
Página 02

Página 04

Em Foco 01

ITA NEWS
Editora-chefe:  Juliana Carli  |  Ano XVI - Edição 1.057  |  Itapeva, 19 de Setembro de 2019 R$ 4,00

  www.jornalitanews.com.br

Gusttavo Lima
hoje na Feapi

       Jé pede redução 
do salário de 

vereadores e prefeito

EXCLUSIVO 
ITA NEWS

O morador de Itaberá An-
derson Garcia contestou a ver-
são da Prefeitura municipal so-

bre a situação do convênio para 
melhorias das ruas da Vila dos 
Bandeirantes. Página 02.

Cidadão contesta 
resposta de 

Prefeitura de Itaberá

Guerra nos 
bastidores

Uma fala do vereador Ma-
rinho (MDB) na Tribuna da 
Câmara chamou a atenção 
por conta da constatação 

de um crime que está sendo 
cometido diante do trabalho 
da CEI dos Transportes. Pági-
na 04.

Vazamento de 
informações 

prejudica fiscalização

Mães de alunos de Taquari-
vaí entraram em contato com 
nossa equipe de jornalismo 
informando que seus filhos 
estariam sendo impedidos de 
entrar na escola por falta de 
uniforme. Página 04.

Alunos são 
impedidos 
de estudar 
por falta de 
uniforme

Atlética Unesp 
realizará a 
3ª Corrida 
das Cores

Raquebe Hussne 
recebe título de 

Cidadão Itapevense

Página 02

Itapeva completa nesta 
sexta-feira, dia 20, 250 anos 
de fundação e para comemo-
rar tão importante data, have-
rá na Avenida Acácio Piedade, 

a partir das 9h30, desfile com 
a participação de cerca de 
3.000 alunos das escolas mu-
nicipais, divididos em 12 alas. 
Em Foco 05.

Desfile de 
aniversário será na 

Acácio Piedade

Ao inaugurar a nova sede da 
agência de modelos aqui em Ita-
peva o empresário Ewaldo Boo-
ker mostrou toda a estrutura que 

estará à disposição de amigos e 
clientes que visam lançar novos 
astros no mercado da televisão e 
passarelas. Página 08.

Black Models inaugura 
nova sede em Itapeva

A reinauguração da Casa da 
Cultura Cícero Marques, no Cen-
tro de Itapeva, marcou o último 
final de semana. O prédio histó-
rico, construído no século 19, 
esteve fechado por alguns anos 
pela necessidade de restaura-

ção, mas uma interlocução po-
lítica possibilitou a liberação do 
recurso para a readequação do 
local. Toda a reforma e restau-
ração da Casa da Cultura teve 
um custo de entorno de 1,4 mi-
lhão de reais. Em Foco 03.

Casa da Cultura 
Cícero Marques é 

reinaugurada

O vereador Jeferson Mo-
desto (MDB) apresentará na 
noite desta quinta-feira (19) 
dois projetos de resolução 
visando a diminuição do sa-
lário de vereadores, vice-pre-
feito e prefeito para o próxi-
mo mandato. Página 03.

Projeto requer 
redução de 50% 
nos vencimentos 
dos agentes 
políticos de Itapeva
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A reinauguração da Casa da 
Cultura trouxe à tona uma dis-
puta que se arrasta desde que 
o mundo é mundo, quem é o 
verdadeiro pai da obra? Uns di-
zem que é o Roberto Comeron, 
outros afirmam que a conquis-
ta é totalmente do Luiz Cavani, 
mas a verdade é que muitos 
participaram desta conquista 
ao longo de anos. Não pode-
mos esquecer da atuação de 

Davi Panis à frente da Cultura, 
assim como o trabalho de bas-
tidores que é imprescindível do 
Dr. Ulysses via Assembleia Le-
gislativa. 

O importante é que a gran-
de estrela da noite foi o secre-
tário Andrei Müzel que em 
sua simplicidade e carisma 
levantou o povo que se espre-
mia para ver novamente o lo-
cal reaberto.

A história mostra que quem 
faz a inauguração entra para 
a história e desta vez não será 
diferente. Os louros da vitória 
estarão na posse de Luiz Cava-
ni. Quem quiser que o conteste, 
mas com certeza perderá a ba-
talha contra aqueles que viram 
e ouviram um pouco de tudo 
na reinauguração desta casa 
tão querida pela população de 
Itapeva.

À Cesar o que é de Cesar

Raquebe Hussne recebe 
título de Cidadão Itapevense

O professor Raul como é mais conhecido recebeu na noite 
de sexta-feira (13) o título de Cidadão Itapevense em 
cerimônia realizada na Câmara Municipal de Itapeva

Raquebe Hussne, nasceu 
na cidade de Itararé-SP, 
no dia 22 de julho de 

1929; sendo filho de Carmo 
Hussne e Judith Alves Hussne.

No ano de 1936, aos 07 
anos, ingressou no Grupo Esco-
lar “Tomé Teixeira”, em Itararé 
e em 1941, recebeu o diploma 
do curso primário.

No ano de 1942, mudou-se 
para Itapeva, vindo a estudar 
no I E E - Instituto de Educação 
Estadual Otavio Ferrari, onde 
concluiu o curso ginasial.

Em 1946, ingressou na Es-
cola Normal de Itapeva, onde 
em 1948 recebeu o diploma de 
professor, contando com ape-
nas 19 anos de idade; ocasião 
em que teve como colega de 
turma, o também jovem, Otá-
vio Ferrari Junior, conhecido 
por Otavinho, filho do saudoso 
Professor “Otávio Ferrari”.

Mesmo habilitado como pro-
fessor com diploma em mãos, o 
Professor Raul, não pôde lecionar 
logo em seguida tendo-se em vis-
ta sua pouca idade e por não ter 
recebido ainda o certificado de 
reservista militar.

No ano de 1949, cumpriu o 
dever de patriota, ingressando 
no Tiro Guerra de Itapeva, re-
cebendo o Certificado de Reser-
vista nº 71.985.

Em 1951, formou-se em 
contabilidade pela então Escola 
de Comércio de Itapeva.

Na década de 1950, traba-
lhou no estabelecimento co-
mercial no ramo de secos e mo-
lhados denominado “Armazém 
do Carmo”, como administra-
dor do armazém.

Iniciou a carreira de profes-
sor em 06 de junho de 1962, na 
Escola EEPSG Otavio Ferrari, 
a convite do diretor Professor 
Francisco Prado Margarido, 
ministrando aulas de Ciências 
Físicas e Biológicas, o que fez 
durante 06 anos.

Seguindo orientações edu-
cacionais, passou a ministrar 
aulas de Língua Portuguesa, 
durante 07 anos; período em 
que cursou a Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras - FFCL 
de Itapetininga, obtendo certi-
ficado de registro de professor 
para o curso de letras, com ha-
bilitação para os ensinos do 1º. 
e 2º. graus.

Continuando os estudos se 
formou também no Curso de 
Pedagogia, devidamente regis-
trado no MEC sob n° 2.582, com 
especialidade em Administra-
ção Escolar, para 1° e 2° graus. 
Fez também Curso de Especia-
lização em Língua Portuguesa, 
com aulas ministradas pelo 
ilustre Professor Dr. João Torte-
lo, de Sorocaba.

Em 1975, assumiu o car-
go de Assistente de Diretor da 
Escola EEPSG Otávio Ferrari, 
permanecendo na função por 
mais de 10 anos; assumindo em 
muitas ocasiões, a direção da 
escola, juntamente com seus 
colegas Professores Sérgio Tu-
riani, Doroti Viera Salum e Ana 
Tereza de Almeida Camargo.

Aposentou-se no ano de 
1985, conforme publicação no 
Diário Oficial do Estado em 
30/10/1985.

Naquele mesmo ano, acei-
tou a nomeação para exercer 

as funções de Secretário Muni-
cipal da Educação em Itapeva, 
durante gestão do então Pre-
feito Dr. Antônio Guilherme 
Brugnaro; período em que re-
presentou o prefeito em muitos 
eventos, discursando em nome 
do senhor alcaide. Atuou tam-
bém na ocasião, como Supervi-
sor da Tropa do Tiro de Guerra 
de Itapeva.

Algum tempo depois, foi 
convidado para comandar a 
Secretaria de Educação atuan-
do como Diretor Municipal da 
Educação em Taquarivaí e mais 
tarde, atuou como Supervisor 
Municipal de Ensino no Muni-
cípio de Nova Campina.

Foram ao todo, 45 anos 
dedicados a área da educação, 
trabalho que lhe rendeu muitas 
boas recordações e muitos ami-
gos, tanto em Itapeva, como 
nas cidades circunvizinhas; 
cujas amizades cultiva até a 
presente data.

Atualmente está casado 
com a Sra. Lourdes Hussne, de 
cujo matrimônio tiveram dois 
filhos: Dra. Raquel Hussne e Dr. 
Raul Hussne, ambos formados 
em odontologia pela USP - Uni-
versidade de São Paulo. Ela é 
proprietária de duas clínicas, a 
Dom Odontologia em Itapeva e 
uma outra em Taubaté-SP.  Ele, 
empresário atuando no merca-
do financeiro, sócio do escritó-
rio XP Investimentos e residin-
do na cidade de São Paulo.

Hoje, Professor Raul, as vés-
peras de completar 90 anos, 
com mais tempo livre, dedica 
seus dias a sua mais nova pro-
fissão, avô da pequena Maya.

Em comemoração aos 250 
anos de Itapeva, a Associação 
Atlética Unesp irá organiza a 3º 
Corrida das Cores, que também 
celebrará as campanhas Setem-
bro Amarelo, Outubro Rosa e 
Novembro Azul.

O ponto de encontro será a 
Praça de Eventos Zico Campo-
lim, a partir das 09h, no domin-
go, dia 29. O percurso será de 5 
km de distância.

A inscrição é de R$ 35 e 

pode ser feita diretamente na 
loja Benattus (Rua Dr. Pinheiro, 
nº 144, no Centro), através de 
contato com um dos organi-
zadores, Leonardo Hilario (15 
99700-2469), ou ainda através 
do site https://www.onsport.
com.br/events/98-3-corrida-
-das-cores-unesp-itapeva-em-
-comemoracao-aos-250-anos-
-de-itapeva.

A ação também visa ajudar 
e contribuir com as entidades 

de Itapeva, sendo assim, tam-
bém serão arrecadadas caixas 
de leite no dia da corrida.

Os inscritos receberão um 
kit contendo camiseta + nú-
mero de peito + medalha + 
chip.

Acesse o evento no face-
book https://www.facebook.
com/events/930850340609972/ 
e fique por dentro dos detalhes 
sobre o dia. Realize sua inscri-
ção e compareça, participe!

Atlética Unesp realizará 
a 3ª Corrida das Cores

O morador de Itaberá An-
derson Garcia contestou 
a versão da Prefeitura 

municipal sobre a situação do 
convênio para melhorias das 
ruas da Vila dos Bandeirantes.

Para Anderson, a população 
dos bairros está sendo deixada 
de lado em prol de melhorias 
na área central de Itaberá. De-
vido a situação, o morador diz 
que já está fazendo campanha 
junto aos moradores do bairro 
para deixar de pagar o IPTU, 
segundo ele, o dinheiro do im-
posto não está retornando aos 
moradores.

Anderson questiona a ver-
são de que ainda não foi libe-
rada a verba para melhorias no 
bairro, ele diz querer entender 
o que acontece que há quase 
dois anos vem se falando na 
verba, mas não se consegue a 
liberação. Confira:

IN - Qual a principal recla-
mação sobre o lajotamento da 
Vila dos Bandeirantes?

Anderson- O asfalto está to-
talmente arruinado sem condi-
ções de transitar.

IN - O que foi e quando foi 
prometida melhorias no local?

Anderson- Em julho do ano 
passado tem um vídeo do pre-
feito anunciando uma verba de 
260 mil para reforma, já se pas-
sou todo esse tempo e quando 
começou as cobranças ele pe-
diu 90 dias para iniciar as obras 
e já foi mais de 100 dias e o que 
se fala e que precisa ser libera-
do essa verba, mas já faz quase 
dois anos e não conseguiram 
liberar.

IN - Qual a situação do lo-

Cidadão contesta resposta de 
Prefeitura de Itaberá sobre 
ruas da Vila dos Bandeirantes

cal?
Anderson-  O local está to-

talmente arruinado, risco de 
motoqueiros cair devido as 
pedras espalhadas que se solta 
dos buracos e carros também 
sendo danificado.

IN - O que a população acha 
disso?

Anderson- A população se 
sente deixada de lado e enga-
nada pelo prefeito.

IN - O que a população pode 
fazer?

Anderson- Venho falando 
com moradores convencen-

do-os a não pagar o IPTU do 
próximo ano porque existe 
uma lei que se pode usar o 
IPTU para fazer a manutenção 
no caso de falta de verba do 
governo.

IN- Qual a avaliação do tra-
balho da Prefeitura na área?

Anderson- Avaliação é que 
se tem feito um belo trabalho 
no centro da cidade locais onde 
se aparece e os bairros esqueci-
dos pela gestão.

N. R. Na sessão de segun-
da-feira (16) o vereador Luiz 
Karuncho oficializou um pos-
sível início das obras depois de 
conversar com o prefeito. De 
acordo com cidadãos, o curioso 
é que o vereador mora no local 
acima citado e até a matéria 
sair no Ita News não havia de-
monstrado preocupação com 
a péssima qualidade do asfal-
tamento local. Gostaríamos de 
enaltecer a atuação dos grupos 
de WhatsApp “Lava Jato Ita-
berá” que com coerência vem 
cobrando ações legítimas dos 
poderes constituídos. 
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Casa da Cultura
Nota 1000 para a obra que foi rei-

naugurada. Independentemente a 
questionamentos é um antigo sonho de 
muito em nossa cidade que se vê concre-
tizado na atual administração sob a tu-
tela do excelente Andrei Müzel. Os votos 
se estendem ao secretário Marco André 
e ao prefeito Cavani.

Ovacionado
O secretário Andrei Müzel no alto de 

sua sabedoria e criatividade mostrou a 
todos onde chega seu conhecimento e 
carinho por nossa cidade. Foi aplaudido 
em pé.

Ovacionado II
O prefeito Luiz Cavani fez menção 

aos seus críticos nas redes sociais e de-
mais que o estariam atrapalhando e de-
pois falou sobre o momento. Foi aplau-
dido em pé, pelo Tião do Táxi.

Obrigação
Débora Marcondes – “A secretá-

ria da Saúde diz que o projeto do Vale 
Remédio é inconstitucional, que não 
tinha condições, que ela tinha verifi-
cado, estudado, ai em outro momento 
ela relatava que não conhecia o proje-
to, disse que queria ver o projeto que 
era a primeira vez que pegava o proje-
to, então o discurso não batia, ao mes-
mo tempo que dizia que o projeto era 
inconstitucional ela também relatava 
que não conhecia o projeto”. Pode até 
ser verdade, mas é inconstitucional fal-
tar remédio para aqueles que precisam, 
e ela cumpre a sua parte? A vereadora 
tenta abrandar e facilitar a vida do mu-
nícipe, mas parece que muitos não se 
importam e não fazem ideia dos efeitos 
da falta de um remédio continuo.

Vergonha na cara
“Em anos anteriores nós tínhamos 

uma resposta da saúde sobre os ofí-
cios que mandávamos, até que parti-
cipei de uma CEI, a famosa CEI das no-
tas frias, acho que pensaram que por 
ser do mesmo partido do prefeito eu 
teria uma atitude de colocar as coisas 
em baixo do pano, acharam que faria 
isso, mas se enganaram, eu tenho ber-
ço, educação e principalmente ética e 
moral, então tudo que foi encontrado, 
que foi descoberto de irregularidades 
foi apresentado pelo conjunto da CEI 
e eu fiquei muito triste sabendo que 
o aniversário do prefeito foi comemo-
rado na Prefeitura e feito uma festi-
nha com dinheiro público, saber que 
o carro do prefeito foi abastecido no 
posto de combustível do filho dele, 
que em várias viagens foi abastecido 
o carro particular, garrafinha de água 
a oitenta reais, comendo picanha de 
manhã, coisas absurdas sendo pagas 
com dinheiro público, e ai falta remé-
dio, exames e a partir do momento 
que colocamos isso no papel as portas 
se fecharam na prefeitura, comecei 
encaminhar meus pedidos e não era 
atendida”. Depois da fala da vereado-
ra Débora Marcondes fica difícil até de 
comentar em virtude das palavras bem 
colocadas e verdadeiras, já que ela se 
fez presente na CEI que provou to-
dos estes crimes. Esse é com certeza 
o pior governo da história de Itape-
va e com requintes de crueldade con-
tra aqueles que não concordam com 
essa bandalheira e principalmente 
com o nosso povo.

ram o perueiro, só que ele não ia adi-
vinhar que iriamos lá, alguém avisou, 
e chegou ao nosso conhecimento que 
partiu de dentro da secretaria da Edu-
cação”. E qual de vocês foi ao MP ou a 
delegacia de polícia para denunciar este 
crime? Os vereadores devem agir com 
maior rigor em casos semelhantes. Seja 
diferente, Marinho, eu acredito no seu 
trabalho e honestidade.

Perigo
Rodrigo Tassinari – “A CEI não 

é para saber se está ilegal ou não, a 
CEI é para ver porque a prefeitura não 
cumpre com a sua parte, porque dessa 
omissão quanto a fiscalização, deixar 
crianças em risco, isso é lastimável, in-
felizmente algumas coisas que vemos 
é pura omissão da secretaria, espero 
que haja uma grande mudança neste 
sentido”. Se o prefeito manda, aceita 
quem tem juízo e não seria diferente 
no caso de alguns que se perpetuam no 
transporte de Itapeva. Essa CEI deve ser 
tratada com o maior rigor possível já 
que são vidas que estão correndo risco 
constante no dia a dia.

Marca Cavani
“Quanto as criança autistas que 

foi prometido a carteirinha para elas e 
até agora nada, é uma pena, uma coi-
sa muito simples para fazer, mas de 
extrema importância para quem pre-
cisa, é uma pena, a questão de inclu-
são na ótica dessa gestão é uma coisa 
complicada, a Débora fez o pedido e 
colocaram o aviso sonoro no semá-
foro, mas ali ninguém houve, pois a 
poluição sonora é horrível na cidade 
e a pessoa para escutar tem que co-
lar o ouvido no aparelho para saber 
o que está acontecendo. Na verdade 
não estão nem ai, as coisas acontecem 
hoje no município”. Por isso o slogan 
vereador Rodrigo: Cavani fez, Cavani 
faz... só não sabemos o que é de bom 
para o povo, mas notas que nos fazem 
acreditar que os números nunca batem 
existem diversas.

Aditivos
Margarido – “Reforma da Casa 

da Cultura custou um milhão e meio, 
mas estudando aqui com cuidado e 
achei no final até com o nome modifi-
cado, bonito, para mudar o valor mes-
mo, para cobrar caro eles mudaram 
o nome da calçada. Agora o nome se 
deu como concreto estampado para 
passeio a área externa, similar ao Cal-
çadão da cidade, sabe quanto custou? 
39 mil reais”. Com esse valor com cer-
teza qualquer construtor da cidade fa-
ria uma bela casa no Condomínio Mont 
Blanc. Acredito que deveriam passar 
um pente fino nesta obra e fazer uma 
lei impedindo os aditivos que crescem a 
cada obra e de forma inexplicável. Até 
quando?

Ninguém vê
“Então, vejam bem, para fazer 

uma reforma, mexer com concreto, 
tubo, é na hora, inclusive tem uma 
denúncia que quando chega o cami-
nhão de tubo já desce a nota, já é em-
penhado e pago na hora. Mas quando 
é remédio demora, tem perueiro re-
clamando que fazia quase 60 dias que 
não recebia”.  O problema Margarido é 
que o remédio salva um cidadão e o con-
creto mascara a péssima administração 
do prefeito rancoroso e soberbo.

Laércio nunca cita e está tapando o sol 
com a peneira. Ação já, é para isso que 
foi eleito.

Tudo lindo
Tião do Táxi - Tem que se ter mui-

to cuidado quando se sobe na Tribuna 
e se fala da secretária Maria Eliza, a 
qual eu sempre defendi nessa tribuna 
com muita tranquilidade, sei da res-
ponsabilidade da Maria Eliza, sei do 
compromisso que ela tem com a se-
cretaria, do compromisso que ela tem 
com os funcionários, da seriedade 
que ela tem com a saúde de Itapeva, 
temos que ter muita clareza para ex-
plicar para a população que a saúde 
de Itapeva não depende apenas do 
prefeito Cavani e da secretária Ma-
ria Eliza, depende também de anda-
mentos que são de ordem do estado 
do governo federal, critérios que tem 
que ser gerenciado com o município, 
sabemos muito bem que o projeto da 
vereadora veio com vício apontado 
não só pela secretária de inconstitu-
cionalidade, também pelo jurídico da 
casa, então quando citamos um secre-
tário e diz sobre os meios jurídicos, 
também temos que apontar sobre o 
que foi dito pelo jurídico”. Descobriu 
a formula da pólvora. Só cita o que é de 
agrado do prefeito. Na sua opinião está 
tudo em ordem em Itapeva, não é verea-
dor? Espero que os munícipes lembrem 
disso na próxima eleição.

Só maquiagem?
Toni do Cofesa – “Pilão D`Água, 

fizeram festa, pela inauguração, mas 
passado a festa fui lá ver e não é pos-
sível o que eu vi lá, recomendo aos 
pais que forem com criança pequena 
que não largue a mão dela, as grades 
sem proteção ali ao lado das piscinas, 
outros pontos de grade tem, se uma 
criança cair lá morre, sem segurança 
nenhuma, absurdo. Peço ao Executivo 
que tome providência, não é possível 
que ninguém que esteve presente viu 
aquilo lá. Lixo nas margens, mato 
alto, é um desleixo, querem fazer tudo 
no atropelo, para mostrar serviço”. A 
pressão é tão grande que o prefeito che-
gar no horário é motivo para comemo-
ração e aí do secretário que faltar em 
algum evento. São obrigados a estarem 
presentes faça chuva ou faça sol. Quan-
to ao Pilão D’Água acho que nunca vere-
mos este da forma que a população so-
nha, salvo se tivermos um prefeito que 
tenha mais amor ao povo fora o período 
eleitoral.

Nada muda
“Remédio continua faltando, foi 

para o posto, mas pouca coisa. Posto 
do Pacova, inaugurado a pouco tem-
po, sem médico, feito uma auê na 
inauguração e agora sem médico, ai 
tem que vir para o posto da Vila Apa-
recida, se conseguir ser atendido ai 
o médico dá a receita para comprar 
o remédio, mas ai a pessoa já gastou 
o único dinheiro que tinha para vir e 
na farmácia municipal não tem, vol-
ta para casa de mãos vazias. Posto do 
São Roque, idem, vemos um pouco 
caso, vemos inaugurações e atropelos 
do trabalhando por você, tantas coi-
sas, mas com muito mais coisa que 
era mais precisa”. Ainda bem que o 
Tião do Táxi não ouviu isso senão seria 
capaz de processar o Toni do Cofesa. A 
verdade é ingrata contra aqueles que 
trabalham contra o povo. 

Podem morrer
“Pessoas estão morrendo, até trou-

xe alguns dos ofícios de pessoas que 
estão precisando de tratamento e me-
dicamento e nada foi feito. Tenho o 
caso de um senhor que já teve quatro 
AVCs, foi pedido exame com urgên-
cia em abril e até agora nada. Tenho 
o caso de uma criança de seis anos 
com hérnia inguinal que não conse-
gue ir para escola, mandamos em 20 
de agosto o pedido e até agora nada, 
tenho caso de um que está há quatro 
anos esperando e nada. Eu não venho 
aqui falar contra o prefeito e sim pela 
população, que está morrendo por 
falta de exames, de atendimento es-
pecializado, não podemos deixar isso 
acontecer”. Infelizmente, vereadora, 
fatos semelhantes não preocupam esta 
administração que vai fazer o básico e 
na área central para agradar os “ami-
guinhos” do Rei e nada mais. O povo 
será importante para o prefeito se ele 
conseguir a façanha de ser candidato, aí 
minha filha, terá até remédio importa-
do. Precisamos só conferir as notas...

Social?
Marinho – “Estive conversando 

com alguns atletas e descobri que a 
situação do esporte em Itapeva está 
lamentável, o esporte, a cultura, são 
mecanismo de prevenção que devem 
ser olhado com mais cautela pelo 
poder público. Infelizmente no nos-
so município o esporte está decain-
do cada vez mais, não foram para 
os jogos regionais, inclusive são nos 
jogos regionais que são descobertos 
atletas para participarem de grandes 
equipes, infelizmente em Itapeva não 
terá nenhum atleta pelo jogos regio-
nais”. Em conversa com este colunista 
no início desta administração o prefeito 
Cavani disse que mudaria o rumo do es-
porte fazendo-o de forma social. Parece 
que o alcaide não sabe o que o esporte 
significa já que este é social por unir co-
res, gêneros, raças, pobres e ricos. Só se 
na cabeça dele unindo com a promoção 
social haveria uma farta distribuição de 
alface e congênitos. 

Discordo
“O secretário Luciano precisa olhar 

pelo esporte, é prevenir para não pre-
cisar remediar depois, vai esperar 
nossos jovens entrar para o mundo 
das drogas para depois remediar com 
segurança, com saúde, internação. É 
mais fácil prevenir”. A culpa não é do 
Luciano de Oliveira não Marinho e sim 
deste prefeito que carrega tanto ódio 
no coração que age para deter aqueles 
que vão lhe mostrar o caminho correto 
e tem opinião. Como dar uma Pasta tão 
importante para quem nunca militou 
na área?

Cadê a denúncia?
“Os membros da CEI dos Transpor-

tes estiveram no Pacova e São Roque 
para fiscalizar as peruas de transporte 
escolar, infelizmente chegou ao nosso 
conhecimento de que está tendo in-
terferência do poder público na fisca-
lização da CEI no sentido de avisar os 
perueiros que a CEI está indo até lá, 
tanto é que teve perueiro que não foi 
buscas as crianças no Bairro São Ro-
que, as crianças ficaram esperando e 
a perua não apareceu e conversando 
com elas, elas disseram que ele não vi-
ria mesmo porque a perua está velha, 
que porta outro dia caiu, elas entrega-

Consequências 
“Então percebemos nessa admi-

nistração é a falta de valorização de 
nosso povo. O que a vereadora falou, 
eu também falei e provo, que ele usou 
nota da família dele, de filhos dele, no 
empenho pessoal dele, o dinheiro foi 
para o bolso dele”. E porque a Polícia e 
o Ministério Público não agem? Se fosse 
um dos que esperam na fila cirurgias, 
remédios ou exame com certeza já esta-
riam atrás das grades, mas infelizmente 
todos tem medo deste cidadão que faz o 
que pode para tentar destruir seus ad-
versários.

Perfeito
Laércio Lopes - Vejo que tem mui-

ta coisa a ser melhorada, porém eu 
gostaria de enfatizar algumas coisas 
que saíram do papel e que realizaram, 
o que era uma cobrança minha por 
muitas vezes. Acompanhamos essa 
semana a inauguração do gatil muni-
cipal e queria falar vereador Jé que o 
prefeito na inauguração daquele gatil 
fez questão de falar que conseguiu 
fazer o gatil contando com 10 mil 
de sua emenda e parabenizou-o pelo 
trabalho e indicação naquela causa. 
Percebemos que foi feito um trabalho 
adequado e as protetoras estavam ali 
e viram que foi feito um local de exce-
lência”. Nota 10 para a Prefeitura que 
cumpriu com sua obrigação.

Gravem
“Vereador falou da Casa da Cul-

tura e acho extremamente positivo, 
se tem algo errado temos que ir a 
fundo, se tiver que abrir CEI vamos 
abrir CEI, assino sem problema al-
gum, acho que nossa conduta até 
mesmo na CEI dos remédios os ve-
readores tem percebido que estamos 
sendo transparentes. Mas gostaria de 
deixar claro que a população se sente 
feliz em ver a Casa da Cultura sendo 
aberta a população novamente, real-
mente é um ponto histórico que te-
mos, isso é coisa que vem lá de trás, 
com o Roberto Comeron”. A CEI deve 
ser aberta sim, vereador, mas o senhor 
está errado. O início dos trabalhos em 
função da recuperação da Casa da Cul-
tura, mesmo em alguns momentos de 
forma a qual não concordamos foi na 
administração Cavani tendo o Davi 
Panis como secretário. Agora quero 
ver o nobre edil assinar a CEI.

Quando?
“Assim como a Débora trouxe os 

casos, nós também temos vários ca-
sos que também corremos atrás, vai 
na UBS, vai atrás dos exames, vai na 
Central Reguladora, conversa com 
a Maria Cristina que diz que está lá, 
mas está esperando o governador 
do estado liberar, Itapeva depende 
de uma quantidade de vagas e isso 
é terrível, vejo que precisamos nos 
mobilizar, se necessário fazer uma 
frente parlamentar junto com os de-
putados para pleitear uma melhoria 
nisso, pois vemos que muitas coisas 
depende do estado. Vejo muitas vezes 
a Maria Cristina, a Dr. Cintia que são 
servidoras do município se desdo-
brando, mas esbarram em diversos 
fatores, mas precisa-se melhorar, isso 
é fato”. Pelo seu tempo de mandato já 
deveria saber o caminho das pedras e 
trazer soluções e não indagações. O que 
depende do município o nobre vereador 
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O vereador Jeferson Mo-
desto (MDB) apresentará na 
noite desta quinta-feira (19) 
dois projetos de resolução 
visando a diminuição do sa-
lário de vereadores, vice-pre-
feito e prefeito para o próxi-
mo mandato.

Jé informou que a pro-
posta visa a economia nos 
cofres públicos em 50% do 
que atualmente é gasto com 
esses cargos. “O país enfren-

Jé propõe diminuição de 
salário de vereadores, 
vice-prefeito e prefeito

Projeto vai a discussão nesta noite e requer redução 
de 50% nos vencimentos dos agentes políticos de Itapeva

ta um grave crise econômi-
ca, e vemos uma redução da 
arrecadação do município 
e consequentemente isso 
atingi os investimentos em 
setores que são essenciais à 
nossa população, nesse sen-
tido precisamos dar exemplo 
reduzindo os gastos com o 
subsídio pago aos políticos”, 
defendeu Jé.

Caso seja aprovado, o pro-
jeto de lei definirá que entre 

1º de janeiro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2024 os venci-
mentos dos vereadores e do 
vice-prefeito passarão de R$ 
8.752,49 para R$ 4.376,24. Já 
os vencimentos do prefeito 
passará de R$ 23.339,97 para 
R$ 11.669,98.

 O projeto de resolução, 
caso não haja mudança de 
última hora, deverá ir a dis-
cussão ainda hoje em sessão 
de câmara.
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O vereador Jeferson Modes-
to (MDB) demonstrou na Sessão 
de Câmara desta segunda-feira 
(16) toda a sua insatisfação 
com os serviços prestados pela 
Prefeitura Municipal em vários 
pontos de Itapeva.

De acordo com o vereador, o 
secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, Mar-
co André de Oliveira ironizou 
em relação aos fatos narrados, 
como uma verba que está na 
Prefeitura há 3 anos e nada 
acontece. “Até quando vamos 
aguentar o atraso das obras?”, 
desabafou Jé. 

Segundo o secretário a obra 
do UBS da Caputera será con-
cluída em setembro de 2020. 
“Coincidentemente as vésperas 
de mais uma eleição”, excla-
mou o vereador. 

O serviço realizado na qua-
dra do Jardim Paulista deve-
rá ser refeito, segundo Marco 
André, isso por conta da má 
qualidade do que foi realizado. 
Ao saber disso o vereador Jé 
questionou sobre quem pagará 
por isso. O vereador estranhou 
ainda que as obras com verbas 
destinadas pelo deputado fe-

Jé questiona secretário 
Marco André sobre 
obras atrasadas

deral Guilherme Mussi estão 
atrasadas, enquanto que outras 
mais recentes já foram finaliza-
das. 

“Seria uma perseguição ao 

deputado que mais verbas des-
tinou ao município na história 
de Itapeva?”, com esse questio-
namento Jé encerrou sua fala.

Confira nas imagens:

Uma fala do vereador Ma-
rinho (MDB) na Tribuna da Câ-
mara chamou a atenção por 
conta da constatação de um 
crime que está sendo cometido 
diante do trabalho da CEI dos 
Transportes.

A Comissão Especial de In-
quéritos que apura irregula-
ridades no transporte escolar 
vem realizando diligências com 
apoio da Polícia Militar em bair-
ros rurais de Itapeva, no entan-
to, os motoristas estão sendo 
avisados antecipadamente das 
ações, de acordo com o relatado 
pelo vereador.

Marinho contou que ao rea-
lizar fiscalização nos bairros Pa-

Vazamento de informações prejudica 
fiscalização da CEI dos Transportes

cova e São Roque os vereadores 
componentes da CEI ficaram 
sabendo que alguns motoristas 
não apareceram para realizar 
o transporte de alunos. Ainda 
segundo o vereador, os alunos 
contaram que os motoristas 
em questão eram justamente 
os que tinham veículos em pés-
simas condições de uso.

Em outra diligência, dessa 
vez no Distrito do Guarizinho, 
o fato voltou a se repetir.

O episódio que acabou vindo 
ao conhecimento público confi-
gura-se crime e caso provada a 
interferência nos trabalhos da 
CEI, o autor do vazamento deve 
responder pelo ato à Justiça.

Em contato com o verea-
dor Marinho, o mesmo in-
formou que existem indícios 
sobre vazamentos das ações 
da CEI, principalmente no to-
cante as fiscalizações in loco, 
porém, não havia como passar 
detalhes para não prejudicar 
as investigações que já estão 
sendo realizadas tendo em 
vista os vazamentos ocorridos.

Marinho não confirmou se 
a suspeita é de que algum ve-
reador vem avisando sobre as 
diligências, no entanto, é de co-
nhecimento de todos que ape-
nas os edis sabem com antece-
dência onde serão realizadas as 
fiscalizações.

A vereadora Wiliana Souza 
(PR) está sendo acusada 
de tentar barrar o proje-

to do “Vale Remédio” da verea-
dora Débora Marcondes (PSDB). 

Na quarta-feira (11) em reu-
nião da Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação e Legislação 
Participativa a vereadora Débo-
ra ficou surpresa ao saber que 
o projeto não seria discutido na 
reunião e, portanto, também 
não iria a plenário para votação 
porque a vereadora Wiliana, 
presidente da comissão não o 
colocou em pauta.

Em vídeo gravado direta-
mente da sala de reuniões da 
Câmara Municipal de Itapeva, 
Débora argumenta que foi pe-
dido um prazo de seis dias para 

Vereadora Débora Marcondes acusa 
Wiliana de barrar projeto do “Vale Remédio”

Projeto que viria para auxiliar população carente que sofre com a falta de remédio encontra resistência de ‘ala cavanista’

análise, e após dez dias o pro-
jeto ainda não foi colocado em 
discussão, sendo que deveria 

estar na pauta da reunião.
No vídeo é possível ver o ve-

reador Jé (MDB) tentando achar 

uma solução para o empasse 
criado, até que o vereador Ro-
drigo Tassinari (DEM) muda de 

assunto, porém Débora volta a 
questionar sobre o motivo do 
“Vale Remédio” ter sido deixado 
de fora da discussão. De acordo 
com os vereadores a prorroga-
ção de tempo para discutir o 
projeto deveria ser votado pela 
comissão dos quais fazem parte 
Wiliana, Jé, Rodrigo Tassinari, 
Edvaldo Negão (PSD) e Vanessa 
Guari (MDB), no entanto, não 
havia como se discutir essa 
prorrogação ou não uma vez 
que Wiliana não o inseriu na 
pauta do dia.

Débora diz então que Wi-
liana agiu de forma arbitrá-
ria e que se é para decidir as 
coisas sozinha não se precisa 
de comissão e que a ação foi 
algo fora da lei. Ao ser ques-

tionada por Débora, Wiliana 
não responde porque não co-
locou o projeto na pauta do 
dia e começa a discutir outros 
assuntos.

Já na sessão de Câmara do 
dia seguinte, o vereador Tião do 
Táxi (PR) também se mostrou 
contrário ao projeto e deu a en-
tender que caso ele seja enca-
minhado para votação não terá 
seu voto de aprovação por ser 
inconstitucional.

Nota da Redação: Procuramos 
a assessoria da vereadora Wilia-
na para abrir espaço para a sua 
versão, no entanto, até o final des-
ta edição não foi dado retorno do 
e-mail que pediram para encami-
nhar a vereadora.

Mães de alunos de Taquarivaí 
entraram em contato com nossa 
equipe de jornalismo informan-
do que seus filhos estariam sen-
do impedidos de entrar na escola 
por falta de uniforme.

De acordo com as mães, a 
administração municipal havia 
prometido um kit com unifor-
mes para as crianças da rede mu-
nicipal de ensino, porém, do kit 
prometido somente foi entregue 
uma camiseta e uma calça. 

Na segunda-feira (16) as 
mães relataram que os alunos 
foram impedidos de entrar na 
escola para assistir aula por 
falta de uniforme, o questio-
namento, porém, é que, devi-
do a ser apenas uma camiseta 
e uma calça cedidos, muitos 
foram para a escola com um 
shorts devido ao calor, mesmo 

estando com a camiseta.
As mães disseram que re-

correram a imprensa porque o 
Poder Executivo não estava re-
cebendo os pais de alunos para 
dar explicações sobre o caso.

Entramos em contato com a 
prefeita do município, Cecé Car-
doso, que passou a informação 
de que a secretária da Educação 
Juntamente com o Conselho 
de Educação, decidiram que a 
partir do dia 16 de setembro 
nenhum aluno entraria sem a 
camiseta, que a medida seria 
para identificar quem entra na 
escola. Foi decidido ainda que 
às quartas-feiras seria liberado 
a presença do aluno na escola 
sem uniforme, para que a rou-
pa fosse lavada.

Cecé ainda informou que 
o conjunto de uniforme é 

composto de camiseta, calça e 
bermuda, porém estava faltan-
do a bermuda no kit entregue 
aos alunos.

A prefeita disse que houve 
uma escola que recebeu trinta 
novos alunos e que diante dis-
so foi feito um pedido de novos 
uniformes.

Cecé explicou que a inten-
ção é que haja igualdade no en-
sino municipal. Sobre os alunos 
impedidos de assistir aluna a 
prefeita informou que ficou sa-
bendo do caso e que já estava 
averiguando a possível falha 
da escola. Ainda de acordo com 
a prefeita, de 1147 alunos ma-
triculados na rede, menos de 
5% demonstraram insatisfação 
com o uniforme conforme re-
gistros de reclamação nas es-
colas.

Alunos são impedidos 
de estudar por falta de 
uniforme em Taquarivaí
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

“Agora, pois permanecem es-
tas três virtudes: a fé, a esperança 
e a caridade; porém, a maior des-
tas é a caridade.”

PAULO (I Coríntios, 13:13)

Na busca do progresso es-
piritual precisamos tanto da 
caridade quanto do ar que nos 
assegura o equilíbrio da vida. 

Lembra-te de que a coope-
ração é o regime instituído por 

 É preciso caridade para 
entender as pessoas

Deus para a estabilidade de 
todo o universo e não esqueças 
a compreensão que devemos a 
todas as criaturas.

Compreensão que se expri-
ma, por meio de tolerância e 
bondade incessantes, na sadia 
convicção de que ajudando aos 
outros é que poderemos encon-
trar o auxílio indispensável á 
própria segurança.

Á frente de qualquer proble-
ma complexo das pessoas que te 
rodeiam, recorda que não seria 
justa a imposição de teus pontos 
de vista para que caminhem na 
estrada que lhes é a sua.

O criador não da manual 
e cada coração obedece a sis-
tema particular de impulsos 
evolutivos.

Só o amor é o clima ade-
quado ao abraço fraternal de 
todos os seres da Criação e 
somente por meio dele estare-
mos unidos na sintonia supe-
rior da vida.

Guarda, em todas as fases 
do caminho, a caridade que 
identifica a presença do Senhor 
nos caminhos das pessoas, res-
peitando-lhes a maneira de ser 
com que se apresentem. 

Não te esqueças de que 

ninguém é ignorante porque o 
deseje e, estendendo fraternos 
braços aos irmãos que vivem 
atribulados na sombra, dimi-
nuirás o sofrimento que se ex-
tinguirá, por fim, no mundo, 
quando cada consciência ajus-
tar-se á obrigação de servir sem 
mágoa e sem exigência , na cer-
teza de que apenas amando e 
auxiliando sem reclamar é que 
permaneceremos felizes na as-
censão para Deus.

Obedecendo ás orientações
livro: Ceifa de Luz
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emannuel
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Mais um acidente envol-
vendo dois veículos foi regis-
trado no cruzamento das Ruas 
São Paulo x Santa Cruz, na Vila 
Nova, no domingo, dia 15.

Com a colisão um dos veícu-
los acertou um poste de ener-

gia, que acabou tendo alguns 
cabos rompidos. Casas vizinhas 
ao local ficaram sem energia 
por alguns minutos.

Apesar da força da batida 
não houve feridos graves no 
acidente, apenas um dos moto-

Acidente deixa vizinhança 
sem energia na Vila Nova

Um motorista bateu em um 
muro de contenção no Mercado 
do Produtor, na madrugada de 
domingo, dia 15.

De acordo com informações 
da Guarda Civil Municipal, por 
volta de 01h30 houve uma so-
licitação para atender um aci-
dente pela Rua Sinhô de Camar-
go, junto ao Mercado Municipal 
do Produtor.

Chegando ao local os GCMs se 
depararam com um veículo que 
destruiu parte de um muro do Mer-

cado do Produtor. Com a batida, os 
ocupantes do veículo acabaram 
tendo ferimentos e precisaram de 
atendimento especializado.

O motorista após ter sido 
socorrido se submeteu ao tes-
te do etilômetro (popular ba-
fômetro), onde foi contatada a 
embriaguez. Devido ao fato, o 
motorista foi preso em flagran-
te por embriaguez ao volante 
e a passageira permaneceu em 
observação na Santa Casa de 
Misericórdia de Itapeva.

Motorista é preso por 
embriaguez ao volante

No início da tarde de segun-
da-feira (16) um acidente entre 
carro e moto deixou uma pes-
soa ferida na rotatória do Lan-
chão.

O acidente aconteceu nos 
cruzamentos das avenidas 
Roberto Gemignani x Higino 
Marques. Com a colisão o mo-
tociclista acabou caindo ao solo 

e precisou de atendimento es-
pecializado. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e prestou 
os primeiros socorros a vítima 
ainda no local, em seguida en-
caminhou o motociclista até ao 
Pronto Socorro.

A Polícia Militar foi aciona-
da e após colher as versões do 
ocorrido liberou as partes.

Motociclista fica ferido em 
acidente no Central Park

Na madrugada de sábado 
(14) câmera de vigilância fla-
graram o momento que a esco-
la Dom Silvio Maria Dário era 
invadida por um indivíduo.

Nas filmagens é possível ver 
um rapaz com boné e capuz an-
dando pelo interior da escola. 
Houve ainda a suspeita de que 
o delinquente tivesse invadido 
o Teatro de Bolso que recém foi 

inaugurado, porém, de acordo 
com um responsável pelo local, 
a área pertencente a Secretaria 
da Cultura não sofreu danos, 
apenas a cantina da escola aca-
bou sendo invadida.

A Guarda Municipal sus-
peita que o indivíduo não agiu 
sozinho. Até o término dessa 
edição não havia informações 
sobre o autor do delito.

Escola Dom Silvio é 
alvo de marginal

Quem chega de ônibus a noite 
em Itapeva, logo ao sair da rodo-
viária se depara com uma situação 
lamentável, a falta de iluminação 
da rua logo acima do terminal.

De acordo com moradores 

vizinhos ao local, há meses o 
problema já vem ocorrendo, e a 
situação causa temor em algu-
mas pessoas, principalmente 
quando há uma concentração 
de pedintes próximo ao local.

Flagra da semana!

A Polícia Militar através da 
equipe de Força Tática pren-
deu um indivíduo por tráfico 
de drogas na Vila Mariana, na 
madrugada de sexta-feira (13).

Os policiais contaram que 
estavam patrulhando pelo bair-
ro e ao entrar na Rua Sebastião 
Lázaro de Melo visualizaram um 
indivíduo segurando uma sacola 
preta nas mãos, que ao notar a 
presença da equipe arremessou a 
sacola e saiu correndo.

O homem foi acompanhado 
pelos policiais até a Rua Dom 
José Carlos de Aguirre, onde 
foi detido e submetido a busca 
pessoal, porém nada de ilícito 
localizado. Ao verificar a sacola 
que havia dispensado, os poli-

ciais encontraram 259 porções 
de maconha.

Os militares foram então até 
a residência do indivíduo afim 
de buscar a cédula de identida-
de onde o mesmo acompanhou 
e indicou onde estava o RG jun-
tamente com a quantia de R$ 
290 em notas diversas, o qual 
não sabia a quantia exata nem 
explicou a procedência.

Diante dos fatos dado voz 
de prisão em flagrante delito 
e conduzido até o Plantão Po-
licial, onde após o plantonista 
tomar ciência dos fatos elabo-
rou registro da ocorrência de 
natureza tráfico de drogas, per-
manecendo preso à disposição 
da Justiça.

Força Tática prende 
homem com 259 
porções de maconha

No início da tarde de sábado 
(14) o corpo de um homem foi 
encontrado por populares em 
uma área de mata próximo ao 
Córrego do Aranha na Vila São 
Benedito.

De acordo com os poli-
ciais que atenderam a ocor-
rência, a vítima aparentava 
ter entre 35 a 40 anos. Ain-
da segundo os policiais pelo 
estado de decomposição que 
o corpo apresentava, é possí-

Homem é 
encontrado morto 
em mata próxima à 
Vila São Benedito

vel que já estava no local há 
pelo menos dez dias.

Acredita-se que a vítima 
tenha cometido suicídio, po-
rém, as investigações sobre 
o caso ainda não foram con-
cluídas.

O indivíduo estava sem 
documentos e por isso não foi 
possível identificar o corpo. 
Não havia também nenhum re-
gistro de desaparecimento nos 
últimos dias.

ristas foi socorrido pelo Corpo 
de Bombeiros ao Pronto Socor-
ro com dores no pescoço. 

Equipes da concessionária 
de energia e da Perícia esti-
veram no local, enquanto os 
policiais da Polícia Científica 
analisavam as condições do aci-
dente, funcionários da Elektro 
arrumaram a rede de energia 
danificada. Um dos veículos foi 
recolhido ao pátio de apreen-
sões por estar com seu licencia-
mento vencido.



PROCLAMAS
sentado, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Barreiros - PE, nascido na data de 13 de abril de 
1972 e de MALVECY SILVESTRE DA SIL-
VA, mamareira, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Barreiros - PE, nascida na data de 16 de 
julho de 1972, residentes e domiciliados nesta cidade 
de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 24 anos de idade, nascida a 13/07/1995, 
operadora de caixa, residente Rua Helena Hussne, nº 
117, Jardim Beija Flor, Itapeva - SP, filha de LAÉR-
CIO JOSÉ DE BARROS, pedreiro, nacionalida-
de brasileira, 53 anos, natural de Itapeva - SP, nasci-
do na data de 04 de outubro de 1966 e de ROSA 
APARECIDA SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 46 anos, natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 12 de abril de 1973, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 14 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V APARECIDO RODRIGUES e 
LUCIA APARECIDA MAGALHÃES, sendo 
ELE:- natural de Coronel Macedo-SP, divorciado de 
Ivanilda Barra, cujo o casamento foi dissolvido aos 
18/09/2015, com 65 anos de idade, nascido a 07 de 
agosto de 1954, pedreiro, residente à Rua São Bento, nº 
484, Fundo 2, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de ARLIN-
DO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP na data de 04 de maio de 1984 e de 
MARIA APARECIDA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, falecida em Itapeva - SP na data de 30 de julho de 
2004; sendo ELA:- natural de Ribeirão Branco-SP, viú-
va de Oracy Siqueira Pinto, falecido no dia 05/08/2015, 
com 59 anos de idade, nascida a 14/01/1960, do lar, 
residente à Rua São Bento, nº 484, Fundo 2, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filha de BENEDITO MAGALHÃES, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP na data 
de 15 de junho de 2000 e de ADELAIDE MARIA 
DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva - SP na data de 17 de agosto de 2016. Itape-
va. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 16 de setembro de 2019 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimen-
to, 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 apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 
do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III, IV e V VINICIUS CARLOS DE OLI-
VEIRA MORIYAMA SOUZA e ARIANE 
CRISTINA TANGERINO, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, divorciado de Ariane Cristina 
Tangerino, cujo o casamento foi dissolvido aos 
05/08/2019, com 31 anos de idade, nascido a 22 de 
agosto de 1988, gesseiro, residente à Rua Professor 
Eurico Ferreira Mello, nº 272, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho de CARLOS 
HEITOR RODRIGUES DE SOUZA, secre-
tário do meio ambiente, nacionalidade brasileira, 60 
anos, natural de Ribeirão Branco - SP e de FÁTI-
MA HIDEKO DE OLIVEIRA MORIYAMA 
SOUZA, operadora de caixa, nacionalidade brasi-
leira, 54 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Santo André-SP, divorciada de Vinicius Carlos 
de Oliveira Moriyama Souza, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 05/08/2019, com 39 anos de idade, 
nascida a 26/10/1979, socorrista, residente à Rua 
Professor Eurico Ferreira Mello, nº 272, Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha de 
JOÃO CARLOS TANGERINO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de 
Porto Ferreira - SP e de ISABEL CRISTINA 
SANTOS TANGERINO, do lar, nacionalida-
de brasileira, 58 anos, natural de Santo André - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de comunhão parcial de bens. 
12 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV MOAB DOS SANTOS MOREI-
RA e ADRIELE OLIVEIRA DA CRUZ, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos 
de idade, nascido a 19 de junho de 1995, mecânico, 
residente à Rua Aurora, nº 79, Vila Boava, Itapeva - 
SP, filho de ELISEU MOREIRA, natural de Itapeva - 
SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP 
na data de 11 de novembro de 2018 e de MARIA 
ELENÍ DOS SANTOS MOREIRA, diarista, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos 
de idade, nascida a 21/02/2000, estudante, residente 
à Rua Aurora, nº 79, Vila Boava, Itapeva - SP, filha de 
ADRIANO ALVES DA CRUZ, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Guapiara - SP , residen-
te e domiciliado em Guapiara - SP e de ANA PAU-
LA APARECIDA DE OLIVEIRA, diarista, 
nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 12 de setembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV JHONATAN WILIAN ARAUJO 
CORRÊA e DIANA PEREIRA BUENO DE 
SOUZA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 23 anos de idade, nascido a 09 de março de 
1996, pedreiro, residente à Rua Joaquim Campolim, nº 
744, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filho de LEO-
NIDAS ANTUNES CORRÊA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de Guarizi-
nho/ Itapeva- SP e de EVA LOPES DE ARAU-
JO CORRÊA, do lar, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP, à Rua São Benedito, 744- Vila São 
Benedito; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 16 anos de idade, nascida a 26/11/2002, do lar, 
residente à Rua Joaquim Campolim, nº 744, Vila São 
Benedito, Itapeva - SP, filha de DJALMA BUENO 
DE SOUZA, carpinteiro, nacionalidade brasileira, 
64 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 
13 de dezembro de 1954, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP, à Rua Thomaz Aquino de Pereira, Bloco 
231- Apt-3A e de VALQUIERE PEREIRA DE 
SOUZA, lavradora, nacionalidade brasileira, 34 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 02 de 
outubro de 1984, residente e domiciliada no Bairro Es-
pigão do Pacova, neste distrito de Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 12 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MÁRIO PEREIRA e ISAURA 
DE SOUZA FERREIRA, sendo ELE:- natural 
de Araucária-PR, divorciado de Rosa Maria Gonçalves 
de França, cujo o casamento foi dissolvido aos 
14/10/2011, com 63 anos de idade, nascido a 09 de 
novembro de 1955, pipoqueiro ambulante, residente 
à Rua 24 de Outubro, nº 175, Fundo 01, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filho de LEONIDAS PEREIRA, na-
tural de Araucária-PR, nacionalidade brasileira, falecido 
em Curitiba-PR e de ELISA RODRIGUES 
DOS SANTOS, pensionista, nacionalidade bra-
sileira, 80 anos, natural de Araucária-PR, residente e 
domiciliada em Curitiba-PR; sendo ELA:- natural de 
Lapa-PR, viúva de Nilton Francisco Ferreira, falecido 
aos 31/10/1984, com 59 anos de idade, nascida a 
05/10/1959, pipoqueira ambulante, residente à Rua 24 
de Outubro, nº 175, Fundo 01, Vila Nova, Itapeva - SP, 
filha de FRANCISCO SALES LOPES, natural 
de Fortaleza-CE, nacionalidade brasileira, falecido 
em Curitiba-PR na data de 25 de janeiro de 2013 e 
de EUNICE DE SOUZA LOPES, pensionista, 
nacionalidade brasileira, 88 anos, natural de Belém do 
Pará-PA, nascida na data de 13 de maio de 1931, resi-
dente e domiciliada em Maringá-PR. Itapeva. O regi-
me adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 12 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ CARLOS DE 
CARVALHO e MARIA APARECIDA PAES 

LEITE DE ALMEIDA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Luci da Conceição, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 26/11/2007, com 49 anos 
de idade, nascido a 05 de março de 1970, serviços 
gerais, residente à Rua Vicente Eduardo de Araujo, nº 
39, Vila Mariana, Itapeva - SP, filho de INDALÉCIO 
DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, faleci-
do em Itapeva - SP e de EVA MARIA VIEIRA, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, viúva de Celso 
José de Almeida, falecido no dia 29/06/2008, com 47 
anos de idade, nascida a 02/05/1972, do lar, residente 
à Rua Gastão Vidigal, nº 443, Casa 2, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filha de ADELINO FERREIRA LEI-
TE, natural de Guarizinho / Itapeva - SP , nacionalida-
de brasileira, falecido em Itapeva - SP e de VALDIVA 
PAES LEITE, do lar, nacionalidade brasileira, 78 
anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP , residente 
e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Separação Obrigatória 
de Bens, Conforme o Artigo 1641, Inciso I do CCB. 
12 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV JOSUÉ DE ABREU PEDROSO 
e ELISANGELA GOIS, sendo ELE:- natural 
de Capão Bonito-SP, solteiro, com 36 anos de idade, 
nascido a 02 de maio de 1983, motorista, residente 
à Rua Holanda, nº 197, Jardim Europa, Itapeva - SP, 
filho de RAMIRO PEDROSO, motorista, nacio-
nalidade brasileira, 59 anos, natural de Araçaiba - SP 
e de NINA DE ABREU PEDROSO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Barra do 
Turvo - SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 47 
anos de idade, nascida a 11/02/1972, do lar, residente 
à Rua Holanda, nº 197, Jardim Europa, Itapeva - SP, 
filha de CLAUDIO GOIS, mecânico, natural de 
Alfredo Guedes - SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP na data de 07 de fevereiro de 2019 e 
de SILVIA LUCIA COSTA GOIS, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 67 anos, natural de Itapeva - SP, 
residente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 13 de setembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV FELIPE MATHEUS SIQUEIRA 
DO NASCIMENTO e GIOVANA HONO-
RATO DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de 
Ipaussu-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nascido 
a 17 de janeiro de 1998, gesseiro, residente à Rua 
José Perez, nº 420, Parque Brilhantes, Ipaussu - SP, 
filho de WALTER APARECIDO DO NAS-
CIMENTO, marceneiro, nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de Sarutaiá - SP e de ELIANA 
CRISTINA SIQUEIRA NASCIMENTO, do 
lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de Ipaus-
su - SP, residentes e domiciliados à Rua José Perez, 

nº 420, Parque Brilhantes, em Ipaussu - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 anos 
de idade, nascida a 28/03/2003, estudante, residente 
à Rua Emilio Ferrari, nº 238, Vila Santana, Itapeva - 
SP, filha de FLAVIO MORAIS DOS SANTOS, 
agricultor, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Itapeva - SP, nascido na data de 15 de setembro de 
1967 e de LEONILDA HONORATO, agricultora, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Ribeirão 
Claro - PR, nascida na data de 25 de agosto de 1963, 
residentes e domiciliados à Rua Emilio Ferrari, nº 238, 
Vila Santana, em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 13 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V FABRICIO DE OLIVEIRA JE-
SUS e RAQUEL WERNECK DOS SAN-
TOS SOUZA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Ana Lucia Lopes Pimentel, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 30/08/2019, com 31 anos 
de idade, nascido a 28 de março de 1988, técnico 
eletricista, residente Rua Rodis Gomes de Abreu, nº 
125, Jardim Nova Itapeva, Itapeva - SP, filho de JUA-
REZ BERNARDINO DE JESUS, operador de 
maquinas, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de 
Itararé-SP, nascido na data de 01 de janeiro de 1965 e 
de AUREA CELIA FOGAÇA DE OLIVEIRA 
JESUS, do lar, nacionalidade brasileira, 48 anos, na-
tural de Itapeva-SP, nascida na data de 27 de dezem-
bro de 1970, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, 
à Rua João Pinn, nº 16- Jardim Santa Marina; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Leonar-
do Proença de Melo, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 30/11/2017, com 23 anos de idade, nascida a 
29/11/1995, operadora de caixa, residente Avenida dos 
Revolucionários, nº 989, Jardim Belvedere, Itapeva 
- SP, filha de ELIO FRANCO DE SOUZA, aju-
dante de pedreiro, nacionalidade brasileira, 62 anos, 
natural de Itaberá-SP, nascido na data de 14 de junho 
de 1957 e de MARISA WERNECK DOS SAN-
TOS SOUZA, professora, nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
15 de fevereiro de 1964, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP, à Avenida Revolucionários, nº 989- Jardim 
Belvedere. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 14 de setem-
bro de 2019 

Nºs I, III, IV e V DEIVISSON LUIZ FERREIRA 
DOS SANTOS e CARINA APARECIDA 
DE LIMA ASSUNÇÃO, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, divorciado de Camila Souza Ribeiro, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 24/07/2017, com 
35 anos de idade, nascido a 03 de junho de 1984, 
funcionário público, residente à Rua Salvador Galvão 
dos Santos, nº 164, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, 
filho de JOÃO BATISTA FERREIRA DOS 

SANTOS, empresário, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Itaberá-SP, nascido na data de 16 de 
novembro de 1963, residente e domiciliado em Iperó-
SP e de VILMA VIEIRA DE MORAIS SAN-
TOS, funcionária pública, nacionalidade brasileira, 
52 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
22 de novembro de 1967, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP, à Rua Salvador Galvão dos Santos, 
nº 164- Jardim Bela Vista; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, nascida 
a 24/05/1995, vendedora, residente à Rua Eugenio 
Gehring, nº 91, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha 
de JAMIL AMARAL ASSUNÇÃO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, natural de Apiaí-SP, 
residente e domiciliado em Apiaí-SP e de TEREZI-
NHA JESUS DE LIMA ASSUNÇÃO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Barra do 
Chapeu-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à 
Rua Eugenio Gehring, 91- Morada do Bosque. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 14 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV ELITON PACHECO DE OLIVEI-
RA e FERNANDA APARECIDA NUNES DE 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 24 anos de idade, nascido a 30 de janeiro de 
1995, mecânico, residente Bairro Braganceiro, Nova 
Campina - SP, filho de PAULO SÉRGIO DE 
OLIVEIRA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Nova Campina - SP, nascido na data 
de 10 de maio de 1968 e de MARINA GOMES 
PACHECO DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
Brasileira, 42 anos, natural de Ribeirão Branco - SP, 
nascida na data de 17 de março de 1977, residentes 
e domiciliados em Nova Campina - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, 
nascida a 16/11/1994, estagiária de escola, residente 
Rua Walter Antonio Muzel Gonçalves, nº 174, Jardim 
Morada do Sol, Itapeva - SP, filha de VANDER-
LEI ALVES DE LIMA, encarregado de serraria, 
nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 01 de dezembro de 1974 e 
de ROSA MONICA NASARIO NUNES DE 
LIMA, diarista, nacionalidade brasileira, 46 anos, na-
tural de Lages - SC, nascida na data de 20 de maio 
de 1973, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 14 de se-
tembro de 2019 

Nºs I, III e IV ALUISIO RODRIGO DA SILVA 
OLIVEIRA e CARINE DOS SANTOS BAR-
ROS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 26 anos de idade, nascido a 26 de setembro de 
1992, policial militar, residente Rua Celso Monteiro de 
Oliveira, nº 78, Jardim Morada do Sol, Itapeva - SP, 
filho de ERALDO ALVES DE OLIVEIRA, apo-
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, CNPJ nº.49.797.293/0001-79, em cumprimento 
ao que dispõe o art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, após infrutífera tentativa de localiza-
ção do beneficiário abaixo relacionado, vem notificá-lo a regularizar seu débito, no 
prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente do Plano 
SANTA SAÚDE, localizado à  Rua Mário Prandini, nº. 849, Centro, Itapeva São Paulo, 
CEP: 18400-170, fone (15) 3521-9506, sob pena de rescisão de seu contrato, com 
o cancelamento da cobertura para todos os beneficiários do plano, inscrição do 
nome do titular em cadastros de proteção ao crédito e instauração de ação judicial 
para cobrança dos débitos:

- CPF: 072.732.268-**; contrato nº. 1000.19.21188.01-8, valor devido: R$ 3.237,44, refe-
rente às competências de 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019 e 09/2019 incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 120

Na segunda-feira (16) foi 
realizada a 5ª Audiência 
Pública sobre o Orça-

mento 2020 em Itapeva, que é 
a maior cidade entre os muni-
cípios do Vale do Ribeira e Para-
napanema. Uma das principais 
demandas apresentadas no 
encontro foi a diminuição do 
valor que poderá ser repassado 
à 16ª região administrativa no 
próximo ano. Segundo apresen-
tação do presidente da reunião, 
o deputado Paulo Fiorilo, serão 
menos R$ 34 milhões. 

“Sempre ouço o governo 
falar na diminuição das dife-
renças regionais. Quando você 
vê que de 2018 para 2019 hou-
ve queda de 18% das despesas 
e 45% de investimento, não 
precisa falar mais nada. Onde 
está essa diminuição das dife-
renças?”, questionou o prefeito 
Luiz Cavani. 

A Região Administrativa de 
Itapeva é formada por 32 mu-
nicípios, sendo o celeiro agrí-
cola que mais se desenvolve no 
agronegócio e na agroindús-

Audiência Pública em Itapeva debate 
diminuição de verbas para a região

tria, representada pela cultura 
da soja, tomate de mesa, carne 
bovina, batata, milho e feijão. 
Os presentes à audiência pedi-
ram mais investimentos nesta 
área.

“Nós temos 87% da produ-
ção de pinos do Estado de São 
Paulo, 28% de eucalipto está 
aqui. A produção agropecuária, 

a maioria produzido no Estado, 
está aqui. Apesar de ser consi-
derada uma região pobre, ela 
é grande contribuinte na pro-
dução de matéria prima para 
São Paulo”, analisou Luciano 
Polackzek, prefeito de Apiaí. 

Estradas vicinais, finaliza-
ção de obras e asfaltamento 
também foram apelos dos pre-

sentes.
O Estado deixa a desejar 

muito e sempre na questão das 
estradas vicinais e estaduais. 
Nossa estrada que liga Apiaí/
Itaóca e Itaóca/Apiaí está um 
caos, não conseguimos passar”, 
ressaltou o prefeito de Itaóca, 
Frederico Batista.

O pedido de Solange Penha, 

representante da Apeoesp - 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo, foi por mais verbas 
para educação. “Agradecemos 
à Alesp por mais uma vez vir 
à região e nos ouvir, por que 
é a melhor forma de se fazer 
política. Esse é o jeito que nós 
acreditamos de poder propor e 
colaborar naquilo que for possí-
vel”, disse.

O deputado Paulo Fiorilo 
presidiu a reunião e se colo-
cou à disposição para ajudar 

nas questões. “A primeira coi-
sa que vou deixar claro é que 
a gente vai brigar na Assem-
bleia para tentar ter recursos 
para poder implementar de-
terminadas demandas levan-
tadas na audiência pública, se 
não todas, as que são possí-
veis”, finalizou.

A próxima reunião sobre o 
Orçamento 2020 será em Ipaus-
su no dia 20 de setembro.

Por Assessoria da ALESP-July 
Stanzioni

No próximo sábado (21), a 
Justiça Eleitoral paulista reali-
zará novo plantão da biome-
tria. Os cartórios e postos de 
atendimento em todo o Estado 
funcionarão das 8h às 13h. O 
eleitor deve fazer agendamen-
to na internet ou pelo What-
sApp, para maior conforto. O 
WhatsApp é (15) 99703-6368.

Este será o sexto plantão 
do ano, ocorrendo sempre uma 
vez por mês aos sábados, no 
intuito de facilitar o compare-
cimento dos cidadãos que não 
têm disponibilidade no horário 
normal do expediente dos car-
tórios eleitorais (de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 18h).

Em Itapeva, Buri, Itaberá, 
Nova Campina, Ribeirão Branco 
e Taquarivaí a biometria é obri-
gatória. No total, são 479 muni-
cípios paulistas passando pela 
revisão obrigatória. Nessas lo-
calidades, o cidadão deve se ca-
dastrar neste ano, sob pena de 
ter o título eleitoral cancelado.

Com o título cancelado, 
o cidadão pode sofrer várias 

Justiça Eleitoral realiza plantão 
da biometria neste sábado

Cartórios e Postos Eleitorais abrirão das 8h às 13h

restrições, como: cancela-
mento do CPF, impossibili-
dade de movimentar conta 
bancária por ausência de 
CPF e impossibilidade de vo-
tar nas eleições municipais 
de 2020. Além disso, o elei-
tor fica impedido de: obter 
empréstimos em bancos pú-
blicos, renovar matrícula em 

estabelecimento oficial de 
ensino, inscrever-se e tomar 
posse em concursos públicos 
e obter passaporte.

ATENÇÃO:
Eleitores de Buri, Itaberá, 

Itapeva, Nova Campina, Ribei-
rão Branco e Taquarivaí podem 
fazer a biometria no Cartório 

Eleitoral de Itapeva.
Nos postos eleitorais de 

Buri, Itaberá e Ribeirão, só po-
dem fazer os eleitores das res-
pectivas cidades.

Somente em Itapeva, mais 
de 15 mil eleitores ainda não 
realizaram a biometria. Veja 
os números na tabela:
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Ao inaugurar a nova 
sede da agência de mo-
delos aqui em Itapeva 

o empresário Ewaldo Booker 

mostrou toda a estrutura que 
estará à disposição de amigos 
e clientes que visam lançar no-
vos astros no mercado da tele-

Agência Black Models 
inaugura sede em Itapeva

visão e passarelas.
Com um cast muito bem 

avaliado ele pode fazer uma 
pequena demonstração do que 
está por vir e com certeza abri-
rá um grande espaço a nossas 
crianças e adolescentes que so-
nham com a fama.

O estúdio de treinamento 
e sede da agência está situado 
à Rua Itália, nº 282, no Jardim 
Europa, em Itapeva, onde es-
tará atendendo também can-
didatos ao estrelado de toda a 
região.

O empresário que tem 
muitos contatos no meio, 
principalmente no SBT, não 
mede esforços para que seus 
contratados estejam sempre 
com as portas abertas em toda 

a área de agenciamento de be-
los modelos e atores.

Não perca a oportunidade 

de mostrar que você também 
pode e ligue para (46) 9985-
2333 e esteja preparado para 

um novo mundo que se des-
lumbra para os contratados da 
agência Black Models.
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