e de ELISA BENEDITA DE CAMAR-
GO SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 58 
anos, natural de Itapeva - SP, nascida na data de 12 
de maio de 1961, residente e domiciliada em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
da de Aquiles de Carvalho Lara, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 11/11/2011, com 32 anos de idade, 
nascida a 30/03/1987, vendedora, residente à Rua 
Santa Cruz, nº 171, Fundo 02, Vila Nova, Itapeva 
- SP, filha de VALTER VIEIRA DE ASSUMP-
ÇÃO, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Nova Campina - SP, nascido na 
data de 11 de abril de 1962, residente e domiciliado 
em Itapeva - SP e de SILVANA DE ARRUDA, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Diadema - SP, nascida na data de 04 de 
agosto de 1968, residente e domiciliada em Curi-
tuba - PR. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 10 de 
setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MARCO ANTONIO DE 
ARAUJO e GENI RODRIGUES DENIZ RI-
BEIRO, sendo ELE:- natural de Fartura-SP, viúvo 
de Rita de Cássia Proença Moraes Araújo, falecida 
aos 27/09/2018, com 52 anos de idade, nascido a 
25 de dezembro de 1966, pedreiro, residente à Rua 
Arthur do Amaral Camargo, nº 177, Vila Taquari, 
Itapeva - SP, filho de ANTONIO PAULINO DE 
ARAÚJO, eletricista, nacionalidade brasileira, 82 
anos, natural de Taguaí-SP, residente e domiciliado 
em Itapeva-SP e de SANTILIA RODRIGUES 
DE ARAÚJO, natural de Fartura-SP, nacionalida-
de brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Guarizinho/Itapeva-SP, viúva de Wilson 
Silverio Gomes Ribeiro,  falecido no dia 10/02/2014, 
com 52 anos de idade, nascida a 08/06/1967, do 
lar, residente Rua Frei Claudio Argote, nº 415, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filha de LAURENTINO 
RODRIGUES DENIZ, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 11 de agosto de 2006 e de CONCEIÇÃO 
ANTUNES DE OLIVEIRA DENIZ, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 84 anos, natural de Ita-
peva-SP, residente e domiciliada Itaí - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV RÔMULO LOIOLA VIEIRA e 
GABRIELA MENDES DA COSTA GEBA-
RA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 30 anos de idade, nascido a 10 de fevereiro 

História Não Se Faz Com 
Lágrimas relata o drama de 
uma família classe-média pau-
listana, preocupada com a mi-
litância esquerdista da filha, 
que namora rapaz da extrema 
direita, filho de um capitão da 
repressão política. Danielle é 
uma garota bonita, corajosa e 
combativa, que desafia todos 
os perigos na defesa de seus 
ideais e na busca de seu verda-
deiro amor. Ela vai conseguir? 

Lançamento dia 28 de se-
tembro, sábado, às 15 horas, 
na Casa da Cultura Cícero Mar-
ques, casarão da Praça Anchie-
ta, com a participação especial 
do madrigal Pange Língua. 
Uma tarde agradável de música 
e cultura.

SPC lança livro sobre 
época da ditadura

Livro faz alusão a estudantes que se aliam a guerrilha contra os militares

Curso de 
Padaria 
Artesanal 
na Escola 
Nicota 
Soares

O Grupo Xaropinho, jun-
to com o Programa Escola 
da Família da Escola Nicota 
Soares, vai oferecer à popu-
lação um curso de “Padaria 
Artesanal”.

O curso será gratuito, para 
participar o interessado deve 
fazer sua inscrição até o dia 
06 de outubro na secretaria da 
escola ou então aos sábados e 
domingo no Programa Escola 
da Família.

Eventuais dúvidas sobre o 
curso pode ser sanada através 
dos telefones (15) 99666-8435 e 
(15) 99745-2858.

Domingo 
começa as 
oitavas de final 
da 2ª Copa 
Corinthinha 

A partir de domingo 
(15) começam as oitavas de 
final da 2ª Copa Corinthi-
nha de Futebol.

As 16 equipes que se clas-
sificaram após a primeira fase 
do campeonato agora se pre-
param para os duelos de ma-
ta-mata. O primeiro jogo das 
oitavas está marcado para às 
13h onde as equipes do Alto 
da Brancal x Itacoro disputam 
uma vaga na próxima fase. O 
segundo jogo do dia é a vez 
do Grajaú F.C x J. Nova Campi-
na entrarem em campo.

Os jogos serão realizados 
no Estádio do Corinthinha e a 
entrada é franca. 

A arte sempre contribuiu 
para tornar a vida mais bela e 
harmoniosa. Foi com este pen-
samento que a professora Sara 
Roberta Fadino idealizou o Pro-
jeto Pérolla.

Muitas famílias, em toda so-
ciedade, estão sendo afetadas 
pela depressão, e muitos alunos 

Projeto Pérolla 
na E. M. José Mokarzel

precisam conviver com esta rea-
lidade. Presenciando esta proble-
mática, o projeto tem como obje-
tivo reunir mães semanalmente, 
na EM José Mokarzel, no bairro 
do Pacova, para através do arte-
sanato aumentar a autoestima, 
superar os sintomas do estresse, 
melhorar o convívio social e se 

possível colaborar para aumen-
tar a renda.

Foi muito interessante na 
auto avaliação uma aluna co-
mentar que a família percebeu 
que ela ficou mais tranquila fre-
quentando o curso, outra expli-
cou que melhorou a memória 
e teve ainda quem falasse que 
virou um hobby.

Depois de um semestre de 
encontros e três tipos de bor-
dados ensinados, no dia dois 
de setembro aconteceu o en-
cerramento do primeiro mó-
dulo. As responsáveis Miriam 
e Sara esperam continuar con-
tando com a presença da co-
munidade e o apoio da equipe 
escolar para que o Projeto Pé-
rolla possa unir escola, famí-
lia, arte e superação.

No domingo (15) o Instituto 
Planeta Terra realizará um passeio 
ciclístico denominado “Vamos pe-
dalar, pela vida, saúde e paz”.

O evento está marcado para 

ter início às 09h na Sala Verde. 
O passeio é aberto a todo o pú-
blico e será um grande momen-
to de confraternização entre os 
participantes.

Passeio ciclístico 
acontece neste domingo
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A semana começou com 
novidade para os aman-
tes da cultura. Na se-

gunda-feira (10), aconteceu a 
inauguração do Teatro de Bolso 
“Prof.ª Terezinha Silva”, situado 
no Calçadão Doutor Pinheiro, 
dentro do Complexo Cultural 
“Prof. Newton de Moura Muzel”. 
O local, que passou por uma re-
forma e conta, agora, com palco 
apropriado para apresentações, 
cadeiras estofadas, que compor-
tam confortavelmente 150 pes-
soas, estrutura completa de som 
e luz, recebeu em sua primeira 
noite a apresentação do músi-
co itapevense Fernando De La 
Rua, do Grupo Choro na Garoa 

Inauguração do Teatro de Bolso e da Casa 
da Cultura, neste sábado (14), marcam 
comemoração pelos 250 anos de Itapeva

e a participação do bandolinis-
ta Felipe Rosa.

Antes de estrear o palco do 
Teatro de Bolso, os artistas e de-
mais itapevenses que compare-

ceram ao calçadão às 14 horas 
de segunda-feira, presenciaram 
a solenidade de abertura, rea-
lizada pelo Prefeito de Itapeva 
Luiz Cavani, pelo Secretário de 
Educação e Cultura Andrei Mu-
zel e pelo presidente da Câmara 
Municipal Oziel Pires, e os pre-
sentes puderam apreciar a boa 
música apresentada pelo grupo 
de cordas friccionadas da Esco-
la Municipal de Música Hugo 
Belézia. 

A inauguração do Teatro 
faz parte de uma série de ações 
que a Prefeitura tem realizado 
em comemoração aos 250 anos 
do município e a programação 
se estende até o próximo dia 20 
de setembro. Nesta quarta-fei-
ra (11), foi a vez dos alunos do 
Projeto Guri subirem ao palco 
para embalar a noite com seu 
repertório. 

Falando ainda sobre cultu-
ra, neste sábado (14), aconte-
ce a reinauguração da Casa da 
Cultura “Cícero Marques”, tam-
bém reformada e revitalizada 
para ser um equipamento de 
inserção social e cultural aos 
itapevenses. A solenidade está 

marcada para ter início às 19 
horas e será aberta ao público.
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