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R$ 4,00

Os moradores do Conjunto 
Habitacional Emílio de La Rua 
Bajo, popularmente conhe-
cido como Itapeva F, devem 
retirar carnês, correspondên-

cias e fazer a atualização de 
seus telefones diretamente no 
DJA – Departamento Jurídico 
Administrativo da Prefeitura. 
Página 07.

Passada a euforia pela rei-
nauguração da Casa da Cultura 
Cícero Marques que vem rece-
bendo neste momento diver-
sas atrações culturais, alguns 
questionamentos acabaram 
aparecendo ao ser divulgado o 
valor específico da reforma. Pá-
gina 04.

Calçada da Casa 
da Cultura custou 

R$ 39 mil

Quem passou pelo Centro 
de Itapeva no final de semana 
se surpreendeu com as vagas 
de estacionamento preenchi-
das por cadeiras de rodas. A 
ação organizada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência foi uma 
referência a celebração do Dia 
Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência e buscou estimular 
a inclusão social. Em Foco 01.

Inclusão social

Decretos abusivos 
do Executivo 

podem ser barrados 
na Câmara

Assassinato 
em Buri

Estamos 
de Olho

Os vereadores aprovaram 
por unanimidade o Projeto de 
Resolução 05/2019 da vereado-
ra Débora Marcondes (PSDB), 
conhecido como “antidecreto”, 

que tem a finalidade de permi-
tir aos vereadores derrubar al-
gum decreto assinado pelo pre-
feito municipal o qual julguem 
ter cunho abusivo. Página 07.

Um homem de 33 anos foi 
assassinado no Bairro São João 
em Buri. De acordo com os poli-
ciais que atenderam a ocorrên-
cia, houve uma solicitação para 
averiguar disparos de fogos 
feitos pela Rua José Policarpo 
onde também haveria uma pes-
soa caída. Página 06.

O projeto apresentado na Câ-
mara Municipal pelo vereador Jé 
(MDB) que visa reduzir em 50% 
os salários do prefeito, vice-pre-
feito e vereadores que tomarão 

posse do cargo a partir de janeiro 
de 2021 ainda aguarda aprova-
ção da Comissão de Legislação 
para poder ser votado em Plená-
rio. Página 04.

Redução de salário 
para em comissão

Queima do Alho 
em Itaberá

Moradores 
devem retirar 

correspondências 
na Prefeitura

Um comerciante reagiu a 
um assalto no Jardim São Pedro 
em Itararé. De acordo com o re-
latado pelos policiais que aten-
deram a ocorrência, a equipe 
chegou ao local dos fatos de-
pois que foram informados de 
que havia ocorrido um roubo a 
um estabelecimento pela Rua 
Sete de Setembro. Página 06.

Reage a 
assalto e 

toma arma 
de bandido

A sessão de Câmara de se-
gunda-feira (23) foi marcada pela 
leitura preliminar do relatório 
da CEI dos Remédios. A Comis-
são Especial de Inquéritos (CEI) 

apura possíveis irregularidades 
na compra de remédios no mu-
nicípio de Itapeva e tem até o dia 
21 de outubro para apresentar o 
relatório final. Página 03.

Apresentado 
relatório parcial da 
CEI dos Remédios

O mês de setembro foi 
marcado por muita festa 
em Itaberá. A tradicional 
Queima do Alho teve sua 
9ª edição e reuniu amigos 

A situação do Condomínio 
Residencial Santa Maria ao que 
parece está longe de ter um 
fim, isso porque representantes 
da empresa responsável pelo 
residencial e o proprietário do 

terreno onde os apartamentos 
estavam sendo construído estão 
travando uma batalha judicial 
onde as alegações de não cum-
primento do contrato são feitas 
de ambos os lados. Página 04.

Condomínio 
Residencial Santa 
Maria é motivo de 

briga judicial

e colaboradores em prol da 
APAE da cidade, além de 
podem desfrutar de comi-
da boa e música ao vivo. 
Em Foco 03.

Domingão Cultural
Além de ser um incentivo à cultura projeto da 

Prefeitura de Itaberá contribuiu com o lado 
social ao tirar jovens das ruas
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Na segunda-feira (23) o mês 
de setembro nos trouxe a tão 
esperada estação das flores: a 
primavera finalmente chegou. 
E com ela, todas as oportuni-
dades de cores, aromas e tex-
turas dos nossos sentimentos; 
é a chance de florescer nossas 
ações e derreter o gelo dos co-
rações; tornar as folhas secas 
em verdes sorrisos. A primave-
ra traz o momento de celebrar 
a vida que venceu a morte.

A natureza é tão sábia, 
pois reconhece a importância 
de suas estações, procura vi-
venciá-las sem antecipar nem 
retardar nenhuma etapa. Acre-
dito que, por intermédio da 
contemplação da natureza, po-
demos também nos encontrar 
com o Criador e ser formados 
por Ele nos detalhes dos acon-
tecimentos cotidianos. Con-
fesso que sou encantado pelo 
inverno, mas o meu amor ver-
dadeiro é a estação colorida; 
sinto-me plenamente inspira-

do, as ideias brotam em meu 
jardim e enfeitam minha alma.

Todo o cenário é transforma-
do. O ar se enche com o cheiro 
das flores e nos instiga a sensa-
ções de tranquilidade; os pássa-
ros iniciam a época de seu aca-
salamento e, a cantar, convidam 
um parceiro para dar continuida-
de a sua espécie, perpetuando a 
vida. É uma estação na qual há 
uma verdadeira explosão de vida 
na natureza. Vestimo-nos com 
roupas claras, cheias de estam-
pas que resumem o estado posi-
tivo do nosso espírito.

Sempre admirei as pessoas 
que possuem jardim em suas 
residências, é uma espécie 
de membro da família, já que 
demanda cuidado, carinho e 
paciência. Durante o outono, 
o responsável deve zelar pela 
aparência da criação, eliminar 
insetos, arrancar as maldosas 
ervas daninhas, preparar o solo 
para adubação e esperar pela 
temida geada. No inverno, o 

jardim precisa de mais atenção, 
pois é o momento em que as 
plantas adormecem, hibernam 
suas ações metabólicas e se re-
clusam implicitamente para su-
portarem o frio. E enfim, a pri-
mavera vem e liberta a infância 
das flores que correm soltas 
pela imensidão verde.

Teremos oitenta e seis dias 
para que nossa vida esteja in-
tegralmente aflorada; nossas 
atitudes devem perfumar o 
ambiente, seja através de um 
elogio, abraço ou simplesmen-
te o silêncio profundo e reflexi-
vo. Sejamos flores delicadas ao 
tratar o próximo, evitando que 
nossos espinhos estejam explí-
citos. Aproveitem a primavera.

Primavera

Está acontecendo em Itape-
va desde quarta-feira, dia 25 e 
segue até este sábado, dia 29, 
uma grande feira em prol do 
projeto Recria, o antigo Recan-
to do Menor.

Além de adquirir louças, or-
quídeas, suculentas e quadros 
lindíssimos, você ainda está 
ajudando o Recria, já que parte 
da renda será revertida ao pro-
jeto.

Você encontrará no local 
louças a partir de R$ 1, pratos a 
partir de R$ 4 e quadros a partir 
de R$ 59, por exemplo. Obras 
do artista Dan Cavassani tam-
bém estão expostas na feira.

Serviço:
Feira de louças, orquídeas e 
quadros
Local:
Recria – Rua Prof. João Soa-
res de Almeida, nº 507, no 
Parque Longa Vida.
Data e horáro:
Dias 25, 26, 27 e 28 das 09h 
às 19h.

Feira de Louças e 
Orquídeas em Itapeva

Depois de sabermos pelas 
declarações do vereador Marga-
rido os custos de uma obra na 
cidade de Itapeva nos sentimos 
parte do primeiro mundo onde 
tudo praticamente é caro, mas 
em alguns casos a qualidade é 
acima da média.

É claro que não podemos 
dizer o mesmo daqui em obras 
recentes que custaram, ainda 
segundo o vereador, a bagatela 
de R$ 39.000,00 (trinta e nove 
mil reais) para a confecção de 
uma calçada em L a frente da 

Casa da Cultura. 
Alguns devem pensar que 

as laterais são cobertas de ouro 
incrustadas com diamantes le-
gítimos e de altíssimo quilate, 
mas não, é de concreto mesmo.

O secretário da Obras de Ita-
peva que acredita piamente ser 
carioca não tem como explicar 
tais fatos e chega a desprezar 
o comentário de alguns verea-
dores como recentemente o ve-
reador Jé foi surpreendido com 
tanta arrogância mesmo este 
estando dentro da Casa de Leis. 

A nossa maior preocupação 
não são os desmandos e nem 
a falta de respeito de aspones 
do prefeito, mas sim de obras 
com tais valores que chegam as 
margens de um dos maiores su-
perfaturamento de nossa histó-
ria. Será que o Ministério Públi-
co alegará desconhecimento? 
Isso não seria um caso para a 
Casa de Leis protocolar uma de-
núncia contra a obra e seus va-
lores sempre com aditivos que 
ninguém consegue entender? E 
viva Itapeva.

Primeiro mundo

O prefeito Luiz Cavani rei-
naugurou na manhã de quarta-
-feira (25), no Jardim Bela Vista, 
a EMEI Zelina Guimarães, que 
contou com a presença de pais 
e os alunos da instituição de 
ensino. 

Além de vereadores e de-
mais autoridades, também 
estava presente, o Padre Paulo 
Guimarães, irmão da saudosa 
professora homenageada. Ele 
agradeceu em nome de seus 
familiares a honrosa homena-
gem, parabenizando o chefe do 
Poder Executivo e o secretário 

Reinaugurada a EMEI 
Zelina Guimarães no 
Jardim Bela Vista

de Educação e Cultura, Andrei 
Müzel, pela entrega da escola, 

que beneficiará os alunos da 
educação infantil.



A divisória
Causou extensa polêmica nas redes 

sociais o ato do cantor Gusttavo Lima 
em criticar a organização da FEAPI por 
causa de uma divisória que separava os 
camarotes da arena. É claro que este 
usou o momento para se fazer de bom 
samaritano e mostrar para o público o 
quanto ele se preocupa com o povo.

A divisória II
Ficam aqui algumas perguntas: 

qual o motivo que levou o cantor a se 
hospedar em Avaré para não ter que re-
cepcionar os itapevenses? Por que recu-
sou vir na Van contratada para o trazer 
à nossa cidade? O que o fez não permitir 
que fãs tirassem fotos ao seu lado? 

A divisória III
É claro que os fãs mais árduos te-

rão resposta para tudo, mas o cantor 
colocou em risco vidas de pessoas que 
se aglomeraram no local e poderiam 
graças a seu “ato de bondade” querer 
invadir o lado contrário.

A divisória IV
O cantor com certeza frequenta os 

camarotes no Carnaval do Rio de Janei-
ro e deve abrigar ao seu lado todos os 
que estão nas arquibancadas e querem 
ver o show com maior conforto, ou não?

A divisória V
Finalizando, precisamos ser mais 

bairristas e defender o nome de Itape-
va contra um cidadão que recebeu por 
volta de 300 mil reais, segundo infor-
mações, para um show. É muito fácil 
ser bonzinho no lado de cima do palco. 
Chega de demagogos por aqui. Já não 
bastam os políticos?

Pergunta
Como é que o secretário de Obras, 

Marco André conseguiu fazer uma cal-
çada na Casa da Cultura pela bagatela 
de 39 mil reais, segundo informações do 
vereador Margarido? Com bem menos 
muitos constroem uma casa simples. 
Com certeza deve estar sobrando dinhei-
ro nos cofres públicos. Será?

Promessa
A secretária Marimar Guidorzzi nos 

garantiu que entregaria o Mercado do 
Produtor em setembro. O que será que 
houve? O Marco André gastou todo o 
dinheiro na famosa calçada ou a secre-
tária não entende de obras?

Brincadeira 
Após o relatório parcial da CEI dos 

Remédios ser apresentado na Câmara 
Municipal para o público que acom-
panhava a sessão, houve questiona-
mentos sobre quem teria cometido os 
erros que originaram na falta de me-
dicamentos. Os vereadores dizem não 
poder apontar uma pessoa, mas sim 
o setor que falhou, dito isso, qualquer 
um pode concluir que dizendo o setor 
só se tem uma pessoa a ser responsabi-
lizada, o responsável por ele. Até o mo-
mento se concluiu que houve sim falhas 
na aquisição, mas ainda é preciso aguar-
dar o relatório final para descobrir se a 
culpa vai recair somente em um peão do 
tabuleiro. Os responsáveis são a secretá-
ria da Saúde e o prefeito que a nomeou. 
Vão querer empurrar a culpa em quem 
faz o trabalho mais difícil, sendo que 
todos sabiam que não tinha remédio 
e o alcaide e sua assessoria nada fize-
ram. Os vereadores vão tentar tapar o 
sol com a peneira?

defender o Cavani vai para o fundo do 
poço bem abraçadinho. 

Lamentação 
esportiva

Não é de hoje que nossos atletas la-
mentam a atual gestão em relação aos 
esportes, sem incentivo algum os atletas 
que antes conseguiam participar de di-
versos campeonatos, entre eles os Jogos 
Regionais, hoje se limitam a uma ativi-
dade esportiva sem direito a ambição 
alguma no que diz respeito a município, 
o que resta é representar outras cidades. 
A falta de incentivo é tão grande que o 
maior campeonato que temos, o Torneio 
de Futsal Região dos Minérios não vai 
dar premiação alguma além de troféu 
e medalha, além disso na arte de divul-
gação do campeonato vemos que deram 
ênfase ao “Futsal” e deixaram em se-
gundo plano o “Região dos Minérios”, 
guardadas as proporções é tipo a CBF ao 
invés de dar ênfase ao “Brasileirão”, dar 
ao “Futebol”. Hoje a região joga a Copa 
Record e Itapeva deve estar participando 
de algum campeonato de lançamento 
de notas.

Omissos
Marinho – “Queria parabenizar a 

comissão aqui pelo relatório parcial 
muito bem feito, só tem uma coisa 
que me fez subir a essa tribuna hoje. 
Vereador Marcio, o senhor falou que 
houve um equívoco quando eu falei 
que no ano de 2017 e 2019 não houve 
licitação, na verdade, como o senhor 
pode ver eu juntei no requerimento 
a cópia do print da página do portal 
transparência de Itapeva e nela não 
constava, somente para esclarecer 
essa situação e se teve algum equívo-
co ele não foi da minha parte e sim da 
Prefeitura que não alimenta correta-
mente o portal”. Essa é a organização 
desta administração medíocre.

Omissos II
“O meu projeto aprovado aqui diz 

respeito exatamente ao processo lici-
tatório e sua transparência, e essa lei 
em vigência faz com que a Prefeitura 
e a câmara gravem todos os processos 
licitatórios, e disponibilizem ao públi-
co anexando desde o edital até o con-
trato firmado. Me causa estranheza 
de que no período questionado tenha 
ocorrido nove certames licitatórios e 
ainda ocorre falta de medicamento”. 
Não interessa a ninguém que se mostre 
o que o vereador solicita já que os aditi-
vos são enormes como ocorreu na Casa 
da Cultura. Não ter remédio é falta de 
vergonha na cara desta administração 
que é a pior da história de Itapeva.

Lamentável
Márcio Supervisor – “Só para es-

clarecer, vereador, quando a gente 
faz o relatório a gente se baseia no 
processo, e é isso que o processo nos 
mostra, embora o senhor tenha razão, 
pois existe lá uma consulta do portal 
transparência, mas existem outros 
documentos bastante robustos que 
completam os documentos constan-
tes da CEI. Não é um trabalho fácil 
não, fazer CEI não é fácil, não desejo 
isso para nenhum vereador, porque 
a gente lida com várias posições e 
pessoas e precisamos tomar cuidado 
para não prejudicar aquelas pessoas 
que fazem muito bem o seu trabalho, 
e a gente tem na prefeitura excelen-
tes profissionais, houve sim um certo 
relapso de algumas pessoas que deve-
riam fazer bem o seu trabalho e não 
fizeram, isso ficou bem claro, agora 

cio, porque não tem remédio? Explique 
isso para os que votaram no vereador na 
eleição passada.

Urgente
Débora – “Encaminhei um pedido 

para a Zoonozes do município, pri-
meiro porque eu não entendo porque 
ela não trabalha com a parte de cas-
tração se ela está dentro desta área, 
porque ela não promove castrações 
de animais, pois ela pertence a secre-
taria da saúde e outra questão é sobre 
os pombos o que o setor está fazendo 
para alertar a população sobre a não 
alimentação, pois alimentando au-
menta excessivamente e sabemos que 
traz doenças, até o asilo uma vez teve 
que ser retirado todos os velhinhos de 
lá porque estava infestado de pombos 
e isso traz malefícios para a saúde e 
estou pedindo a Zoonozes quais ações 
que estão sendo feitas a esse respei-
to”. Os pombos são um perigo constan-
te que vem causando mortes em vários 
pontos do Brasil e hoje Itapeva está 
infestada destes e a ação da vereadora 
vem em boa hora. 

Uma piada
“Quanto a CEI eu serei bem since-

ra, a gente sabe que faltou remédio, 
que tinha dinheiro, mas não se sabe 
de quem é a culpa, se é culpa da Pre-
feitura, se é do fornecedor, se for o 
que foi feito a respeito. Não dá para 
colocar de forma genérica, precisa-
-se apontar quem foi o responsável. 
A CEI apurou, apurou e não apontou 
o responsável”. Isso era totalmente 
previsível vereadora Débora em função 
dos membros estarem aliados com o 
prefeito. Que eles expliquem a popula-
ção o porquê do povo sofrer por falta de 
remédio. Eu vou postar todos eles após o 
relatório final, assim como pessoas que 
estão sofrendo.

Notas frias
Toni do Cofesa – “Quanto a CEI, 

se não aparece quem está fazendo 
mal o seu papel, colocando em risco a 
vida de pessoas, e não aparece quem 
foi que errou, sinceramente não vejo 
nem a razão da existência dessa CEI, 
até para coibir novos erros. Doa a 
quem doer, que apareça quem fez 
muito mal o seu papel”. Tentam des-
viar o foco das arbitrariedades e erros 
grosseiros desta administração. A CEI 
das Notas Frias provou que muitas fal-
catruas e crimes ocorreram, mas estes 
mesmos vereadores se negaram a afas-
tar o prefeito condenado. Até quando 
vão se omitir? Itapeva sofre, o povo tam-
bém e tem gente gastando dinheiro em 
grama e calçada a peso de ouro.

E o povo...
Denunciamos o tal de Liszt Jonney 

que segundo o SAMU e a Prefeitura de 
Itapeva era médico ao CRM municipal e 
estadual. O cidadão foi preso e até hoje 
não tivemos resposta. Para que servem 
esses órgãos se não punem e não defen-
dem o povo? Lamentável a omissão já 
que vidas foram colocadas em risco e 
provamos isso várias vezes. Se não serve 
para nada, que se feche então. 

Parabéns
Depois de muitas reclamações aqui 

nesta coluna e muitos acidentes final-
mente tiraram aquele poste indeseja-
do na rotatória do Jardim Maringá em 
frente a madeireira. Parabéns ao ato 
que com certeza livrará o povo de mui-
tos gastos e quem sabe salvará vidas. 

Nada transparente
Ao ler o relatório o vereador Márcio 

Supervisor (PSDB) disse que o vereador 
Marinho (MDB) tinha se equivocado ao 
falar que nos anos de 2017 e 2019 não 
houve licitação, no entanto, Marinho 
documentado de provas alertou que o 
equívoco não foi dele e sim do portal de 
transparência da Prefeitura, pois nele 
não constava tais licitações para com-
pra de remédios. Quem já entrou nesse 
portal sabe muito bem que não é fácil 
encontrar as coisas nele, de transparen-
te não tem muita coisa, fizeram um por-
tal para dificultar as buscas e ainda não 
atualizam, pois se falta informação de 
2017 há muito o que melhorar.  Equívo-
co fazem os vereadores que respondem 
pela CEI que não se colocam no lugar 
da população, principalmente o Márcio 
Supervisor que foi o mais votado e está 
‘nem aí’ para a situação de quem preci-
sa. O principal é blindar o prefeito e o 
povo que sofre.

Vamos manter 
Mesmo sabendo que muitos eleitores 

de Itapeva receberam as propostas de Jé 
e Vanessa Guari, ambos do MDB, como 
propostas populistas, muitos vereado-
res ficaram indignados com o proposto. 
No dia seguinte a notícia de que havia 
uma proposta de diminuir o número de 
vereadores e outra para baixar salário 
para a próxima gestão, o que se viu foi 
um entra e sai de vereadores da sala do 
presidente da casa Oziel Pires (PTB). A 
informação é que muitos deles já tem 
conhecimento de uma pesquisa extra 
oficial de que suas popularidades andam 
em baixa, principalmente os apoiadores 
do prefeito Cavani (PSDB), por isso já se 
articulam para barrar tais propostas. O 
ideal seria que todas fossem mantidas 
e não mostradas ao povo como proje-
tos de campanha. A Casa de Leis atual 
mostra que o número é excessivo, assim 
como as ações destes. 

Tiro no pé
Há ainda a avaliação que os verea-

dores que propuseram tais mudanças 
podem dar um tiro no pé duplo, primei-
ro pela população entender que as pro-
postas foram populistas às vésperas de 
ano eleitoral e depois por temerem uma 
pressão popular que acabe fazendo com 
que as propostas sejam aprovadas e aí 
aconteça o que nem os próprios verea-
dores que indicaram as mudanças acre-
ditam que vá acontecer. A verdade é que 
o caminho é correto e precisa de alguns 
ajustes. Chega dos mesmos. 

Independente
Se as propostas são ou não popu-

listas e eleitoreiras não importa mui-
to, mas agora é a hora da população 
aproveitar a deixa e se unir para que 
tais propostas sejam aprovadas uma 
vez que tem muito vereador que não 
mostrou a que veio, alguns não conhe-
cemos nem a voz, pois entra mudo e 
sai calado das sessões. Tem vereador 
vegetando no cargo, quatro anos de 
soldo perdido e por isso nada mais jus-
to do que mudar as regras. Isso sem 
contar os que mudam de lado da mes-
ma forma que mudam a camisa. Uma 
vergonha citar o nome de alguns.

Tirando o Foco
Enquanto alguns temem pelos proje-

tos apresentados, outros temem que tais 
propostas sejam apenas uma fumaça 
para tirar o foco das CEIs que estão em 
andamento e assim aliviar um pouco da 
pressão que o Poder Executivo está so-
frendo. Isso acho improvável, pois quem 

não pode a comissão dizer que não 
houve pregão se aconteceu, temos 
que ser responsável nisso”. CEI existe 
há anos e é a primeira vez que vejo um 
vereador reclamar. O senhor foi eleito 
com méritos e nada mostrou até o mo-
mento e agora sua fala é pertinente de 
quem quer blindar o prefeito. Não foi o 
nobre edil que disse que nunca mais vo-
taria contra o povo? 

Só mentiras
Margarido – “Eu assinei o relató-

rio parcial e tem que constar também 
que em nenhum momento faltou re-
curso financeiro para comprar remé-
dio, eu defendi várias vezes que não 
constava na transparência, então a 
culpa vai ser da Prodata, vão jogar 
toda a culpa na Prodata, só que em 
2017 e 2018 a Conam estava em ati-
vidade, então não consta porque o 
pessoal que alimentava a Conam na 
época não estava interessado em ali-
mentar, então só para justificar que 
não estava lá e não era por culpa da 
Prodata como alguém argumentou, 
que a Prodata prejudicou e o próprio 
prefeito falou disso”. Se prejudicou, 
qual a atitude que tomaram? Deram 
um aditivo? Suspenderam o contrato? 
Se desculparam com o povo? Só menti-
ras, vereador Margarido, e nós sabemos 
disso.

Falta sim
“Foi comprovado que faltou re-

médio, faltou até 30 dias atrás, eu 
com o Negão fomos em várias far-
mácias, na última no Pacova faltava 
cinco remédios e os cinco de pressão 
alta. Então fica a dúvida para fazer 
o estudo e ver com muito cuidado 
as dispensas de licitações, em 2017 
teve 30 dispensa de licitações, algu-
mas por ordem judicial, mas mesmo 
a lei 8666 não fala em nenhum mo-
mento que em ordem judicial tem 
que ter dispensa, fala que tem que 
ter emergencial para não faltar re-
médio, que a população que precisa 
do remédio não seja prejudicada. 
Foi prejudicada em 2017 mesmo 
com 30 dispensa de licitação, 2018 
com mais 20 dispensa de licitação, 
e 2019 com mais 19 dispensa de li-
citação, pois ai que precisamos ver 
pois em 2019 que teve mais falta 
de remédio, tinha uma emergen-
cial em andamento e um pregão 
em andamento e faltou remédio no 
município de Itapeva”. É muita des-
culpa para comprar onde querem e da 
forma que acharem melhor. O povo, 
vereador Margarido, o povo que se 
exploda. Não baixe a guarda, precisa-
mos moralizar esta cidade que já está 
cansada de tantos fracos administran-
do e fiscalizando tantos erros.

Justifique
Laércio – “Temos responsabilida-

de e bom senso nas coisas que esta-
mos apurando, muitas vezes quando 
chega uma ordem judicial ela tem um 
prazo de 24, 48 horas para ser cum-
prida e não é possível se fazer uma li-
citação dentro desse prazo, existe um 
fluxo dentro da secretaria, fluxo esse 
que está anexo aos materiais da CEI o 
qual a gente precisa analisar, vamos 
entrar nessa parte de fracionamento 
o qual teremos muito cuidado em ve-
rificar todos os itens, se tiver tudo ok, 
sem problemas, mas se tiver algo a 
ser apontado será relatado”. Gostaria 
de acreditar em que o nobre edil fala, 
mas não é possível em função de seus 
antecedentes de defender o prefeito com 
todas as forças. Se está tudo bem Laér-
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A sessão de Câmara de 
segunda-feira (23) foi marcada 
pela leitura preliminar do 
relatório da CEI dos Remédios.

A Comissão Especial de In-
quéritos (CEI) apura possíveis 
irregularidades na compra de 
remédios no município de Ita-
peva e tem até o dia 21 de outu-
bro para apresentar o relatório 
final. No relatório parcial os ve-
readores chegaram à conclusão 
de que houve sim a falta de re-
médio por conta da morosida-
de do setor responsável pela 

aquisição de medicamentos.
Sobre o questionamento de 

falta de licitações para a com-
pra de remédios, a CEI apurou 
que houve licitações, porém, 
não foram publicadas no portal 
da transparência do município 
e que em 2017 foram feitas 
30 compras de medicamentos 
com dispensa de licitação, já no 
ano passado foram 20 compras 
e esse ano mais 19 dispensas 
de licitação, mas que não con-
tém parecer jurídico para tais 
dispensas.

O vereador Laércio Lopes 
(MDB) presidente da CEI dos 
Remédios disse que já há a 
constatação do setor onde 
houve a falha que resultou na 
falta de medicamentos, entre-
tanto, que não estão interes-
sados em fazer uma caça às 
bruxas e sim dar as respostas 
que precisam ser dadas a po-
pulação e que já há uma sin-
dicância sendo realizada pelo 
Poder Executivo para apontar 
os responsáveis pelo desabas-
tecimento do setor.

Vereadores apresentam relatório 
parcial da CEI dos Remédios
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O projeto apresentado na 
Câmara Municipal pelo verea-
dor Jé (MDB) que visa reduzir 
em 50% os salários do prefei-
to, vice-prefeito e vereadores 
que tomarão posse do cargo a 
partir de janeiro de 2021 ainda 
aguarda aprovação da Comis-
são de Legislação para poder 
ser votado em Plenário.

O projeto era para ser dis-
cutido na comissão na quarta-
-feira (25), porém a presidente 
da comissão vereadora Wilia-
na Souza (PR) não colocou o 
mesmo em discussão, sendo 
assim adiado mais uma vez o 
encaminhamento do projeto ao 
Plenário da Câmara. De acordo 
com informações, a comissão é 

Redução de salário para agentes políticos 
ainda não tem data para ser votado

Projeto que visa economizar R$ 4.2 milhões aos cofres públicos está encontrando resistência na Comissão de Legislação

composta por cinco vereadores, 
sendo dois deles contra o proje-
to (Wiliana e Vanessa Guari) e 
três a favor (Jé, Edvaldo Negão 
e Rodrigo Tassinari). Porém, 
como não foi colocado em dis-
cussão, não há como aprovar 
para seguir ao Plenário e caso 
o dia que for colocado em dis-
cussão um dos favoráveis falte 
quem vota no lugar do ausen-
te é o vereador Laércio Lopes 
(MDB) que, de acordo com os 
vereadores favoráveis, também 
é contra o projeto.

Os vereadores favoráveis te-
mem que o projeto está sendo 
barrado de propósito, para ser 
colocado em discussão somen-
te quando um dos que querem 

o encaminhamento a Plenário 
falte e assim haja maioria para 
barrar o projeto já na Comissão 
de Legislação

De acordo com Jé, o proje-
to trará uma economia R$ 4,2 
milhões aos cofres públicos, o 
que representa a soma de to-
dos os salários que serão pagos 
aos novos ocupantes do Poder 
Legislativo com mandatos até 
dezembro de 2024.

Segundo a regra atual, cada 
um dos 15 vereadores recebe 
salário de R$ 8.752,49 sem des-
contos, o que representa um 
gasto anual de R$ 1.706.735,55, 
incluindo o pagamento do 
13º salário. Se o projeto for 
sancionado, cada um dos 15 

vereadores passará a ganhar 
R$ 4.376,24 brutos mensais 
gerando uma economia de R$ 
853.367,77 ao ano. E se consi-
derarmos todo o período do 
próximo mandato, a economia 
chega a R$ 3.413.471,10.

Prefeito e vice-prefeito
A mudança na lei também 

afetaria diretamente os ven-
cimentos pagos aos repre-
sentantes do Poder Executi-
vo com a redução do salário 
do prefeito, dos atuais R$ 
23.339,97 para R$ 11.669,98, 
e do vice-prefeito que passa-
ria a ganhar R$ 4.376,24, ante 
o salário de R$ 8.752,49 que é 
pago atualmente.

A situação do Condomínio 
Residencial Santa Maria 
ao que parece está lon-

ge de ter um fim, isso porque 
representantes da empresa 
responsável pelo residencial e 
o proprietário do terreno onde 
os apartamentos estavam sen-
do construído estão travando 
uma batalha judicial onde as 
alegações de não cumprimento 
do contrato são feitas de ambos 
os lados.

Fernando Lepore, represen-
tante da empresa Barros Lepore 
juntamente com a Associação 
Piauiense de Valorização da 
Vida negam irregularidades 
na obra do Condomínio Santa 
Maria. De acordo com Lepore 
em momento algum a empre-
sa assumiu estar vendendo 
apartamentos e que somente 
fizeram a adesão das famílias 
interessadas em fazer parte do 
projeto. “Poucas pessoas ade-
riram a proposta e a maioria 
das pessoas desistiram, aque-
las pessoas que haviam pago a 
contrapartida, a taxa associati-
va, elas tiveram os valores de-
volvidos, em momento algum 
alguém ficou sem ter os valores 
que pagou de adesão e partici-
pação no projeto, não tem nin-
guém que foi lesado, prejudica-
do, a entidade não deve nada 
para ninguém na cidade”, disse 

Condomínio Residencial Santa Maria 
é motivo de briga judicial

Fernando.
O representante do em-

preendimento ainda informa 
que o proprietário do terreno, 
José Lázaro Di Lucchio tinha 
plena consciência de que o 
pagamento pelo local só seria 
realizado quando a Caixa Eco-
nômica Federal liberasse o fi-
nanciamento e que tal medida 
foi oficializada em documento. 
Já o advogado de Fernando Le-
pore, o Dr. Gabriel Marchetti 
Vaz conta que após o combi-
nado, seu cliente passou a ser 
procurado para liberar dinheiro 
a José Lázaro. “A partir deste 
momento por conta da índole 
do proprietário eles começa-
ram a pressionar o Fernando 
para reajustar os valores, o Fer-
nando reajustou, eles não con-
tentes começaram a extorquir 
o Fernando para tirar dinheiro 
antecipado, o homem (José Lá-
zaro) a todo momento ia no 
escritório do Fernando pedindo 
antecipação, pedindo dinhei-
ro por fora, então a coisa por 
conta do proprietário começou 
a tomar um caminho diferente 
daquele que havia contratado”, 
informou.

Ainda de acordo com Lepo-
re, a empresa responsável pelas 
obras do Santa Maria aguarda 
somente José Lázaro dar pros-
seguimento na documentação. 

“O proprietário se negou a dar 
andamento na documentação e 
estamos aguardando o pronun-
ciamento do senhor e ele não se 
pronuncia, até agora nós cum-
primos o contrato, se ele não 
cumpriu a culpa não é nossa”, 
disse. Fernando ainda comple-
mentou seu pensamento. “Em 
momento algum a gente quis 
esconder informação, não ne-
gamos nada, cumprimos nosso 
papel, o projeto está aprovado, 
ratificamos a matrícula para 
o José Lázaro, fizemos todo o 
trabalho, investimos, gastamos 
dinheiro e o cara pela sua ín-
dole, que é de mau caráter, ele 
acabou jogando na água todo 
um trabalho de mais de ano”, 
desabafou.

O advogado que representa 
o empreendimento diz que se-
rão tomadas medidas judiciais 
a respeito dos fatos. “A gente 
tem provas disso, vamos tomar 
as medidas judiciais cabíveis 
por tudo que aconteceu, di-
nheiro investido, a imagem da 
empresa denegrida, as pessoas 
que fizeram isso sabem quem 
são, a pessoa do seu José La-
záro faltou com a ética não só 
com o Fernando, mas com as 
pessoas que adquiriram as uni-
dades, que temos conhecimen-
to que ele chegou a ir atrás de 
associados para falar um mon-
te de baboseira, falando que o 
Fernando passou a perna nele, 
ele está se fazendo de vítima”, 
concluiu.

O outro lado da história
Em resposta às acusações, 

José Lázaro Di Lucchio desig-
nou seu advogado, Dr. Fausto 
Alves Filho para responder as 
questões elencadas. Dr. Fausto 
diz que quem faltou com seus 
deveres foi a parceria do em-
preendimento. “Foi realizado 
um contrato onde não foram 
pagos os R$ 700 mil que tinha 
prazo de 240 dias para ser qui-
tado a partir do dia 27/04/2018, 
depois feito um aditamento 
onde teriam o prazo de 180 
duas para pagar o valor de R$ 
900 mil que também não foi 
quitado”, explicou.

O advogado diz ainda que 
não há de se culpar seu cliente, 
uma vez que o mesmo cumpriu 
com o que lhe cabia, entregan-
do os documentos que eram 
requisitados. Dr. Fausto diz que 
o empreendimento é que não 
cumpriu com várias regras fei-
tas pela Prefeitura Municipal de 
Itapeva, Cartório de Imóveis e 
com a Caixa Econômica Fede-
ral. “A Associação Piauiense de 
Valorização da Vida junto com 
o Fernando Lapore não atende-
ram as exigências desse órgão”, 
explanou.

Quanto a questão de extor-
são, Dr. Fausto disse que vai 
entrar com uma ação contra 
Fernando Lapore e o advoga-

do Dr. Gabriel Marchetti. “Meu 
cliente não está exigindo o tri-
plo como alegam Fernando e a 
Associação Piauiense, está tudo 
de acordo com o aditamento 
feito em fevereiro que aumen-
tou o valor em R$ 200 mil e por 
isso o valor subiu de R$ 700 mil 
para R$ 900 mil, José Lázaro 
não extorquiu e nem recebeu 
qualquer valor por fora como 
dito, devido a essa acusação à 
sua índole, serão tomadas pro-
vidências a respeito”, concluiu.

Nota da redação: a finalida-
de desta reportagem é a de pre-
servar o direito dos itapevenses 
que lutam e somam com a casa 
própria. Há cerca de um ano, 
divulgamos que o empreendi-
mento apresentava algumas 
interrogações e, com as acusa-
ções de ambas as partes, fica 
claro que o projeto não sairá do 
papel tão cedo.

Sobre o prédio:
O condomínio residencial 

multifamiliar de interesse so-
cial, denominado - “Condomí-
nio Residencial Santa Maria” 
(uma torre com 10 andares, 
sendo 06 apartamentos por 
andar), seria construído na Rua 
Itaí, Vila Nova, em Itapeva, mas 
até o momento não teve suas 
obras iniciadas.

O que era um sonho...

Passada a euforia pela rei-
nauguração da Casa da Cul-
tura Cícero Marques que vem 
recebendo neste momento 
diversas atrações culturais, 
alguns questionamentos aca-
baram aparecendo ao ser di-
vulgado o valor específico da 
reforma.

Um dos itens que mais 
chamou a atenção foi o pre-
ço da calçada, de acordo com 
o relatório da obra, o calça-
mento que na planilha rece-
be o nome de “concreto es-
tampado para passeio e área 
externa - similar ao calçadão 
da cidade”, custou aos cofres 
públicos R$ 39.000,00 (trinta 
e nove mil).

Calçada da Casa da Cultura custou 
R$ 39 mil aos cofres públicos

O valor chamou a atenção 
até mesmo de vereadores que 
usaram a tribuna da Câmara 
para questionar a razão do 
preço considerado elevado 
para uma calçada. Em reunião 
com os vereadores o secretá-
rio de Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente, Marco 
André, responsável pela obra 
disse que a construção da cal-
çada era cara mesmo.

O valor considerado exor-
bitante para uma calçada 
vem sendo alvo de críticas e 
alguns vereadores já cogitam 
até mesmo uma investiga-
ção para apurar o porquê de 
se pagar quase quarenta mil 
reais em uma calçada.



www.facebook.com/jornalitanewsITA NEWS 519 de setembro de 2019



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS6 27 de setembro de 2019

No início da noite de sábado 
(21) um comerciante reagiu a 
um assalto no Jardim São Pedro 
em Itararé/SP.

De acordo com o relatado 
pelos policiais que atenderam 
a ocorrência, a equipe chegou 
ao local dos fatos depois que 
foram informados de que havia 
ocorrido um roubo a um esta-
belecimento pela Rua Sete de 
Setembro.

Chegando ao local da ocor-
rência o proprietário do mer-
cado informou aos policiais 
que um indivíduo chegou ao 
estabelecimento e anunciou o 
roubo com uma arma de fogo 
em mãos. Ao ser abordado pelo 
ladrão o dono do mercado aca-
bou reagindo, o indivíduo ainda 
conseguiu efetuar um disparo 

Comerciante reage a assalto 
e toma arma de bandido

que acertou o teto do mercado, 
porém, foi desarmado pelo co-
merciante.

Ao ser surpreendido pela 
reação da vítima o bandido aca-
bou fugindo.

Os policiais apreenderam a 
arma que foi tirada do assaltan-
te e também uma bicicleta que 
foi deixada pelo indivíduo após 
a tentativa frustrada de roubo. 
O caso foi apresentado na de-
legacia do município e será in-
vestigado pela Polícia Civil.

No início da madrugada de 
domingo (22) um homem de 33 
anos foi assassinado no Bairro 
São João em Buri/SP.

De acordo com os policiais 
que atenderam a ocorrência, 
por volta de 00h24, houve uma 
solicitação para averiguar dis-
paros de fogos feitos pela Rua 
José Policarpo onde também 
haveria uma pessoa caída.

Chegando ao local dos fatos 
os policiais depararam-se com 
a vítima de 33 anos caída no 
solo e com sangue ao seu redor. 
Os policiais notaram que junto 
ao indivíduo havia um celular e 
uma porção de erva aparentan-
do ser maconha. 

Os policiais acionaram o 

resgate que chegando ao local 
constatou sinais vitais na vítima 
que então foi socorrida ao Pronto 
Socorro, apesar dos esforços mé-
dicos o indivíduo acabou vindo 
a óbito. A equipe de socorrista 
constatou ainda que o homem 
havia sofrido ferimentos no 
braço esquerdo, nas costas e na 
cabeça, onde havia sinais de ter 
sido alvejado por dois disparos.

Equipes da Polícia Cientifica 
foram acionadas para realizar 
o trabalho de perícia no local. 
O caso foi apresentado no Plan-
tão Policial de Itapeva e agora 
segue com a Polícia Civil para 
investigar o possível autor do 
crime que foi registrado como 
homicídio doloso.

Homem é assassinado com 
quatro tiros em Buri

Na noite de terça-feira (24) 
um acidente entre carro e moto 
deixou duas pessoas feridas na 
rotatória do Jardim Maringá, 
próximo a Churrascaria Espla-
nada.

De acordo com uma teste-
munha que presenciou o aci-
dente um veículo invadiu a 
preferencial e acabou atingindo 
motocicleta. Com a colisão as 
ocupantes da moto acabaram 
caindo e se ferindo.

Motorista provoca acidente no 
Jardim Maringá e foge em seguida

Enquanto as vítimas 
aguardavam socorro o con-
dutor do veículo que provo-
cou o acidente fugiu do local. 
Equipes da Polícia Militar e 
do SAMU estiveram presentes 
prestando os primeiros socor-
ros. As vítimas foram enca-
minhadas conscientes para o 
Pronto Socorro enquanto os 
policiais colhiam dados para 
descobrir o possível veículo 
que se envolveu no acidente.

Na terça-feira (24) foi pro-
videnciada a mudança de um 
poste localizado na Rua Estelita 
Ribas que vinha causando peri-
go a motoristas que passavam 
pela via devido à proximidade 

Poste em lugar inapropriado na 
Rua Estelita Ribas é mudado de lugar

do poste com a rua, já que a cal-
çada seguia uma curva, o que 
a noite ficava ainda mais difícil 
de enxergar.

Apesar de estar na calça-
da o poste se encontrava a 

pouco centímetros da rua, 
o que causava temor as pes-
soas que por ali transitavam 
por conta do perigo de sua 
localização, tanto é que até 
mesmo um acidente foi re-
gistrado no local, onde após 
perder o controle da direção 

o motorista de um veículo 
acabou batendo no poste no 
mês passado.

Com a mudança de local o 
posta agora se encontra mais 
distante da rua e a probabilida-
de de um novo acidente aconte-
cer no local diminuiu.

Itapeva é uma das cidades do 
Estado de São Paulo com o 
menor índice de incidência 

de doenças ocasionadas pelo 
mosquito Aedes aegypti, pois a 
Secretaria de Saúde do municí-
pio desenvolve ações constan-
tes para o combate do vetor e 
a conscientização das pessoas 
quanto a necessidade de aca-
bar com os criadouros nos do-
micílios.

Nas Unidades Básicas de 
Saúde os munícipes recebem 
informações sobre os sinto-
mas e as causas das doenças 
causadas pelo mosquito Aedes 
aegypti. As principais doenças 
causadas pelo mosquito são: 
Dengue, Zika Vírus e a Febre 
chikungunya.

Os sintomas da Dengue 
são: Febre alta, erupções cutâ-
neas, dores musculares e arti-
culares. Em casos graves, há 
hemorragia intensa e choque 
hemorrágico (quando uma 

Secretaria de Saúde desenvolve 
ações contra o Aedes Aegypti

pessoa perde mais de 20% do 
sangue ou fluido corporal), o 

que pode ser fatal.
Os sinais de infecção pelo 

Zika vírus são parecidos com os 
sintomas de dengue, e come-
çam de 3 a 12 dias após a pica-
da do mosquito. A maior parte 
dos indivíduos, cerca de 80 %, 
após se infectar com ZKV não 
desenvolve qualquer sintoma 
da doença, por isso a importân-
cia do diagnóstico médico.

A Febre chikungunya tam-
bém requer um diagnóstico 
médico. Os sintomas geralmen-
te aparecem depois de uma se-
mana de infecção. Febre e dor 
nas articulações surgem subi-
tamente. Dor muscular, dor de 
cabeça, fadiga e erupção tam-
bém podem ocorrer.

Os Agentes de Controle 
de Vetores de Itapeva atuam 
na erradicação dos possíveis 
criadouros do mosquito Ae-
des aegypti na cidade. Os 

profissionais passam nas 
casas orientando os morado-
res sobre como se proceder 
para evitar a proliferação do 
vetor.

Para se evitar a prolifera-
ção do mosquito o munícipe 
deve: Manter as caixas-d’água 
bem fechadas. Lavar com 
água e sabão tonéis, galões 
ou depósitos de água e man-
tê-los bem fechados. Limpar e 
remover folhas das calhas dei-
xando-as sempre limpas. Reti-
rar água acumulada das lajes. 
Desentupir ralos e mantê-los 
fechados ou com telas. Colo-
car areia ou massa em cacos 
de vidro de muros. Preencher 
com serragem, cimento ou 
areia ocos das árvores e bam-
bus. Não utilizar pratos nos 
vasos de plantas. Tratar a água 
da piscina com cloro e limpá-la 
uma vez por semana. 

Desde terça-feira (24) quem 
passa pela Praça Anchieta en-
contra uma livraria móvel no 
local.

A livraria da Unesp está fun-
cionando das 9h às 18h dentro 
de um caminhão nesta sexta. 
Trata-se de uma parceria do go-
verno municipal e a Unesp de 
Itapeva. A comunidade terá a 
oportunidade de adquirir livros 
com valores abaixo do merca-
do. Serão comercializadas pu-
blicações da UNESP e também 

literatura em geral.
A biblioteca conta com um 

acervo de 8.000 livros, com 
clássicos das literaturas nacio-
nais e internacionais, a preços 
acessíveis. Já as publicações da 
universidade estão com des-
contos de 30% a 50%. O horá-
rio de atendimento no sábado, 
será das 9h às 14h. 

A iniciativa faz parte das 
festividades de aniversário de 
Itapeva, que completou no dia 
20, 250 anos de fundação.

Livraria Móvel 
da Unesp estará 
na Praça Anchieta 
até sábado



PROCLAMAS
29 de abril de 1960, lavrador, residente à Rua José 
Loureiro, nº 205, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho 
de NEUZA LEÃO REIS, do lar/aposentada, na-
cionalidade brasileira, 80 anos, residente e domicilia-
da em Itaberá - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, viúva de Domingos Rodrigues da Cruz, falecido 
no dia 07/08/2015, com 79 anos de idade, nascida a 
26/09/1939, do lar/aposentada, residente à Rua José 
Loureiro, nº 205, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha 
de ISAIAS LEME DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de MARIA 
DE VASCONCELOS, nacionalidade brasilei-
ra, falecida em Itapirapuã Paulista - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Separação 
Obrigatória de Bens, Conforme o Artigo 1641, 
Inciso II do CCB. 24 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V IDAIL HAILTON MONTEI-
RO DE SOUSA e LUCIANE APARECIDA 
BIBIANO, sendo ELE:- natural de Campina do 
Veado/Nova Campina-SP, solteiro, com 35 anos de 
idade, nascido a 23 de abril de 1984, serviços gerais, 
residente à Rua Maria Tereza Peres de Melo, nº 59, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de ALCIDES 
DE SOUSA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
80 anos, natural de Apiaí-SP e de FILOMENA 
MONTEIRO DE SOUSA, aposentada, na-
cionalidade brasileira, 77 anos, natural de Apiaí-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itararé-SP, divorciada de Lindomar 
Aparecido Moreira,cujo o casamento foi dissolvido 
aos 20/07/2009, com 42 anos de idade, nascida a 
24/05/1977, do lar, residente à Rua Maria Tereza Pe-
res de Melo, nº 59, Morada do Bosque, Itapeva - SP, 
filha de SEBASTIÃO CANDIDO BIBIANO, 
nacionalidade brasileira, natural de Itararé-SP, re-
sidente e domiciliado em Itararé-SP e de SONIA 
MARIA BIBIANO, natural de Itararé-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itararé-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 24 de setembro de 2019 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimento, 
acuse-o na forma e sob as penas da Lei. Lavro o presen-
te 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, II, III, IV e V REGINALDO DA SILVA 
FRANCO e VANESSA SANTANA DE 
AMARAL, sendo ELE:- natural de Barra do Cha-
péu-SP, divorciado de Telma de Carvalho Silva, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 27/03/2018, com 33 
anos de idade, nascido a 24 de abril de 1986, servi-
ços gerais, residente à Rua Maria Santos Camargo, 
nº 11, Fundo 1, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho de 
ONIVALDO DA SILVA FRANCO, aposenta-
do, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de Barra 
do Chapéu-SP e de GILDETE DOS SANTOS 
FRANCO, aposentada, nacionalidade brasileira, 66 
anos, natural de Barra do Chapéu-SP, residentes e 
domiciliados em Palmitalzinho-SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de idade, 
nascida a 31/10/2001, estudante, residente à Rua 
Maria Santos Camargo, nº 259, Jardim Grajaú, Itape-
va - SP, filha de EDSON DE JESUS VENTU-
RA AMARAL, montador de móveis, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na 
data de 21 de maio de 1977 e de ADRIANA SAN-
TANA DE OLIVEIRA AMARAL, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 40 anos, natural de Taboão da 
Serra-SP, nascida na data de 20 de fevereiro de 1979, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 17 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV SALATIEL WELITON DE OLI-
VEIRA SANTOS e AMANDA FARIA DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 20 anos de idade, nascido a 24 de 
julho de 1999, repositor de mercadorias, residente 
Rua Capão Bonito, nº 100, Vila Bom Jesus, Itapeva 
- SP, filho de CLAUDIO SANTOS DE LIMA, 
serviços gerais, nacionalidade Brasileira, 40 anos, 
natural de Itapeva - SP e de SIMONE DE OLI-
VEIRA LIMA, comerciante, nacionalidade bra-
sileira, 38 anos, natural de Itapeva - SP, residentes 
e domiciliados nesta cidade de Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos 
de idade, nascida a 06/02/1998, balconista de açou-
gue, residente Rua José Lara, nº 130, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filha de APARECIDO MENDES 
DE OLIVEIRA, eletricista, nacionalidade brasileira, 
41 anos, natural de Itapeva - SP, residente e domicilia-
do em Itaí- SP e de MARIA ROSA DE FARIA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 39 anos, natural de 
Itapeva- SP, residente e domiciliada nesta cidade de 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 17 de 

setembro de 2019 

Nºs I, III e IV RAFAEL BENTO DOMINGUES 
e MARIANGELA GARCIA DE ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 
anos de idade, nascido a 11 de novembro de 1993, far-
macêutico, residente à Rua 9 de Julho, nº 1769, Jardim 
Grajaú, Itapeva - SP, filho de JOÃO DOMINGUES 
JARDIM FILHO, natural de Itapeva - SP , naciona-
lidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e de MA-
RIA APARECIDA BENTO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Itaberá - SP, residente 
e domiciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 32 anos de idade, 
nascida a 15/08/1987, operadora de caixa, residente à 
Rua Paulo Petzold, nº 137, Parque São Jorge, Itape-
va - SP, filha de JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 72 anos, natural 
de Ribeirão Branco - SP e de LEAL GARCIA DE 
ALMEIDA, comerciante, nacionalidade brasileira, 
69 anos, natural de Ribeirão Branco - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 18 de setembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV JHONATHAN DE OLIVEIRA 
MATOS e ANA LAURA SABINO DIAS, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos 
de idade, nascido a 05 de fevereiro de 2000, serviços 
gerais, residente à Rua Nivaldo Rocha Moraes, nº 61, 
Parque Vista Alegre, Itapeva - SP, filho de JANIL-
TON DE JESUS MATOS, motorista, nacionali-
dade brasileira, 39 anos, natural de Itapirapuã Paulista - 
SP e de PATRICIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 32 anos, natural de Ita-
peva - SP , residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 
anos de idade, nascida a 20/08/2003, estudante, resi-
dente à Rua Balbino Rosa de Melo, nº 42, Jardim Bela 
Vista, Itapeva - SP, filha de OTHONIEL RODRI-
GO DIAS, mecânico, nacionalidade brasileira, 35 
anos, natural de Itaberá - SP e de AMANDA SABI-
NO, funcionária pública, nacionalidade brasileira, 34 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 19 
de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV VANDERLEI TAVARES DOS 
SANTOS JUNIOR e ERICA APARECIDA DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 
31 de janeiro de 1990, gerente comercial, residente à Rua 
Hilda Frida Gehring Geminiani, nº 87, Cidade Jardim, Ita-
peva - SP, filho de VANDERLEI TAVARES DOS 

SANTOS, natural de Itapeva-SP , nacionalidade brasi-
leira, falecido em Itapeva-SP e de MARIA DE LOUR-
DES PINHEIRO DOS SANTOS, faxineira , 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Itaberá-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, 
nascida a 05/05/1996, auxiliar administrativo, residente à 
Rua Hilda Frida Gehring Geminiani, nº 87, Cidade Jar-
dim, Itapeva - SP, filha de IRINEU CARDOSO DO 
NASCIMENTO, servente de pedreiro , nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Ribeirão Branco-SP e de 
ZENEIDE TAVARES DE OLIVEIRA NASCI-
MENTO, costureira, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Ribeirão Branco-SP , residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 19 de setembro 
de 2019 

Nºs I, III e IV ORLANDO DE CARVALHO OLI-
VEIRA e VANESSA CRISTIANE OLIVEI-
RA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
43 anos de idade, nascido a 03 de novembro de 1975, 
tratorista, residente Rua Ipanema, nº 447, fundo 01, 
Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de AVELINO BA-
TISTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva- SP e de MARIETA LOPES 
DE CARVALHO, aposentada, nacionalidade bra-
sileira, 81 anos, residente e domiciliada nesta cidade 
de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 33 anos de idade, nascida a 29/01/1986, 
do lar, residente Rua Ipanema, nº 447, fundo 01, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filha de LAERCIO DO-
MINGUES DE OLIVEIRA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itaberá - 
SP e de GUIOMAR DE SOUZA OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 23 de se-
tembro de 2019 

Nºs I, III e IV VANDERLEI CAMARGO e IVO-
NETE CARDOSO DA MOTA, sendo ELE:- 
natural de Barra do Chapéu-SP, solteiro, com 51 
anos de idade, nascido a 15 de dezembro de 1967, 
pasteleiro, residente à Rua Maria Aparecida de Sou-
za Leme, nº 76, Jardim Morada do Sol, Itapeva - SP, 
filho de JULIO CAMARGO DE OLIVEIRA, 
natural de Barra do Chapéu - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Apiaí - SP e de MARIA RITA 
DE CAMARGO, natural de Barra do Chapéu - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Apiaí - SP; sendo 
ELA:- natural de Ribeira-SP, solteira, com 43 anos 
de idade, nascida a 19/01/1976, pasteleira, residente 
à Rua Maria Aparecida Souza Leme, nº 76, Jardim 

Morada do Sol, Itapeva - SP, filha de MAMEDE 
MOTA, natural de Ribeira - SP, nacionalidade brasi-
leira, falecido em Apiaí - SP e de MARVINA CAR-
DOSO DA MOTA, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 73 anos, natural de Itaóca - SP , residente 
e domiciliada em Araçaiba - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 23 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV KLEBER TADEU COUTINHO DE 
LIMA e BRUNA GRAZIELA SEABRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 33 anos de 
idade, nascido a 21 de dezembro de 1985, comprador, 
residente à Rua Edwirges Serapião, nº 426, Vila Apa-
recida, Itapeva - SP, filho de ANTONIO PAULO 
MARTINS DE LIMA, motorista, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 14 de setembro de 1955 e de MARIA 
RENY COUTINHO DE LIMA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 63 anos, natural de Pouso Alegre-MG, 
nascida na data de 05 de março de 1956, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 31 anos de idade, nascida a 
09/12/1987, enfermeira, residente à Rua Atibaia, nº 84, 
Vila São Miguel, Itapeva - SP, filha de ROBERTO 
APARECIDO SEABRA, vendedor, nacionalida-
de brasileira, 54 anos, natural de Coronel Macedo-SP, 
nascido na data de 16 de fevereiro de 1965, residente 
e domiciliado em Itapeva-SP e de MARIA APA-
RECIDA DIAS SEABRA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP. Itape-
va. O regime adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 23 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VANDERLEI PEREIRA DE OLI-
VEIRA e TATIANE APARECIDA XAVIER, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Pris-
cila Fonseca Rezende, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 05/08/2015, com 41 anos de idade, nascido a 22 
de novembro de 1977, gerente, residente à Rua Waigh 
Hussne, nº 121, Chácara Bataglini, Itapeva - SP, filho 
de EDUVIRGES CÂNDIDO DE OLIVEIRA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 64 anos, natural 
de Nova Campina - SP e de IZAURA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Barra do Chapéu - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Marcelo Araujo Wagner, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 19/11/2014, com 36 
anos de idade, nascida a 27/03/1983, vendedora, resi-
dente à Rua Waigh Hussne, nº 121, Chácara Bataglini, 
Itapeva - SP, filha de MARIA DA CONCEIÇÃO 
XAVIER, aposentada, nacionalidade brasileira, 68 
anos, natural de Itapeva - SP, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 

será o de Comunhão Parcial de Bens. 23 
de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V WALDOMIRO MORAIS DE 
ARAUJO e ADRIANA FOGAÇA DE LIMA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Os-
carlina Lopes Machado, cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 28/09/2012, com 56 anos de idade, nascido a 
14 de setembro de 1963, bombeiro militar/aposentado, 
residente no Bairro Mato Dentro, Itapeva - SP, filho de 
JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO, natural 
de Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de MARIA TEREZA MORAIS 
DE ARAUJO, natural de Itapeva - SP , nacionalida-
de brasileira, falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 34 anos de idade, 
nascida a 07/10/1984, do lar, residente no Bairro Mato 
Dentro, Itapeva - SP, filha de AMADEU RIBEIRO 
DE LIMA, natural de Itapeva - SP , nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de DIRCE FO-
GAÇA DE LIMA, natural de Itapeva - SP , nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 23 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV ÉRIC MARTINS ISHIMOTO e 
KATLEEN SUELEN DOMINGUES OLI-
VEIRA, sendo ELE:- natural de São Paulo-SP, 
solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 09 de 
setembro de 1992, supervisor de vendas, residente 
à Rua Jorge Moreira, nº 130, Vila Nossa Senhora de 
Fatima, Itapeva - SP, filho de AKIRA ISHIMOTO, 
massagista, nacionalidade japonesa, natural de Japão 
e de MARTHA DE OLIVEIRA MARTINS, do 
lar, nacionalidade brasileira, natural de Campo Mou-
rão- PR, residentes e domiciliados em São Paulo-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 
anos de idade, nascida a 29/05/2000, auxiliar de ca-
beleireira, residente à Rua Jorge Moreira, nº 130, Vila 
Nossa Senhora de Fatima, Itapeva - SP, filha de JULIA-
NO LOPES DE OLIVEIRA, porteiro, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data 
de 03 de fevereiro de 1979, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP e de SILVIA ROSA DOMINGUES 
OLIVEIRA, diarista, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 11 de maio de 
1969, residente e domiciliada em Itapeva- SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 23 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ EUZINHO LEÃO REIS 
e SILVIA LEME DA SILVA CRUZ, sendo 
ELE:- natural de Martinópolis-SP, divorciado de Eliane 
Rodrigues de Moraes, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 30/08/2019, com 59 anos de idade, nascido a 
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Os moradores do Conjunto Ha-
bitacional Emílio de La Rua Bajo, 
popularmente conhecido como 
Itapeva F, devem retirar carnês, 
correspondências e fazer a atuali-
zação de seus telefones diretamen-
te no DJA – Departamento Jurídico 
Administrativo da Prefeitura. Esta 
providência foi tomada pelo Poder 
Executivo, porque não tem entrega 
de correspondência pelos Correios 
neste bairro.

Para a retirada dos docu-
mentos, são necessários o RG 
e CPF somente para os mutuá-
rios. Em caso de terceiros, é 
obrigatória a apresentação de 
procuração, além do RG e CPF 
do procurador.

Mais informações sobre os 
procedimentos, podem ser ob-
tidas no telefone 3526 – 8137, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, no Paço Municipal. O 
e-mail de contato é cdhuitape-

Moradores do Itapeva F devem 
retirar correspondências 
na Prefeitura

A retirada de documentos é no Departamento Jurídico Administrativo, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Paço Municipal

va@gmail.com.
O Paço Municipal fica na 

Praça Duque de Caxias, nº 22, 
Centro.

A imagem marcante dessa 
semana fica por conta da Pada-
ria e Lanchonete Pão com Amor 
localizada na Rua Barão do Rio 
Branco na Vila Nova. Os pro-
prietários do estabelecimento 
deixam kits de café da manhã a 
disposição de quem necessita, 
uma bela iniciativa que espera-
mos ser respeitada por todos. 
Parabéns.

Flagra da semana!

O governo municipal, por 
meio do Setor de Divisão de 
Fiscalização de Tributos da 
Secretaria da Fazenda, reali-
zará nesta quinta-feira, dia 26 
de setembro, das 15h às 17h, 
na Câmara de Itapeva, curso 
de capacitação, para apresen-
tação do sistema de notas fis-
cais eletrônicas de serviços da 
Prefeitura.

Neste treinamento serão 
abordadas as principais fun-
cionalidades para emissão 
de nota fiscal, como os me-
canismos básicos para emiti-
-la, fechamento mensal, ge-
ração de guias e criação de 
usuários.

O treinamento é direciona-
do à comunidade em geral. A 
entrada é gratuita.

Governo municipal realiza curso 
de capacitação sobre emissão de 
notas fiscais eletrônicas

Treinamento será dia 26, das 15h às 17h, na 
Câmara Municipal de Itapeva

Na sessão de Câmara de quinta-
feira (19) os vereadores aprovaram 
por unanimidade o Projeto de 
Resolução 05/2019 da vereadora 
Débora Marcondes (PSDB).

O projeto conhecido como 
“antidecreto” tem a finalidade de 
permitir aos vereadores derrubar 
algum decreto assinado pelo pre-
feito municipal o qual julguem ter 
cunho abusivo.

Em entrevista, a vereadora 
explicou como funciona o antide-
creto. “O prefeito tem a autonomia 
de apresentar decretos, e eles não 
vêm para votação na Câmara Mu-
nicipal, por exemplo; no ano passa-
do ele aumentou a taxa de ônibus 
em um valor abusivo, debatemos e 
não tinha como rebater essa deci-
são do prefeito e pesquisando em 
outros municípios eu descobri algo 
que é constitucional, que é uma 
ferramenta que temos para reba-
ter projetos abusivos que venham 
trazer prejuízos para a população, 
e tinha que estar dentro de nosso 
ordenamento jurídico, então foi 
uma luta, foi debatido, arquivado e 
agora que reapresentei ele, o mes-
mo foi aprovado”, explicou.

Segundo Débora a partir de 
agora todo decreto que o prefeito 
assinar terá que passar pelo crivo 
da Câmara.

Projeto para barrar decretos 
abusivos do Executivo é 
aprovado na Câmara
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Como forma de participar 
da campanha Setembro 
Amarelo, o escritório de 

advocacia da Dra. Marcia Ri-
beiro organizou um “talk” de 
prevenção do suicídio, onde os 
clientes receberam informa-

Setembro Amarelo: conversar e 
apoiar a fim de prevenir o suicídio

ções através de uma palestra e 
vídeo, tudo regado a muita con-
versa leve, descontração e um 
delicioso breakfast.

“A visão do escritório é vol-
tada a olhar também para os 
lados e não somente para o 

Direito, nós temos consciência 
do impacto do nosso trabalho 
na sociedade e por isso somos 
engajados e comprometidos 
em melhorar a vida das pessoas 
que podemos atingir através 
dos nossos serviços e ações so-
ciais. Assim, nesse mês de Se-
tembro organizamos um “talk” 
para os nossos clientes, onde 
abordamos o tema “Prevenção 
do Suicídio”, como forma de 
participar do Setembro Amare-
lo”, afirmou a Dra. Márcia.
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Quem passou pelo Centro 
de Itapeva na manhã de 
sábado (21) se surpreen-

deu com as vagas de estaciona-
mento preenchidas por cadei-
ras de rodas.

A ação organizada pelo 
Conselho Municipal dos Direi-
tos das Pessoas com Deficiência 
foi uma referência a celebração 

Ação no Centro de Itapeva 
incentivou conscientização 
e a inclusão social

do Dia Nacional de Luta da Pes-
soa com Deficiência e buscou 
estimular a inclusão social.

Por toda a extensão da Pra-
ça Anchieta cadeiras de rodas 
foram colocadas em vagas de 
carros com o objetivo de cons-
cientizar os motoristas do mu-
nicípio.

Para chamar a atenção, as 

cadeiras contavam com carta-
zes com frases como: “Espe-
ro que você não precise desta 
vaga” e “Não é legal parar em 
vaga que você não precisa”.

Houve entrega de panfle-
tos aos motoristas, sessões de 
massoterapia com integrantes 
da Luz da Visão, além de apre-
sentações de libras com alunos 

da Escola Municipal Dom Sílvio 
Maria Dário. Os participantes 
do encontro também realiza-
ram uma caminhada, empur-
rando cadeiras de rodas pelas 

principais vias públicas da ci-
dade.

O evento contou com o 
apoio da Prefeitura, tendo a par-
ticipação do Demutran, Guarda 

Civil Municipal, Fait, OAB, Cea-
pem, Apae, Luz da Visão, Grupo 
de Escoteiros Boipeva e o Coral 
de Libras da Escola Municipal 
Dom Sílvio Maria Dário.



Rusty Friends

Bar São Paulo

Fotos: Vídeo Lopes
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FER FER VENDO

Pais Ariane e Ricardo
Lyvia 12 anos

Bem-vinda, Fiorella
O casal Cristiani e Fernando fez um ensaio fotográfico com a Vídeo Lopes e estava 
ansioso pela chegada da filha Fiorella. Para surpresa dos papais, a princesa chegou 
um dia após as fotos, com 36 semanas de gestação. Parabéns!
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O autor de livros de fanta-
sia e roteirista de qua-
drinhos, Felipe Castilho 

esteve na tarde de terça-feira 
(24), na Biblioteca Pública Mu-
nicipal Prof.ª Josina Vasques 
Ferrari, localizada na Casa da 
Cultura Cícero Marques.

Felipe participou de um 
bate-papo com os alunos de 
diversas escolas, além de mu-
nícipes. O destaque ficou por 
conta da literatura fantástica, 
matéria-prima de seus livros. O 
evento faz parte do Programa 
Viagem Literária, uma inicia-
tiva da Secretaria de Cultura e 

Autor e roteirista Felipe Castilho participa 
de viagem literária na Casa da Cultura

Economia Criativa do Estado de 
São Paulo, SP Leituras, SISEB e 

apoio da Prefeitura Municipal 
de Itapeva.

O mês de setembro foi mar-
cado por muita festa em Ita-
berá. A tradicional Queima do 
Alho teve sua 9ª edição e reu-
niu amigos e colaboradores em 
prol da APAE da cidade, além 
de podem desfrutar de comida 
boa e música ao vivo.

Diversos voluntários se mo-
bilizaram para a realização da 
festa que faz parte do calendá-
rio anual na cidade e região.

Em nota, a APAE de Itaberá 
declarou tamanha felicidade pelo 
evento. “Com imensa alegria que 
APAE e GAM e comissão organi-
zadora da IX Queima do Alho de 
Itaberá, expressam os sinceros 
agradecimentos à população ita-
beraense e região, a Prefeitura 

Tradicional Queima do Alho 
de Itaberá aconteceu neste mês

Municipal e aos voluntários, aos 
patrocinadores com sua contribui-
ção para que este evento pudesse 
mais uma vez ser viabilizado 

com muita magnitude. As Comi-
tivas, parabéns por sua dedica-
ção e talento, vocês merecem os 
mais sinceros agradecimentos”.

Na tarde de terça-feira, dia 
24, aconteceu na ADESAI a fi-
nal do Concurso de Desenho da 
Tintas Pig, no qual 10 crianças 
da rede municipal foram sele-
cionadas dentre 620 desenhos.

A E. M. Hélio de Morais ficou 
com o primeiro lugar. E os alu-
nos da E. M. Prof.ª Hilda Frida 
Gehring Geminiani, Julia Vitoria 
Gonçalves de Oliveira conquis-
tou o 2º lugar e Brian Rian Silva 
Santos ficou com o 3º lugar, os 
quais ficaram muito felizes e 
com certeza esse dia foi um dos 
mais importantes de suas vidas.

Alunos vencem concurso 
de desenho da Tintas Pig
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DIA 27
Inauguração da Central de 
Abastecimento de Itapeva 
-Arranjo Produtivo
Local -APL de Agronegócio do 
Sudoeste Paulista
Local: Rua Antonio Moulatlet, 
23 - Distrito Industrial
Horário: 8h30min
Tributo a Zé Rico/Clube da 
Viola
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19h
Palestra A Riqueza Verdadeira 
é uma Realidade Espiritual
Local: Seicho No Ie – Rua Joel 
Antunes de Moura, 16 - Vila 
Nossa
Senhora de Fátima
Horário: 20h
Responsável: Eros Sebastião 
Machado

DIA 28
Rua da Cultura
Local: Praça Frei Ponciano (Er-
nesto de Camargo, 46)
Horário: 16h
Festival de Atletismo
Local: EstádioMunicipal (R. 
Dois, 319 - Jardim Maringa IV)
Horário: 09h
Tur Histórico Cultural
Itinerário: 1. Sala Verde; 2. EM 
Acácio Piedade; 3. Catedral 
Santana; 4.
Casa da Cultura e 5. Parque 
Pilão d’Água.
Horário: 9h as 11h30min e 
14h as 16h30min

PROGRAMAÇÃO DE 
ANIVERSÁRIO DE ITAPEVA

* Haverá Trenzinho (gratuito) 
para fazer o itinerário. Che-
gar pelo menos com 30 minu-
tos de antecedência. Tempo 
estimado de passeio de 2h
Tarde de Autógrafos – Escri-
tor SPC
Local: Casa da Cultura Cícero 
Marques
Horário: 15h
Oficina de Dança Denize Claro
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19h

DIA 29
Corrida das Cores UNESP
Local: Praça de Eventos
Horário 09h
Baile da Melhor Idade
Local: Parque Pilão d´Água
Horário: 15h
Show Regionalista
(Orquestra de Viola Caipira 
Caminho das Tropas/ Grupo 
de Danças
Gaúchas Querência N’Ativa) 
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19h

DIA 30
Teatro Os Saltimbancos (Ofici-
na de Teatro Infantil)
Local: Local: Teatro de Bolso - 
Calçadão Doutor Pinheiro (Ao 
lado da
Escola Dom Silvio)
Horário: 19h

Criado no ano de 2017 o 
projeto Domingão Cul-
tural surgiu para ofere-

cer à população itaberaense a 
oportunidade de realizar en-
saios e apresentações artísticas 
através do produtor Wagner 
Roberto da Silva, ou como é po-
pularmente conhecido, Wagner 
Negão.

De acordo com Wagner, o 
projeto é importante porque 
ajuda e ensina os artistas locais 
a como se comportarem diante 
do público, noções de postura no 
palco e enquadramento para fil-
magens e fotografias. “O espaço 
trabalha a timidez com que al-
gumas pessoas aparecem, assim 
conseguimos fazer com que o ar-
tista se valorize em cima do pal-
co, recebemos também pessoas 
que compõem uma música e 
não sabem colocar uma melodia 
na letra e ajudamos nessa parte 
também”, conta.

Cerca de 500 artistas já passaram 
pelo Projeto Domingão Cultural

Além de ser um incentivo à cultura projeto da Prefeitura de Itaberá 
contribuiu com o lado social ao tirar jovens das ruas

Os ensaios do Domingão Cul-
tural acontecem no Centro Cul-
tural Amado Benedito Pimenta, 
às terças, sábados e domingos. 
O projeto está aberto para as 
pessoas a partir dos sete anos. O 
projeto que conta com o apoio da 
Secretaria da Educação e Cultura 
e a Secretaria de Planejamento 
atende hoje cerca de 35 pessoas, 
mas desde que começou a fun-
cionar já deve ter atendido mais 
de 500 artistas, segundo Wagner 
Negão.

O produtor artístico diz ain-
da que o projeto tem um cunho 
social muito importante. “Nos-
so projeto abre as portas princi-
palmente nos finais de semana, 
onde todos podem participar e 
muitos são jovens que ao invés 
de ficar nas ruas podendo se 
envolver com algo ilícito estão 
aqui conosco”, diz Wagner.

O projeto Domingão Cultu-
ral já é considerado um marco 
para os artistas do município. Os 
interessados em fazer parte do 

projeto devem procurar a Escola 
Municipal de Educação Musical 
na Rua Ângelo Valcazara, nº 420 
e solicitar sua matrícula.

Wagner agradeceu a todos 
que colaboram com o proje-
to em especial a secretária da 
Educação e Cultura, Alexan-
dra Ferreira e ao Secretário de 
Planejamento e vice-prefeito 
de Itaberá, Ronaldo GL que, 
segundo Negão, estão sempre 
dando o apoio nos eventos cul-
turais do município.

O romance História Não Se 
Faz Com Lágrimas, de Sebas-
tião Pereira da Costa, além da 
ficção e dos conflitos humanos 
das personagens que viveram 
no caldeirão da geografia e do 
espaço histórico, temos o rela-
to vivo e vívido de uma época 
recente, cujas feridas, no corpo 
da Nação, ainda não foram to-
talmente cicatrizadas. Narrati-

va palpitante, densa, humana 
e, sub-repticiamente, denun-
ciante. Nunca, porém, a denún-
cia que vai ao panfleto, mas a 
que revela tudo na riqueza dos 
diálogos. - Caio Porfírio Carnei-
ro - escritor.

Tarde de autógrafos na Casa 
da Cultura, sábado, dia 28, às 
15 horas, com a apresentação 
do madrigal Pange Língua.

Escritor itapevense 
lança livro neste 
sábado (28)

No mês de setembro acon-
teceu na Escola Gerson de Bar-
ros Margarido o encontro de 
estudantes do Ensino Funda-
mental e Ensino Médio no pe-
ríodo da tarde, orientados pela 
professora de filosofia Manuela 
Obnesorg.

Cerca de 150 alunos se en-
volveram no projeto Práticas 
Dialógicas em referência ao 
mês de setembro, uma cam-
panha de conscientização so-
bre a prevenção nestes casos 
onde:

a) Analisaram e investiga-
ram a utilização do diálogo 
argumentativo como proposta 
didático – metodológica sobre 
o tema;

Escola Gerson de Barros Margarido 
desenvolveu Projeto Práticas Dialógicas

b) Organizaram um refe-
rencial didático-metodológico 
baseado no recurso e aplica-
ção teórico metodológica do 
diálogo argumentativo;

c) Desenvolveram práticas 
de caráter dialógico para apli-
cação como recurso didático 
no processo de ensino-apren-
dizagem.

O resultado foi batizado de 
superação, onde foram elen-
cadas as potencialidades dos 
alunos, que foram traduzidos 
em forma de seminários com 

apresentações, músicas aco-
lhedoras, reflexões e leituras 
provocativas e preventivas 
para celebrar a vida, desen-
volvendo o pensamento críti-

co, a resolução de problemas 
e as habilidades de fala e es-
cuta, e, principalmente, ensi-
nando o respeito por diferen-
tes ideias, pessoas e práticas.

Na manhã de terça-feira 
(24), na Câmara Municipal de 
Itapeva, está sendo realizado 
mais um encontro de formação, 

através da UNDIME e Prefeitu-
ra Municipal de Itapeva, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Educação e Cultura. O obje-

tivo é preparar o Coordenador 
Pedagógico para incorporar à 
formação dos professores da 
Educação Infantil à prática de 

orientar atividades alinhadas 
aos preceitos da BNCC. O en-
contro conta com a participa-
ção de 14 municípios.

Encontro de Formação



EDUCAÇÃO  •  CULTURA  •  LAZER  •  ESPORTEwww.facebook.com/jornalitanews6 27 de setembro de 2019



Exercício Físico e Saúde

Anderson Gregorio Joaquim 
Fanpage: facebook.com/ - Prof.

AndersonGregorio
Formado em Educação 

Física e Esportes pela EEFERP 
- USP

Possui Licenciatura Plena em Edu-
cação Física pela UNAERP

A redução da porcentagem 
de gordura seguiu o seguinte 
rank: -12,4% (D+E); -8,9 (D) 
-3,3% (E) e -0,3 (C). 

Percebam a importância da 
D+E. Aquelas com aderência 
maior que 84% nas sessões de 
dieta e que faziam mais que 
196 min de exercício na sema-
na, emagreceram mais. Isso 
dá 2,7% do total de tempo na 
semana (seg-sex). Isso reforça 
a importância de se cumprir 
o princípio da continuidade e 
manter o compromisso. Muitas 
querem resultados em 1 mês e 
elas sabem que não é possível 
(saudavelmente). Então, seja 
consistente, treine, se controle 
na alimentação e tire da zona 
de conforto o metabolismo, que 
as mudanças essenciais virão.

Exercício + Dieta emagrecem 
mulheres na menopausa!

A menopausa será inevitá-
vel para as mulheres. Inicia-se 
por volta dos 51 anos e é ca-
racterizada pela ausência de 
menstruação por 1 ano. Os ová-
rios perdem potência na produ-
ção de hormônios estrogênios 
e ocorre falência da atividade 
dos folículos ovarianos. 

Além disso, tal estágio é 
acompanhado de sintomas e 
alterações estressantes que 
afetam a vida pessoal, social e 
laboral delas. Entre as mudan-
ças, pode ocorre distúrbios do 
sono, ansiedade, dores de ca-
beça, mudanças vasomotoras 
que levarão ao fogacho notur-
no. Há também mais cortisol, 
adrenalina e menos dopamina 
e serotonina, queda da libido e 
cabelo, sarcopenia, dores arti-
culares, aumento de peso com 
mais armazenamento de gor-
dura abdominal. 

A qualidade de vida sofrerá 
muito na menopausa. Fazendo 
reposição hormonal ou não, o 
ganho de peso em gordura é 
comum e é o que mais assom-
bra elas nessa fase. Sabemos o 
problema global que a obesida-
de causa. 

Será que mesmo nessa fase, 

elas emagrecem e reduzem 
maiores riscos? Para responder 
isso, Foster-Schubert et al. (2012) 
estudaram por 1 ano, 399 mulhe-
res obesas menopausadas (~58 
anos), dividas em 4 grupos:

C: Controle, que não modifi-
cou estilo de vida.

D: só Dieta: ingestão de 
1200-2000 kcal/dia, sendo a 
gordura menor que 30%.

E: só Exercício: 15 min a 60-
70%, até 45 min a 70-85% da 
FCmáx,5x/semana.

D+E: a mesma Dieta e o 
mesmo treino aeróbio. 

Observou-se uma aderência 
as intervenções de ~90%. Ao 
final do estudo, os grupos D e 
D+E reduziram em ~20% a in-
gestão calórica total. Os grupos 
E e D+E aumentaram a apti-
dão aeróbia em 9 e 7%, respec-
tivamente. 

Sobre a balança e peso per-
dido comparado ao início, o 
grupo C reduziu 0,7 kg (-0,8%), 
D reduziu -7,2 kg (-8,5%), E re-
duziu -2 kg (-2,4%) e D+E redu-
ziu -8,9 kg (-10,8%). Já a circun-
ferência abdominal aumentou 
0,9 cm no C, reduziu -4,5 cm no 
D, reduziu -2 cm no E e reduziu 
-7 cm no D+E. 
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No domingo (22) a Acade-
mia de karatê Kiôdai de 
Itapeva participou do 

Grand Prix de Karatê Interesti-
los que contou com a partici-
pação de cerca de 1.200 atletas 
de todo o estado de São Paulo, e 
convidados do Paraná e Minas 
Gerais.

A Kiôdai conquistou o tro-
féu de 3° lugar na classificação 
geral do evento entre 21 acade-

Academia Kiôdai conquista 28 
medalhas em campeonato de Karatê

mias.
Com a participação de 18 

atletas, Itapeva conquistou 28 
medalhas no geral, 11 de ouro, 
6 de prata e 11 de bronze, sen-
do elas:
Rhilary Dias: ouro no Kata
Alice Lima: bronze no Kata 
Gabriela Konig: bronze no Kata 
João Santiago: prata no Kata
Samuel Queiroz: ouro na luta 
Ricardo Silva: ouro na luta

Henderson Proença: prata na 
luta
Laura Proença: bronze no Kata 
e prata na luta
Paulo Vitor: ouro no Kata e pra-
ta na luta
Geisa Lima: ouro no Kata e 
bronze na luta 
Camila Camargo: bronze na 
luta 
Tamires Marques: bronze no 
Kata e ouro na luta 
Alexandra Proença: ouro no 
Kata e bronze na luta
Fabiana Dias: bronze no Kata 
Rosangela Maia: prata na luta 
Kellyn de la Rua: bronze no 
Kata e ouro na luta 
Diego de la Rua: ouro no Kata e 
bronze na luta 

Os resultados por equipe 
foram: 
Equipe mirim de luta: bronze 
(Gabriela e Rhilary)
Equipe Infanto-juvenil de luta: 
ouro (Ricardo e Henderson)
Equipe Adulto de luta: bronze 

(Rosangela e Kellyn)
Equipe Master de luta: prata 
(Fabiana e Alexandra)
Equipe de Kata 15 anos acima: 
ouro (Kellyn, Alexandra e Tamires)

Ainda tivemos a participa-
ção do atleta André Kobayashi, 

já os Senseis Jailton e Polako 
participaram do evento como 
árbitros.

Os representantes da aca-
demia ao falar dos resultados 
deixaram claro que mais uma 
vez a Kiôdai alcança bons resul-

tados e continua representando 
a cidade de Itapeva com recur-
sos próprios e aproveitaram 
para deixar um agradecimento 
especial aos pais de atletas que 
estão sempre os ajudando e 
apoiando.

O tradicional Torneio de 
Futsal Região dos Minérios está 
com as inscrições abertas para 
sua 37ª edição.

O campeonato que já 
chegou a ter mais de 60 
times inscritos e foi consi-
derado um dos mais fortes 
da região, acabou perden-
do força com o passar dos 
anos, mas mesmo assim é 
considerado o mais impor-
tante de Itapeva.

Os interessados em parti-
cipar do Região dos Minérios 
devem se inscrever de 23 de 
setembro a 7 de outubro, de 
forma gratuita, nas categorias 
principal (livre) e veterano (aci-
ma de 35 anos). 

Inscrições abertas para o 
37º Região dos Minérios

No domingo (22) o Parque 
Pilão D’Água foi palco do “3º 
Encontro Regional dos Veí-
culos Antigos”, o Over Cars.

O evento fez parte das co-
memorações de aniversário 
de Itapeva e contou com um 
grande público que presti-
giou a exposição de diversos 
veículos ao som de muito 
Rock’n’roll.

3º Over Cars foi realizado 
no Pilão D’Água
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O Dia Mundial da Segurança 
do Paciente foi comemora-
do em 17 de setembro. A 

data foi criada este ano pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
para alertar para a importância da 
assistência segura. A mensagem é 
uma convocação para todos, gestor, 
profissionais de saúde, pacientes, 
familiares, cuidadores: Vamos Lutar 
pela Segurança do Paciente. (blog da 
saúde – Ministério da Saúde)

Santa Casa de Itapeva dis-
põe de Núcleo de Segurança do 
Paciente. Nesse sentido, várias 
iniciativas e políticas de segu-
rança são implantadas cons-
tantemente no Hospital, por 

Dia Mundial da 
Segurança do Paciente 

meio de uma equipe multipro-
fissional formada por médicos, 
biomédico, enfermeiros, nutri-
cionista, farmacêutica, gover-

nança de hotelaria, profissional 
de comunicação e zeladoria, 
que compõem o Núcleo de Se-
gurança do Paciente (NSP). 

O projeto Atualize-se com 
a Santa Casa foi desenvolvido 
por enfermeiros da Santa Casa 
visando a educação continuada 
dos profissionais que promo-
vem a assistência ao paciente.

Nesta semana aconteceu a 
primeira aula com o tema “O 
paciente está resmungando, 
roncando, dormindo ou rebai-
xado? Enfermagem na avalia-
ção neurológica”, ministrada 
pelos enfermeiros José Rubens 
Santana e Neri Camargo.

O evento teve grande par-
ticipação dos colaboradores da 
Santa Casa, Santa Saúde e AME 
Itapeva, que demonstraram 
grande interesse em manter-
-se atualizados em suas profis-

Atualize-se com a Santa Casa

sões, melhorando dessa forma 
a qualidade na assistência ao 
paciente.

As aulas acontecerão men-

salmente, com diferentes te-
mas, sempre ministradas por 
enfermeiros da própria Insti-
tuição.
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