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Oziel Pires 
é inocentado

EXCLUSIVO 
ITA NEWS

Nossa equipe de reporta-
gem esteve pelas ruas de Ita-
peva realizando uma enque-

te com os moradores sobre o 
conhecimento político e suas 
opiniões quanto ao trabalho 

realizado e os vencimentos de 
vereadores e prefeito do muni-
cípio. Página 04.

Enquete aponta 
que população mal 
conhece vereadores

Prefeito itapevense tem avaliação de trabalho pior do que os vereadores e 
56% dos munícipes pedem Legislativo com nove vagas apenas

Depois de sofrer com uma 
denúncia anônima que prejudi-
cou sua vida política e familiar, 
o presidente da Casa de Leis de 

Itapeva foi inocentado por au-
sência de elementos idôneos de 
convicção a embasar pretendi-
da ação penal. Página 02.

Carreta X carro 
no Jd. Maringá

A notícia que o Campus de 
Botucatu estava requerendo a 
ida do curso para aquele mu-
nicípio fez com que a comu-
nidade acadêmica, políticos e 

diversos setores da sociedade 
itapevense se manifestassem 
contrários ao pedido e repu-
diassem a possibilidade le-
vantada. Página 03.

Retirada de curso 
da Unesp volta a 

ser debatida

Um homem foi preso pela 
Guarda Civil Municipal depois 
de furtar um celular de um 

médico na Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA de Itapeva. 
Página 06.

Paciente furta 
celular de médico 

na UPA

Excesso de 
pombos 

preocupa 
vizinhos do 
antigo IML

Estamos 
de Olho

Domingo tem 
eleição para 

Conselho 
Tutelar

Projetos de 
redução de 
salários e 

número de 
vereadores 

geram polêmica

Os alunos do curso da “Pa-
daria Artesanal” receberam 
seu certificado de conclusão de 
curso após mais de 30 horas de 
aulas ministradas na escola Ni-
cota Soares. Em Foco 05.

Curso de “Padaria Artesanal” 
forma mais uma turma

Fundo Social de 
Solidariedade de Itaberá 

realiza atividades

SPC lança romance 
ambientado no período 

da ditadura militar
Em Foco 03
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Sentimos na maioria dos 
políticos de Itapeva que a gran-
de maioria quer ser o articula-
dor para o lançamento de uma 
candidatura a prefeito, inde-
pendentemente da qualidade, 
carisma ou competência para 
recolocar Itapeva em seu devi-
do lugar já que a atual adminis-
tração afastou nossa cidade de 
liderança regional.

O que todos devem tentar 
neste momento em que qual-

quer erro poderá ser fatal vi-
sando as eleições de 2.020 é a 
sensatez de pensar em grupo 
e em Itapeva e não apenas em 
satisfazer o próprio ego como 
demonstra a maioria dos envol-
vidos no próximo pleito.

Arquitetar uma candida-
tura não passa apenas pelas 
condições financeiras de cada 
candidato ou deste ou daque-
le padrinho que poderá forta-
lecer a sua candidatura, mas 

sim no real compromisso de 
cumprir aquilo que se pro-
mete no período de eleições e 
não fazer o contrário como o 
atual prefeito.

Devemos pensar, analisar 
e compor já que diversas can-
didaturas dividem o eleitorado 
e principalmente a nossa ci-
dade e não é desta forma que 
devemos começar um novo go-
verno, seja este de situação ou 
oposição.

Para chamar de meu
Depois de sofrer com uma 

denúncia anônima que 
prejudicou sua vida po-

lítica e familiar, o presidente 
da Casa de Leis de Itapeva foi 
inocentado por ausência de ele-
mentos idôneos de convicção 
a embasar pretendida ação pe-
nal. Meras generalidades sem 
lastro probatório, ou seja, a 
pessoa que fez a acusação sim-
plesmente agiu por maldade 
contra o vereador e não com a 
intenção de mostrar fatos ver-
dadeiros.

A notícia na época causou 
grande repercussão nas mídias 
em função do cargo ocupado por 
Oziel que o faz ser o centro das 
atenções daqueles que querem 
fazer furor político, mas graças 
a habilidade de seu advogado 
Dr. Hamilton Gianfratti e a com-
provada inocência do acusado, o 
processo foi arquivado.

Para sustentar as informa-
ções relatadas ao Ministério Pú-
blico, o denunciante afirma que 
tomou a decisão de apresentar 
a denúncia amparado no artigo 
129 da Constituição Federal, 
que diz que, entre outras ações 
relativas ao seu papel insti-
tucional, o Ministério Público 
“deve promover o inquérito ci-
vil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e co-
letivos”.

O interessante seria se o 
autor da denúncia fosse iden-
tificado para poder responder 
judicialmente por difamação e 
calúnia. Infelizmente isso não 
irá ocorrer, já que a lei prote-
ge estes e não ocorre o mesmo 
com o denunciado.

Dr. Hamilton Gianfratti, ad-
vogado de Oziel, declarou: “A 

Oziel Pires 
é inocentado

denúncia que deu causa a ins-
tauração de inquérito policial 
por requisição do Egrégio Mi-
nistério Público, teve a nature-
za do anonimato. Portanto, sem 
a estrutura moral de uma ini-

ciativa idônea e ainda que sob 
o permissivo constitucional, 
não revelava em seu texto qual-
quer indicativo sério que pu-
desse comprovar qualquer dos 
itens apresentados. Durante a 
instrução do inquérito policial, 
desnudou-se essa fragilidade a 
qual foi sentida pela autorida-
de policial, posto que apenas 
inquiriu em declarações o Sr. 
Oziel. Concluída a fase pream-
bular, os autos foram submeti-
dos à apreciação da Promotoria 
Pública que se manifestou pela 
ausência de elementos de con-
vicção que pudessem justifi-
car a instalação da persecução 
penal, sob pena de se movi-
mentar devidamente o apa-
relho judiciário. Desse modo, 
fazendo uso das constitucio-
nais prerrogativas do Minis-
tério Público, entendeu pelo 
arquivamento. Submetida a 
matéria ao Douto Magistrado, 
manteve a mesma intelecção, 
determinando o arquivamen-
to definitivo dos autos. Desta 
decisão não cabe recurso. Em 
face dessa postura, segundo 
entendo, evitou-se o cometi-
mento de uma grave lesão à 
honra do Sr. Oziel”, explicou.

Moradores vizinhos ao 
prédio da Polícia Científica 
entraram em contato com 
nossa equipe de jornalismo 
denunciando a situação alar-
mante que o local vem apre-
sentando.

De acordo com morado-
res o prédio vem abrigando 
um número excessivo de pom-
bos em suas dependências é o 
medo dos moradores é de que 
a população ao redor do prédio 
acabe contraindo doenças ad-
vindas das fezes do pombo. 
Ainda segundo os denuncian-
tes, além dos pombos, urubus 
começaram a aparecer na vizi-
nhança devido a pombos mor-
tos que ficam no telhado do 
prédio que abrigava também o 
Instituto Médico Legal (IML).

Ao tomar ciência da situa-

Excesso de pombos 
preocupa vizinhos 
do antigo IML

ção nossa equipe entrou em 
contato com a assessoria de im-
prensa da prefeitura para saber 
o que o setor responsável está 
fazendo a respeito do caso, mas 

até o momento não obtivemos 
resposta. Tentamos ainda con-
tato com o responsável pelo 
prédio da Polícia Científica, po-
rém, não o encontramos.



Que moral
Parceria fechada com o Grupo Al-

vorada! O grupo vai investir mais de 5 
milhões de reais na construção de uma 
granja que irá gerar 120 vagas de em-
prego em sua primeira fase, com alta 
perspectiva de crescimento e geração de 
ainda mais empregos, esta foi a coloca-
ção do prefeito nas redes sociais ao lado 
de Geraldo Cerdeira. Não foi a Marimar 
Guidorzi que foi contratada para gerar 
empregos? Por que Luiz Cavani não a 
convidou para a foto da conquista? Ter-
minou a moral desta e está sendo excluí-
da do grupo?

SPC
O grande articulista e escritor Sebas-

tião Pereira Costa lançou mais um livro e 
com certeza será um grande sucesso. Vale 
a pena destacar que o amigo financiou to-
talmente a sua obra e já está à disposição 
de todos. Brilhante, Sebastião.

Aniversário
No sábado estivemos presentes no 

aniversário deste grande amigo Elias, da 
Ótica Vitória. Uma pessoa digna e que 
merece o respeito de todos. Alguns se 
“esconderam” achando que seria uma 
reunião política e ficaram com medo 
de represálias do alcaide. Perderam um 
grande momento de confraternização. 

Guarda chuvas
É de se lamentar o furto dos guar-

da chuvas na recém inaugurada Rua 
da Cultura. Que se investigue e cobrem 
a descoberta destes vagabundos que 
atrapalham iniciativas que dão brilho 
a nossa cidade. Uma pergunta: qual o 
motivo pelo qual o secretário Luciano de 
Oliveira não colocou uma guarnição da 
Guarda Municipal para proteger uma 
obra pública?

Minha emenda
Débora Marcondes – “Fiquei sa-

bendo novamente que o carro da vigi-
lância sanitária que foi uma emenda 
impositiva que fiz, está sendo usado 
por outras pessoas dentro da secre-
taria da Saúde, que o carro vai viajar 
com uma secretária do SAE. Por que 
a secretária não empresta o dela para 
viajar? Tira o da vigilância e aí ficam 
sem carro para trabalhar e dão para 
outro setor. Sabemos que há outros 
veículos no setor, pois o veículo da vi-
gilância estava em situação lamentá-
vel e foi por isso que destinei emenda, 

pulação com certeza agradece. Que os 
demais aproveitem que a base será pre-
miada com todas as emendas possíveis, 
já a oposição...

Passeando
“Outra coisa é que a emenda mi-

nha para uma viatura para a Guarda 
Municipal que foi uma Duster já está 
ai, e já estão pintando ela e mais ou 
menos uns 10 dias já estará nas ruas 
atendendo a população de Itapeva e 
peço para dar uma atenção ao Bela 
Vista e Kantian”. Esperamos que o fato 
ocorra já que até guarda chuva foi fur-
tado em praça pública. Aproveite, verea-
dor, que o prefeito condenado está que-
rendo partir para a reeleição.

Pinóquio?
Marinho – “Fiz uma moção a res-

peito da UNESP, novamente fomos 
surpreendidos com a informação de 
que estamos correndo o risco de per-
der o curso de engenharia industrial 
madeireira da UNESP de Itapeva para 
o Campus de Botucatu. Já está con-
cretizado e aprovado pela faculdade 
de ciências agrárias de Botucatu a 
absolvição do curso de engenharia 
industrial madeireira por aquele cam-
pus, estamos correndo sério risco de 
perder esse curso, é uma questão de 
tempo”. Curioso, o Cavani não veio as 
redes sociais e garantiu que isso jamais 
aconteceria? O que houve, perdeu a for-
ça ou mentiu?

Em luta
“Se o curso sair de Itapeva vai ser 

o início do fim da UNESP em Itapeva, 
então peço aos senhores vereadores 
que junto com o deputado que tem 
mais contato que até mesmo trabalha-
ram para eles na campanha, peçam a 
eles essa ajuda, a moção vai ser dirigi-
da ao Governador do Estado, João Dó-
ria, ao presidente da Alesp e ao reitor 
da UNESP, então é muito importante 
essa união para que tenhamos força. 
Também junto com o vereador Jé en-
tramos em contato com vereadores de 
11 câmaras de nossa região, pedindo 
a eles que fizessem também essa mo-
ção, e tivemos respostas positivas de 
todos os vereadores que entramos em 
contato, ou seja, o governador a Alesp 
e o Reitor vão receber 12 moções de 
apelo para a manutenção do curso de 
engenharia industrial madeireira em 
Itapeva e sugeri o seguinte ainda, que 
traga o curso de engenharia florestal 

está sendo mal assessorada e não sa-
bia dessa questão?

Pressão
Depois de muita pressão popular o 

projeto de diminuição de salários vai a 
Plenário para votação. Wiliana, Vanes-
sa e Rodrigo foram totalmente contra.

Probabilidade
Se o povo for a Casa de Leis protes-

tar talvez algo aconteça, mas se ocor-
rer o contrário o salário continuará o 
mesmo. O que nos preocupa é a postura 
de alguns edis que agem como se o di-
nheiro fosse mais importante do que a 
condição de ser vereador. Se todos cum-
prissem com sua parte Itapeva estaria 
muito melhor. Quantos projetos de in-
teresse popular foram aprovados este 
ano?

Probabilidade II
Com a inclusão do projeto para vo-

tação veremos quem realmente terá o 
respeito do povo nas próximas eleições. 
Pode até ser contrário a diminuição do 
salario que acho que todos tem esse di-
reito, mas que mostrassem serviço para 
não deixar a cidade no estágio que se 
encontra com um prefeito omisso e o 
mais condenado da história e mesmo 
assim alguns se curvam ao mesmo. O 
povo não aguenta mais.

Parabéns!
Aos nossos vereadores que em ano 

eleitoral abraçaram um candidato 
cada um e assim conseguiram acabar 
com a possibilidade de termos gente 
nossa nos representando, subir agora 
no púlpito da Câmara fazer discurso é 
fácil, quero ver mobilizar o paraque-
dista que trouxeram até aqui nesta 
causa da UNESP. Se não acontecer rea-
tivaremos a memória dos eleitores de 
quem e para quem trabalharam “nos-
sos” vereadores. 

Revoltado
O Margarido está revoltado com o 

estado de abandono de várias obras e 
serviços que poderiam ocorre no Alto 
da Brancal. Como é reduto do verea-
dor o prefeito faz de conta que o lugar 
não existe.

Aguarde
Vem aí o Beatles Cover, mais uma 

realização do Jornal Ita News.

se o carro for viajar de novo eu estarei 
encaminhando a denúncia ao Ministé-
rio Público. Secretária Maria Eliza eu 
não destinei esse carro para ser usa-
do por outros setores, e sim exclusivo 
para a Vigilância Sanitária porque eles 
precisam”. A colocação da vereadora é 
pertinente e acredito que esporadica-
mente o “empréstimo” possa ocorrer, 
mas nunca de forma costumeira como 
menciona Débora.

Estamos juntos
“Como representante da classe das 

mulheres como somos tão poucas na 
política municipal, estadual e federal 
eu venho novamente pedir a Casa de 
Apoio a Mulher, quem em 2016 quan-
do fiz a semana de combate a vio-
lência doméstica, o secretário nessa 
tribuna falou para todos que estaria 
abrindo a Casa de Apoio e até hoje ele 
não conseguiu abrir esse espaço, acho 
que está muito bem trancada porque 
desde de 2016 ele está abrindo, então 
venho pedir, pois eu tenho gravado 
isso, ele falando e até agora não saiu 
do discurso”. Alguns casos em Itapeva, 
vereadora, são apenas lembrados no 
período eleitoral e a mulher itapevense 
realmente precisa ser lembrada cons-
tantemente. Estaremos apoiando todas 
as iniciativas relativas ao caso e com-
batendo da melhor forma. Temos todos 
que cobrar uma ação imediata.

Empregos
Vanessa Guari – “Queria também 

agradecer ao governo pelo apoio e in-
centivo ao empresário da Granja Alvo-
rada que irá investir no Bairro Capute-
ra e gerar 120 empregos para a região, 
os materiais e equipamentos já estão 
sendo entregues e em breve as obras 
estarão a todo vapor e sem dúvida é 
mais uma grande conquista para os 
moradores do Guarizinho. Em breve 
teremos mais novidades e melhorias”. 
Bem melhor que o projeto para a dimi-
nuição do número de vereadores que in-
felizmente a vereadora retirou.

Emendas
Sidnei Fuzilo - O agradecimento 

meu vai ser para a Maria Eliza, co-
loquei uma emenda em 2017/2018 
e essa emenda está sendo colocada 
lá na academia do Bela Vista, outra 
coisa é do dentista do posto de saú-
de do Bela Vista que está com todos 
os equipamentos da emenda desse 
vereador”. Uma boa notícia que a po-

de Botucatu para o Campus de Itape-
va”, disse o vereador Marinho. O que 
lamentamos primeiro é a UNESP não 
crescer ao longo dos tempos e aumen-
tar as opções de cursos para a região. 
Quanto ao fechamento da unidade isto 
vem se arrastando há tempos e sendo 
ignorado pelo prefeito. Precisamos além 
de manter criar novos cursos já que a 
entidade é grandiosa demais e pode sim 
dar outras opções para a cidade.

Não pode
“Estou vendo que há interesses 

subjetivos através disso, alguns 
professores do curso de engenharia 
industrial madeireira são favoráveis 
a isso, da ida do curso para Botu-
catu porque tem professores que 
acabaram de ser matriculados no 
curso de pós graduação lá, tem pro-
fessores que são daquela região ou 
até mesmo de Botucatu, então é evi-
dente que há interesses subjetivos 
através disso e esse interesse pode 
atrapalhar de maneira imensurável 
a nossa região. Um dos objetivos da 
Unesp é a descentralização do ensi-
no superior, e é por isso que exis-
tem mais de 20 campus da Unesp 
espalhado no interior do estado, é 
para levar o ensino superior para 
todos, para dar a universalização do 
estudo superior a todos”. De forma 
alguma vereador Marinho esta deci-
são possa ocorrer favorecendo meia 
dúzia por capricho e comodismo. De-
nuncie os nomes e peça a exoneração, 
desligamento, expulsão, use o nome 
que quiser para afastar essas pessoas 
da possibilidade de retrocesso para a 
Educação.

Retirada e silêncio
Na semana passada procuramos 

a vereadora Vanessa Guari para falar 
sobre o projeto de diminuir o número 
de vereadores que ela apresentou, mas 
não obtivemos retorno. O motivo? A ve-
readora retirou o projeto. Surpresas da 
política.

Estratégico
A retirada foi devido ao projeto 

constar a diminuição de vereadores 
para número par, sendo que o ideal é 
ter número ímpar de vereadores. Pois 
bem, tal situação levantou suspeitas 
de muitas pessoas, uma vez que qual-
quer indivíduo que tenha o mínimo 
de conhecimento político sabe dessa 
questão. Aí fica a dúvida, a vereadora 
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No final de setembro a 
possível perda do curso 
de Engenharia Indus-

trial Madeireira do Campus da 
Unesp de Itapeva mexeu com a 
população em geral.

A notícia que o Campus de 
Botucatu estava requerendo a 
ida do curso para aquele mu-
nicípio fez com que a comu-
nidade acadêmica, políticos e 
diversos setores da sociedade 
itapevense se manifestassem 
contrários ao pedido e repu-
diassem a possibilidade le-
vantada.

O assunto foi discutido na 
sessão de Câmara de segun-
da-feira (30) onde o vereador 
Marinho (MDB) informou que 
juntamente com o vereador Jé 
também do MDB , fez contato 
com onze câmaras de verea-
dores de municípios vizinhos 
pedindo apoio na moção de 
apelo que seria encaminha-
da ao governador João Dória 
(PSDB), a ALESP (Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo) e ao reitor da Unesp, 
e de acordo com Marinho, a 
solicitação foi bem recebida 
pelos vereadores da região 
que prometeram apoiar a per-
manência do curso na Unesp 
itapevense.

Já o prefeito Luiz Cavani 
(PSDB) divulgou em suas re-
des sociais na terça-feira, 01 
de outubro, que participou 
de uma reunião em São Paulo 
onde o reitor da Unesp infor-

Retirada de curso da Unesp volta a ser debatida
e mobiliza autoridades políticas da região

mava que não haveria mu-
danças. “Acabo de sair de uma 
reunião muito produtiva com 
o Reitor da UNESP, Prof. San-
dro Roberto Valentini, em que 
conseguimos a garantia de 
que os cursos de Engenharia 
Industrial Madeireira e Enge-
nharia de Produção permane-
cem em Itapeva, e de que não 
há nenhuma pretensão por 
parte da reitoria em fechar 
o nosso campus. A UNESP de 
Itapeva é patrimônio da nos-
sa região e fundamental para 
o nosso desenvolvimento e 
como dito anteriormente, não 
permitiremos o desmonte do 

nosso campus. Essa luta é de 
todos nós!”, escreveu Cavani.

Abaixo segue a nota de re-
presentantes da Unesp de Ita-
peva encaminhada aos meios 
de comunicação, confira:

Nota de esclarecimento
Ao assunto que discorre a 

respeito de um possível pedi-
do da Faculdade de Ciências 
Agronômicas (FCA) / Unesp de 
Botucatu para que se transfi-
ra o curso de Engenharia In-
dustrial Madeireira – Campus 
de Itapeva para o referido 
local (FCA – Botucatu) (ht-
tps://www.fca.unesp.br/#!/

instituicao/congregacao/pau-
tas--atas/ link do documento 
público da reunião extraordi-
nária que ocorreu às 10 horas 
do dia 27/09/2019). 

A reunião trata do pro-
blema referente a Resolução 
UNESP 63, de 12/09/2019, que 
dispõe sobre a regularização 
de Unidades Universitárias 
com departamentos com nú-
mero de docentes inferior a 
10. Atualmente o departa-
mento de Ciência Florestal 
não atende essa exigência 
de 10 professores em seu de-
partamento, sendo assim, foi 
marcada reunião extraordiná-

ria para discorrer se o NOSSO 
curso de Engenharia Indus-
trial Madeira, se atendido, 
acolhe a referida Resolução, 
aumentando o número de do-
centes. 

A comunidade de Itapeva 
e região combate esse tipo de 
pleito pois o curso de Enge-
nharia Industrial Madeireira 
atende o público quase que 
exclusivamente da região. Em 
fevereiro deste ano tivemos 
algo parecido que mobilizou 
políticos, estudantes, profes-
sores e a população em geral 

para combatê-la. A conquista 
do Campus da Unesp em Ita-
peva foi alcançada a duras 
penas, impulsionadas pela 
população e políticos da épo-
ca e mantida por atuais atores 
políticos e comunidade que 
acredita que a Unesp alavanca 
o desenvolvimento regional. A 
administração do Campus de 
Itapeva repudia e luta pela per-
manência do curso no Campus 
de Itapeva e pela consolidação 
do mesmo. Aguardamos o rece-
bimento do referido oficio para 
providências”.
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Nossa equipe de reporta-
gem esteve pelas ruas 
de Itapeva realizando 

uma enquete com os morado-
res sobre o conhecimento polí-
tico e suas opiniões quanto ao 
trabalho realizado e os venci-
mentos de vereadores e prefei-
to do município.

Na enquete foi verificado 
que as mulheres estão mais por 
dentro do cenário atual da po-
lítica do que os homens e que 
muitos ainda citam ex-vereado-
res como ocupantes do cargo 
na atual gestão.

Foram feitas as seguintes 
perguntas aos entrevistados: 

Você consegue citar o nome 
dos 15 vereadores da Câmara 
de Itapeva?

Qual sua avaliação do traba-
lho realizado por eles?

Na sua opinião, quantos 
vereadores seriam suficientes 
para o município?

O salário base de um verea-
dor hoje é de R$ 8.752,49 esse 
valor é o ideal?

Quanto ao trabalho do pre-
feito, qual a sua avaliação?

O salário do prefeito de Ita-
peva é de R$ 23.339,97 esse va-
lor é o ideal?

Na primeira pergunta os 
moradores respondiam espon-
taneamente e em seguida com 
o auxílio de fotografias dos ve-
readores. Na espontânea geral 
a média foi de quatro vereado-
res lembrados pelos munícipes, 
já com o auxílio de fotografia 

esse número subiu para sete 
vereadores, ou seja, mesmo 
com o auxílio de fotografias a 
maioria dos vereadores ainda 
são desconhecidos pela popu-
lação.

Quanto a avaliação dos tra-
balhos dos vereadores, 56% 
classificaram como ruim, 33% 
como bom e 11% como ótimo. 
Já em respeito a quantidade 
que acreditam ser o ideal para 
Itapeva, 56% disseram que 
nove vereadores seria o sufi-
ciente, enquanto 44% acredi-
tam que o município precisa 
de onze vereadores na Câmara 
Municipal.

No que diz respeito ao sa-
lário dos vereadores que hoje 
é de R$ 8.752,49 a maioria da 

população pede para que seja 
diminuído esse valor, cerca de 
78% opinaram por essa alter-
nativa enquanto 22% acredi-
tam que o valor condiz com o 
cargo que ocupa, nenhum mu-
nícipe ouvido achou que o va-
lor deveria ser maior.

O chefe do Poder Executivo, 
desgastado pelos escândalos 
das notas frias e das CEIs - Co-
missão Especial de Inquéritos 
que estão em andamento, aca-
bou tendo uma avaliação ruim 
de seu trabalho. Para 78% dos 
entrevistados a gestão do atual 
governo é tida como ruim e 
22% classificam o trabalho 
como bom.

Na questão salarial do pre-
feito que hoje é de R$ 23.339,97 

foi a que obteve a maior re-
sistência da população, 89% 
acredita que esse valor deve 
diminuir e 11% diz que a remu-
neração está de acordo com o 
exigido pelo cargo. 

A seguir você pode conferir a 

enquete especificada por gênero, 
onde é possível verificar que os 
vereadores são mais conhecidos 
pelo público feminino, já o públi-
co masculino foi mais crítico com 
o salário dos vereadores do que o 
do prefeito.

Enquete aponta que população mal conhece 
vereadores e pede diminuição de salários

Prefeito itapevense tem avaliação de trabalho pior do que os vereadores e 56% dos munícipes pedem Legislativo com nove vagas apenas

Oziel Pires

Dr. Pedro Correa

Vanessa Guari

Débora Marcondes

Edivaldo Negão

Williana Souza

Jeferson Modesto

Laercio Lopes

Márcio Supervisor

Wilson Margarido

Rodrigo Tassinari

Tião do Táxi

Marinho Nishyiama

Toni do Cofesa

Sidnei Fuzilo

O Fundo Social de Itaberá 
tem como missão transformar 
vidas e oferecer independência, 
por meio da qualificação profis-
sional, e o resgate da dignidade 
dos cidadãos em situação de 
vulnerabilidade.

As ações do Fundo Social, 
são planejadas sempre em 
parceria com as secretarias 

Fundo Social de Solidariedade de Itaberá 
realiza atividades em prol da comunidade

municipais, entidades sociais, 
escolas e voluntários, buscan-
do também recursos junto ao 
governo do Estado, por meio do 
FusSP (Fundo Social do Estado 
de São Paulo).

Organizar e ampliar o 
atendimento diário às pessoas 
que buscam o Fundo Social de 
Solidariedade, em virtude da 

pobreza ou abandono, garan-
tindo recursos em alimentos, 
vestuário, agasalhos, muletas, 
bengalas, cadeiras de roda, 
cadeiras de banho, enxoval de 
bebê e outros auxílios, obede-
cendo às normas superiores e 
internas.

Buscar através de progra-
mas de assistência e de cam-

panhas, formas de auxiliar a 
população em suas necessida-
des e vulnerabilidades, sempre 
mostrando o caminho legal a 
ser percorrido, mobilizando a 
comunidade e seus recursos, 
além de buscar parcerias com 
empresas, e outros. Realizar a 
Campanha do Agasalho, Sema-
na da Páscoa, Semana da Crian-

ça, auxiliado por voluntários 
promover a venda de Flores 
Finados para comprar produ-
tos ortopédicos como muletas, 
bengalas, cadeiras de roda, 
cadeiras de banho, que são 
anualmente emprestados para 
aqueles que necessitam, pro-
mover ações em parcerias com 
as escolas municipais estaduais 

e entidades, que possibilitem 
divulgar suas ações e arreca-
dar fundos para as atividades 
que desenvolvem, realizar a 
Campanha de Arrecadação de 
Pet para a decoração de Natal, 
enfim são muitas as ações e os 
trabalhos realizados pela equi-
pe do Fundo Social de Solidarie-
dade de Itaberá.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

“Bem aventurados os pa-
cificadores porque serão cha-
mados filhos de Deus.” Jesus 
(Mateus, 5:9)

Efetivamente, precisamos 
das pessoas, da inteligência, 
habilitados a orientar o pro-
gresso das ciências no planeta. 
Necessitamos, porém, e talvez 
mais ainda, dos trabalhadores 
do bem, capazes de assegurar 
a paz no mundo. Não somen-
te daqueles que asseguram o 
equilíbrio coletivo na cúpula 
das nações, mas de quantos se 
consagram ao cultivo de paz 

Você é: passivo, pacífico 
ou pacificador?

nas atividades diárias:
- dos que saibam ouvir as-

suntos graves, substituindo-
-lhes as amarguras pelo bálsa-
mo do entendimento fraterno;

- dos que percebem a exis-
tência do erro e se dispõem a 
saná-lo, sem alargar-lhe a ex-
tensão com críticas destrutivas;

- dos que enxergam proble-
mas, procurando solucioná-los, 
em silêncio, sem conturbar o 
ânimo alheio;

- dos que recolhem confi-
dências afetivas, sem passá-las 
adiante;

- dos que identificam os 
conflitos dos outros, ajudando-
-os, sem discussões vazias.

- dos que desculpam ofensas, 
lançado-as no esquecimento;

- dos que pronunciam pa-
lavras de consolo e esperança, 
edificando fortaleza e tranquili-
dade onde estejam;

- dos que apagam o fogo da 
rebeldia ou da crueldade, com 
exemplos de tolerância;

- dos que socorrem os ven-
cidos da existência, sem acusar 
os chamados vencedores;

- dos que trabalham sem 
criar dificuldades para os ir-
mãos do caminho;

- dos que servem sem queixa;
- dos que tomam sobre os 

próprios ombros toda a carga 
de trabalho que podem supor-
tar no levantamento do bem de 
todos, sem exigir a cooperação 
do próximo para que o bem de 
todos prevaleça.

**********
Paz no coração e paz no ca-

minho.
Bem-aventurados os pacifi-

cadores—disse-nos Jesus--, uma 
vez que todos eles agem na vida, 
reconhecendo-se na condição de 
fiéis e valorosos filhos de Deus.

O que eu sou?
Pacificador: é aquele que 

leva a paz onde está a discór-
dia.

Pacífico: aquele que vive em 
paz, confortavelmente.

Passivo: aquele que é apáti-
co, indiferente.

“Felizes os Pacificadores “...
Obedecendo ás orientações
livro: Ceifa de Luz = cap.19
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel
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Na madrugada de sábado 
(28) um homem foi preso pela 
Guarda Civil Municipal depois 
de furtar um celular de um 
médico na Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA de Itapeva.

De acordo com os GCMs que 
atenderam a ocorrência o ho-
mem entrou na unidade se pas-
sando por paciente e ao receber 
atendimento de um dos médi-
cos, aproveitou o momento em 
que a vítima foi chamar outro 
médico para auxiliá-lo para fur-
tar o celular.

Ao retornar para a sala o 
médico não encontrou o pa-
ciente e notou também a falta 
do celular que havia ficado em 
cima da mesa. Diante da si-
tuação a Guarda Municipal foi 

acionada e em posse das carac-
terísticas do indivíduo saiu em 
patrulhamento para ver se en-
contrava o homem.

O indivíduo foi encontrado 
nas proximidades da Vila São 
Benedito e ao abordar o ho-
mem os guardas encontraram 
com ele além do celular do mé-
dico, mais dois celulares. Ainda 
segundo a GCM o indivíduo é 
de Itararé e tinha acabado de 
desembarcar em Itapeva, o ho-
mem preso já tinha passagem 
passagens por roubo, importu-
nação sexual e descumprimen-
to de medida protetiva.

O indivíduo recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado para 
o Plantão Policial onde o caso 
foi apresentado.

Paciente furta 
celular de 
médico na UPA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do LAR DO AMOR, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 24º do Estatuto da entidade vigente, vem por meio deste 
convocar os senhores Sócios para Assembleia Geral, conforme artigos 52º 
e 59º, a realizar-se no dia 28 de OUTUBRO de 2019, deliberar e votar a 
seguinte ordem:

- ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2020/2021.
A Assembleia Geral será realizada na sede da entidade, na Rua Ipane-
ma, 426, Vila Aparecida, neste município, em primeira convocação para as 
19h00min, com a presença da maioria absoluta dos sócios contribuintes 
eleitores, ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, 
com qualquer número de associados.
Itapeva, 04 de outubro de 2019.

Na tarde de terça-feira (01) 
um acidente envolvendo uma 
carreta e um veículo de passeio 
foi registrado no Jardim Maringá.

Ambos os veículos trafega-
vam pela Avenida Alexandrino 
de Moraes, porém ao chegarem 
no cruzamento da Rua João An-
tunes de Moura a carreta rea-
lizou manobra para acessar a 

referida rua, nesse momento o 
veículo que estava ao lado aca-
bou atingido.

Apesar de uma das rodas 
da carreta passar por cima de 
parte do veículo ninguém ficou 
ferido. As vias onde o acidente 
aconteceu ficaram parcialmen-
te interditadas, mas não houve 
feridos.

No período das 9h às 17h serão 
votados os candidatos que pleiteiam 
vaga para assumirem o Conselho Tu-

telar pelos próximos 4 anos. 
Para que você possa participar 

do pleito, basta comparecer a Esco-

la Otávio Ferrari com seu título de 
eleitor e um documento com foto. 
Participe!

Carreta X carro 
no Jd. Maringá

Domingo (06) tem eleição

O Projeto de Lei do vereador 
Jeferson Modesto (MDB) que 
visa diminuir pela metade o va-
lor do subsídio pago a agentes 
políticos de Itapeva foi discuti-
do em reunião de comissões e 
encaminhado a Plenário para 

ser votado em sessão de Câma-
ra.

Até o final desta edição ain-
da não havia sido decidido se o 
projeto entraria em votação já 
na noite desta quinta-feira (03) 
ou seria colocado na pauta em 

outro dia.
Projeto retirado
Enquanto isso a vereadora 

Vanessa Guari (MDB) retirou o 
seu Projeto de Lei que pedia a 
diminuição de vereadores para 
a próxima legislatura.

Projetos de redução de 
salários e número de 
vereadores geram polêmica



PROCLAMAS
ra Nascimento, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 22/08/2019, com 44 anos de idade, nascida 
a 25/01/1975, do lar, residente à Rua Arthur do 
Amaral Camargo, nº 299, Vila Taquari, Itapeva - 
SP, filha de ANTONIO DO NASCIMENTO, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e 
de JOVELINA DO CARMO GARCIA DO 
NASCIMENTO, do lar, nacionalidade brasileira, 
71 anos, natural de Itapeva - SP , residente e do-
miciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de Bens. 01 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV FERNANDO HENRIQUE DE 
ARAUJO MACHADO e JÉSSICA LÚCIO 
RYDEN, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 31 anos de idade, nascido a 28 de 
setembro de 1988, empresário, residente à Rua 
Estrada Vicinal Governador Mario Covas, nº 5561, 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
FERREIRA MACHADO, comerciante, na-
cionalidade brasileira, 55 anos, natural de Ribeirão 
Branco-SP, nascido na data de 20 de setembro de 
1964 e de ANA APARECIDA DE ARAUJO 
MACHADO, comerciante, nacionalidade brasi-
leira, 64 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados à Rua Nove de Julho nº 35- Centro- 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 27 anos de idade, nascida a 
26/04/1992, veterinária, residente à Rua Estrada 
Vicinal Governador Mario Covas, nº 5561, Bairro 
de Cima, Itapeva - SP, filha de VALDIR RYDEN 
DE MELLO, policial, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 
30 de setembro de 1963 e de JANE FERREI-
RA LÚCIO RYDEN, técnica em enfermagem, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Nova 
Campina -SP, nascida na data de 09 de novembro 
de 1971, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP, à Rua São Paulo, 238- Vila Nova. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 01 de outubro de 2019 

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

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

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

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

Nºs I, III, IV e V JEFERSON LUIZ SANTOS 
LEITE e GRAZIELE LIMA DA COSTA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
25 anos de idade, nascido a 17 de março de 1994, 
montador de óculos, residente à Rua Jales, nº 
411, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de LUIZ 
RIBEIRO LEITE, natural de Guarizinho / Ita-
peva - SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de LAUDICÉA RODRIGUES 
SANTOS LEITE, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 50 anos, natural de Itapeva - SP, residente e do-
miciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Kauan Lima Santos, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 23/06/2015, com 23 
anos de idade, nascida a 11/12/1995, agente de 
pesquisa, residente à Rua Santo Antonio de Cate-
gero, nº 338, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha 
de PAULO CESAR DA COSTA, comercian-
te, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de La-
jeado - RS e de MARIA AURORA DE LIMA, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 61 anos, 
natural de Ribeira - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
25 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOEL PAULO DE SIQUEI-
RA e JANAINA FERNANDES DOS 
SANTOS SEGOBIA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Janaina Fernandes dos 
Santos Segobia,cujo o casamento foi dissolvido 
aos 22/06/2018, com 38 anos de idade, nascido a 
24 de julho de 1981, eletricista, residente à Rua Rio 
de Janeiro, nº 165, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de 
JOAQUIM RODRIGUES DE SIQUEIRA, 
natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 23 de novembro 
de 2001 e de BENEDITA GONÇALVES DE 
SIQUEIRA, pensionista, nacionalidade brasilei-
ra, 76 anos, natural de São Pedro do Turvo-SP, 
nascida na data de 06 de julho de 1943, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de Joel Paulo de Siquei-
ra,cujo o casamento foi dissolvido aos 22/06/2018, 
com 27 anos de idade, nascida a 10/12/1991, tera-
peuta ocupacional, residente à Rua Rio de Janeiro, 
nº 165, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de JONAS 
FERNANDES DOS SANTOS, motorista, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de Ita-
peva-SP e de NERCI DE OLIVEIRA LINO 
DOS SANTOS, vendedora, nacionalidade bra-
sileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 

de Bens. 25 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JEFERSON DE OLIVEIRA 
ALMEIDA e LARISSA ASSIS DE SOUZA 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 33 anos de idade, nascido a 15 de 
outubro de 1985, auxiliar de escritório, residente à 
Rua Queluz, nº 86, Vila São Miguel, Itapeva - SP, 
filho de MILTON DE ALMEIDA, vendedor, 
nacionalidade brasileira, 61 anos, natural de Itape-
va-SP, nascido na data de 21 de março de 1958 e 
de ROSELÍ DOMINGUES DE OLIVEIRA 
ALMEIDA, doméstica, nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
16 de agosto de 1963, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Johnny Henrique Rodrigues Brito,-
cujo o casamento foi dissolvido aos 12/05/2017, 
com 23 anos de idade, nascida a 05/03/1996, do 
lar, residente à Rua Queluz, nº 86, Vila São Miguel, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ ROBERTO DE 
OLIVEIRA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 
14 de outubro de 1967, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP e de AIDNA ASSIS DE SOUZA 
OLIVEIRA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 22 
de abril de 1997. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 25 
de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV VALDINEI DOS SANTOS BAR-
ROS e MARIA APARECIDA DIAS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 39 anos 
de idade, nascido a 25 de dezembro de 1979, ope-
rador de rolo compactador, residente no Sitio São 
Judas Tadeu, no Bairro Areia Branca, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ CARLOS CARDOSO DE 
BARROS, nacionalidade Brasileira, 63 anos, 
natural de Itapeva- SP, nascido na data de 26 de 
março de 1956 e de EVA FRANCISCA DOS 
SANTOS BARROS, nacionalidade Brasileira, 
62 anos, natural de Itapeva- SP, nascida na data 
de 15 de janeiro de 1957, residentes e domicilia-
dos nesta cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Guapiara-SP, solteira, com 24 anos de 
idade, nascida a 01/01/1995, inspetor de alunos, 
residente à Rua Paulo Domingues de Almeida, nº 
89, no Bairro Santo Antonio, Guapiara - SP, filha de 
OVIDIO SEBASTIÃO DIAS, pedreiro, nacio-
nalidade Brasileira, 57 anos, natural de Iporanga- 
SP, nascido na data de 19 de agosto de 1962 e de 
MARIA LUIZA TRAVASSOS DIAS, do lar, 
nacionalidade Brasileira, 55 anos, natural de Gua-
piara- SP, nascida na data de 08 de junho de 1964, 
residentes e domiciliados em Guapiara- SP. Itapeva. 
26 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV JAILTON CRISTIANO APA-
RECIDO SILVA LIMA e MARIA EDU-
ARDA FERREIRA, sendo ELE:- natural de 
Apiaí-SP, solteiro, com 25 anos de idade, nascido 
a 27 de novembro de 1993, técnico em informática, 
residente à Rua João Borges Ribeiro, nº 277, 
Jardim Guaiba, Sorocaba - SP, filho de ANTO-
NIO CARRIEL DE LIMA, funcionário público, 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Ara-
çaiba-SP, nascido na data de 27 de novembro 
de 1963 e de APARECIDA DAS DORES 
SILVA LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de Apiaí-SP, nascida na data de 
16 de fevereiro de 1965, residentes e domiciliados 
em Sorocaba-SP; sendo ELA:- natural de Itara-
ré-SP, solteira, com 18 anos de idade, nascida a 
14/11/2000, do lar, residente à Rua Antonio Galvão 
Santos, nº 61, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de 
RONALDO FRANCISCO ANGELO FER-
REIRA, mecânico de manutenção, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 05 de setembro de 1978 e de ROSA-
NA MAURICIO, do lar, nacionalidade brasileira, 
38 anos, natural de Itararé-SP, nascida na data de 
17 de abril de 1981, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 26 de 
setembro de 2019 

Nºs I, II, III e IV MARCOS VINICIUS RAMOS 
DA SILVA e MARIA JOANA MATOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 17 anos 
de idade, nascido a 13 de janeiro de 2002, mecâni-
co, residente à Rua João Martins de Melo Primo, nº 
133, Conjunto Habitacional Paulo VI, Itapeva - SP, 
filho de MARCIANO DA SILVA, mecânico, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 10 de maio de 1979 e de 
JOICE RODRIGUES RAMOS, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 36 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascida na data de 23 de fevereiro de 1983, 
residentes e domiciliados à Rua João Martins de 
Melo Primo, nº 133, Conjunto Habitacional Paulo 
VI, em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 16 anos de idade, nascida 
a 07/02/2003, estudante, residente à Rua Faxinal 
de Baixo, Bairro Faxinal, Itapeva - SP, filha de MA-
GALI APARECIDA PINTO MATOS, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de 
Itapeva - SP, nascida na data de 17 de abril de 1978, 
residente e domiciliada em Jundiaí - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 27 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDER DOS SANTOS e GIO-
VANA MARCELA DE LIMA FLORÊNCIO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado 
de Luciana de Oliveira Santos, cujo o casamen-

to foi dissolvido aos 27/04/2016, com 27 anos de 
idade, nascido a 15 de janeiro de 1992, serviços 
gerais, residente à Rua João Benedito Ferreira de 
Melo, nº 23, Fundo 01, Conjunto Habitacional São 
Camilo, Itapeva - SP, filho de EDERALDO DOS 
SANTOS, natural de Paraguaçu Paulista - SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP 
na data de 19 de janeiro de 2019 e de FRAN-
CISCA MARIA DE ARAUJO, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Itapeva 
- SP , residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
38 anos de idade, nascida a 06/04/1981, vendedora, 
residente à Rua João Benedito Ferreira de Melo, nº 
23, Fundo 01, Conjunto Habitacional São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de DARCI FLORÊNCIO, 
pintor, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 
de Pirajui - SP e de LEOVIL RODRIGUES 
DE LIMA, doméstica, nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de Capão Bonito - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 27 
de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV SIDNEI DE OLIVEIRA ALMEI-
DA e DANIELE DE OLIVEIRA LIMA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 23 anos 
de idade, nascido a 14 de janeiro de 1996, lavrador, 
residente no Bairro dos Thomes, Itapeva - SP, filho 
de JUSCELINO MENDES DE ALMEIDA, 
lavrador, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural 
de Itapeva - SP, nascido na data de 07 de julho de 
1970 e de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA 
ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domi-
ciliados neste município de Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 
23 anos de idade, nascida a 21/02/1996, do lar, re-
sidente no Bairro dos Macucos, Itapeva - SP, filha 
de VALDECIR ESTEVES DE LIMA, faleci-
do em Ribeirão Branco - SP e de CLAUDETE 
CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA, pensionista, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itape-
va - SP, nascida na data de 25 de julho de 1973, 
residente e domiciliada neste município de Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 30 de setem-
bro de 2019 

Nºs I, III e IV LEANDRO TODESCATTO e 
POLYANA APARECIDA DE MORAES, 
sendo ELE:- natural de Serafina Corrêa-RS, 
solteiro, com 32 anos de idade, nascido a 10 
de outubro de 1986, reparador automobilístico, 
residente Rua Augusto Baptista do Canto, nº 74, 
Jardim Imperador, Itapeva - SP, filho de EUCLI-
DES JOÃO TODESCATTO, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 68 anos, natural de Dois 

Lageados - RS, nascido na data de 18 de junho de 
1951 e de CARMEM COLETTI TODESCAT-
TO, aposentada, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Dois Lageados -RS, nascida na data de 
20 de março de 1954, residentes e domiciliados em 
Dois Lageados - RS; sendo ELA:- natural de Ita-
berá-SP, solteira, com 30 anos de idade, nascida a 
21/12/1988, do lar, residente Rua Augusto Baptista 
do Canto, nº 74, Jardim Imperador, Itapeva - SP, 
filha de JORGE DONIZETI DE MORAES, 
natural de Guarizinho / Itapeva - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP na data de 10 de 
outubro de 2018 e de MARIA DE LOURDES 
MORAES, aposentada, nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de Ribeirão Branco - SP, nascida 
na data de 16 de setembro de 1957, residente e 
domiciliada nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 30 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV BENEDITO XAVIER NETO e 
THÁILA DA TRINDADE SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Indaiatuba-SP, solteiro, com 35 
anos de idade, nascido a 30 de setembro de 1984, 
vendedor, residente à Alameda Toledo Ribas, nº 74, 
Vila Santana, Itapeva - SP, filho de BENEDITO 
XAVIER FILHO, administrador de empresas, 
nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de Ri-
beirão Claro - PR e de MARIA APARECIDA 
XAVIER, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Cambará - PR, residentes e domiciliados 
em Santo Antônio da Alegria - SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 22 anos de idade, 
nascida a 17/03/1997, do lar, residente à Alameda 
Toledo Ribas, nº 74, Vila Santana, Itapeva - SP, 
filha de AILTON VICENTE RODRIGUES 
DOS SANTOS, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 47 anos, natural de Itapeva - SP e de 
JANETE LIMA DA TRINDADE SANTOS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Nova Campina - SP, residentes e domiciliados em 
Nova Campina - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 30 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V HONORATO RAMOS e 
LINDALVA GARCIA DO NASCIMENTO 
MELO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, viúvo 
de Maria Eunice Misquita Ramos, falecida no dia 
12/01/2011, com 58 anos de idade, nascido a 22 de 
dezembro de 1960, op. de máquinas/aposentado, 
residente à Rua Arthur do Amaral Camargo, nº 299, 
Vila Taquari, Itapeva - SP, filho de BENEDITO 
RAMOS, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de MARIA APARECIDA NAS-
CIMENTO RAMOS, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Dirceu Souza Siquei-
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EDITAL  Nº 005/2019

  O Dr. Aulo Rafael de Luna Pedrosa Fernandes, Delega-
do Seccional de Polícia de Itapeva, no uso de suas atribuições legais, etc.
        
  FAZ SABER QUE, de acordo com o artigo 27, inciso 
III, do Decreto 44.448 de 24.11.99, da Resolução SSP n.º 46, de 21.12.70, 
e do Decreto Estadual nº 61.974, de 17/07/2016 – Criação do Necrim, que 
procederá aos trabalhos de Correição Periódica correspondentes ao segun-
do semestre do ano em curso nas Unidades desta sub-região, conforme 
segue abaixo, ficando convocados as Autoridades Policiais e funcionários a 
elas sujeitos, na ocasião, facultado ao povo em geral, prestar ou pedir infor-
mações, apresentar queixas, sugestões ou reclamações sobre os serviços  
policiais ou condutas dos funcionários. 

Registrado, providencie-se a publicação no Diário Oficial do Estado, enca-
minhando-se cópias, ao Dr. Delegado de Polícia Diretor do DEINTER- 7 de 
Sorocaba, e, às Unidades da Sede e Sub – Região. 
          
                                                          Itapeva, 25 de setembro de 2.019.
                                                   

AULO RAFAEL DE LUNA PEDROSA FERNANDES
Delegado Seccional de Polícia 

Pais de alunos da EMEI Pro-
fessora Liliane Angélica Leonel 
Moreira, situada na Rua Maria 
Aparecida Larotonda, no Jar-
dim Brasil, estão cobrando do 
município melhorias na escola.

De acordo com os pais, a 
escola funciona bem e conta 
com uma equipe de profissio-
nais que desempenham suas 
funções da melhor maneira 
possível, no entanto, o que in-
comoda é a situação precária 
do prédio na parte externa.

Quem passa pelo local e não 
conhece a escola não saberia 
nem que o prédio abriga uma 
instituição de ensino, uma vez 
que a placa onde deveria con-
star o nome da EMEI está com-

Estado de conservação 
externa de escola municipal 
é alvo de críticas

pletamente apagada. Outra 
questão que também é alvo de 
críticas é quanto a pintura da 
edificação, hoje é possível ver 
que já faz um bom tempo que 
o local foi pintado.

A situação inclusive já foi 

colocada em pauta em ses-
são de Câmara pela vereado-
ra Débora Marcondes que 
disse que o problema é de 
conhecimento da Secretaria 
da Educação e que há meses 
pede um trabalho de pintura 

no local.
N.R- Entramos em contato 

com a Secretaria Municipal da 
Educação, mas até o final desta 
edição não obtivemos resposta 
sobre a programação para reali-
zação de melhorias no local.
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A Escola Estadual Dr. An-
tonio Deffune teve um 
convidado especial mi-

nistrando uma palestra em suas 
dependências, Professor Gratz 

Professor Gretz ministra 
palestra na escola Antonio Deffune

eleito um dos principais pales-
trantes do país, Gretz atendeu 
um pedido da escola para estar 
junto aos alunos na comemora-
ção do “Setembro Amarelo”.

A unidade escolar promo-
veu campanhas de valorização 
a vida e para buscar conscien-
tizar e promover a auto estima 
de seus alunos bem como a co-
munidade local em geral, fez o 
convite ao Professor Gretz. A 
ida do palestrante foi interme-
diada por sua irmã Helena a 
qual a direção da escola agra-
deceu o empenho para a reali-
zação do evento.

De acordo com a professora 
de Língua Portuguesa, Adélia 
Arruda, o ilustre palestrante 
atendeu prontamente o convite 
e ministrou uma palestra sobre 
autoajuda e entusiasmou os 
alunos da escola. Já a diretora 
Carla Riérica disse que espera 

que as palavras ditas por Gretz 
tenham entrado nos corações 
dos alunos e que no futuro es-
ses alunos saibam colocá-las 

em prática.
Na palestra uma aluna da 

escola se destacou e chamou 
a atenção pela interação junto 

ao Professor Gretz, Kamily foi 
considerada parte essencial da 
palestra que motivou os alunos 
do Distrito do Alto da Brancal.
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No sábado (28) o secre-
tário de Educação e 
Cultura, Andrei Müzel 

juntamente com o prefeito 
Luiz Cavani inaugurou a Rua da 
Cultura, que fica localizada na 

Rua da Cultura é 
inaugurada na 
Praça Frei Ponciano

Praça Frei Ponciano (ao lado da 
sede da Lira Itapevense). 

Aconteceram apresentações 
de jazz e blues com a banda 
Cadillac Hit, dança do ventre, 
apresentação de mágicas e a 

Espaço foi alvo de furto
No dia seguinte a inaugura-

ção do espaço, o proprietário de 
um comércio em frente ao local 
já postou em sua rede social que 
o varal de guarda-chuvas que 
enfeitava a Rua da Cultura havia 
sofrido com ato de vandalismo. O 
perfil no Facebook da página Câ-
mera Alternativa também postou 
um vídeo onde dois jovens apa-
recem furtando os objetos que 
ainda restavam no local.

garotada também se divertiu 
com Felipe Dutra, considerado 
um dos 10 melhores do Brasil 
nas competições de cubo má-
gico. 

A Rua da Cultura será um 
projeto que visa realizar ativi-
dades culturais e artísticas no 
primeiro sábado de cada mês. 

Situação do local no dia seguinte a inauguração

Foto: Luiz Valcazaras

Flagra do Câmera Alternativa 
do momento do furto



Rusty Friends

Ensaio de 1 aninho 
de José Augusto

Aulas práticas de inglês em Orlando!

Newborn Melissa 11 dias

Pais Ludele e Denilson

Pais Gustavo e Suelen

Fotos: Vídeo Lopes
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FER FER VENDO

Pais Karolina Teixeira e Thiago Ayub
Ana Laura 7 anos

Uma parceria da Wizard e Universal Turismo possibilitou que 
alunos do curso de inglês pudessem realizar aulas práticas 
em Orlando, uma experiência única e inesquecível.
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A Câmara Municipal de 
Itapeva em parceria com 
o Conselho Regional de 

Educação Física e o Panathlon 
Club de Itapeva, realizou ceri-
mônia para homenagear pro-
fissionais da Educação Física e 
personalidades do Esporte que 
de alguma forma contribuíram 
para o engrandecimento da 
Educação Física e do Esporte 
em Itapeva.

Foram entregues as seguin-
tes homenagens: A Comenda 
do Estado de São Paulo CREF4/
SP e Medalha de Mérito e a Co-
menda Benemérita do Estado 
de São Paulo CREF4/SP.

A Comenda do Estado de 
São Paulo CREF4/SP e a Meda-
lha da Educação Física foram 
instituídas em 2017 pela RESO-
LUÇÃO CREF4/SP Nº 097/2017 
e são destinadas a reconhecer 
Profissionais de Educação Físi-
ca inscritos no Conselho, que 

Profissionais da Educação Física e do Esporte 
de Itapeva são homenageados na Câmara 

tenham se distinguido de for-
ma notável ou relevante, bem 
como contribuído com seu tra-
balho ou ações para o engran-
decimento da Educação Física.

Em 2018 foi instituída a Co-
menda Benemérita do Estado 
de São Paulo CREF4/SP, de acor-

do com a RESOLUÇÃO CREF4/SP 
Nº 102/2018, que se destina a 
reconhecer ações meritórias de 
Personalidades e Autoridades 
Civis, Militares, Instituições e 
Organizações da Sociedade em 
Geral, que tenham contribuí-
do para o engrandecimento da 

Educação Física na sociedade 
Paulista e Brasileira.

A mesa dos trabalhos foi 
composta pelo vereador Oziel 
Pires de Moraes, presiden-
te da Câmara de Vereadores, 
Luiz Antonio Hussne Cavani, 
prefeito municipal, pelo Prof. 

Andrei Alberto Müzel, Secre-
tário Municipal de Educação 
e Cultura, Luciano Oliveira, 
Secretário Municipal de De-
senvolvimento Social, Defesa 
Social e Esportes, Prof. Mariol 
Siqueira Santos, Delegado Re-
gional do CREF4-SP, Delegado 
Adjunto da Federação Inter-
nacional de Educação Física 
e Coordenador dos cursos de 
Educação Física das FAIT e 
pelo Prof. Rogério Vieira Gal-
vão, Diretor do Panathlon 
Club de Itapeva.

Os homenageados que rece-
beram a Comenda do Estado de 
São Paulo CREF4/SP e a Meda-
lha da Educação Física foram: 
Felipe Lopes Ferraz Albuquer-
que, Pedro Vinícius Nogueira, 
Carlos Roberto de Camargo 
Leite, Carlos Alberto Oliveira 
Plateano, Antonio Carlos Ferrei-
ra dos Santos Jacquison Almei-
da Martins e Fernando Walter 

Schimidt.
E quem recebeu a Comenda 

Benemérita do Estado de São 
Paulo foram: Paulo Francisco 
Neves (ex-árbitro) e João Rodri-
gues de Almeida Filho (Joãozi-
nho do Corinthinha e Futebol 
Feminino).

Na oportunidade, a Câmara 
Municipal homenageou uma 
importante personalidade do 
esporte, e que muito dignifica 
a classe dos profissionais de 
Educação Física e o esporte do 
município, o Prof. Rogério Viei-
ra Galvão (Papita), diretor do 
Panathlon Club de Itapeva, com 
o Diploma de Honra ao Mérito 
pelo que ele representa ao es-
porte Itapevense.

A Orquestra da Escola de 
Música Hugo Belézia abrilhan-
tou a noite com a execução do 
Hino Nacional Brasileiro e com 
apresentações musicais de seu 
repertório.

No sábado (28) a Casa da 
Cultura Cícero Marques foi pal-
co de lançamento do livro do 
escritor Sebastião Pereira da 
Costa, ou como é mais conhe-
cido, SPC.

O romance “História não se 
faz com lágrimas”, é ambientado 

com o período em que os milita-
res assumiram o poder na déca-
da de 60. Os presentes aprovei-
taram para adquirir e ter o livro 
autografado pelo autor. 

O evento contou ainda com 
a participação especial do Ma-
drigal Pange Língua.

SPC lança romance ambientado 
no período da ditadura militar

Autor conta que há passagens em que agradará pessoas voltadas à políticas de esquerda, outras partes já farão a alegria dos ligados a direita

No dia 06 de outubro, a 
Black Models terá a honra de 
receber em sua sede o produ-
tor Marcelo Nunes, parceiro 
da emissora SBT, que realiza-
rá um workshop de iniciação 
artística.

Os interessados e que so-
nham com uma carreira nas 
telinhas, deverão entrar em 
contato pelo número (15) 3521-
4091 ou Whatsapp (46) 99985-
2333, falar com Ewaldo.

O workshop será realizado 
na sede da agência Black Mo-
dels, localizada à Rua Itália,  
282, no Jardim Europa.

As vagas são limitadas. Ga-
ranta a sua!

Atenção futuros 
atores/atrizes de Itapeva!

O PAT – Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de Itape-
va (SP) realiza semanalmente a 
divulgação das vagas de empre-
go disponíveis na cidade.

Em Itapeva, são vagas para 
atendente balconista (3), auxiliar 
administrativo (3), auxiliar de en-
fermagem (1), consultor de vendas 
(8), eletricista de instalações de 
veículos (1), eletrotécnico (1), esto-
quista (3), jardineiro (1), mecânico 
(1), mecânico montador (1), oficial 

de manutenção (1), promotor de 
vendas (1), vendedor (1).

O PAT de Itapeva fica na 
Rua Lucas de Camargo, 290, no 
Centro. O atendimento é feito 
das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Os interessados nas 
vagas podem acessar o site do 
Emprega São Paulo ou ir pes-
soalmente até a unidade do PAT 
para fazer o cadastro e passar 
por seleção. O telefone do PAT 
de Itapeva é: 3522–2568.

Posto de Atendimento 
ao Trabalhador 
oferece 26 vagas de 
emprego em Itapeva
Entre as opções de trabalho, estão as vagas para 
atendente balconista, auxiliar administrativo, 
consultor de vendas e estoquista
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No dia 1º de outubro, às 
19h, o tema foi “Auto-
mação e Competitivi-

dade, desafios para o país e as 
empresas”, com o palestrante 
Alberto Lopes. A nova revolu-
ção tecnológica tem modifi-
cado muito as operações das 
empresas, com a implantação 
da Automação 4.0 trazendo 
diversos desafios para as orga-
nizações em termos de compe-
titividade. Nesta oportunidade 
foi trazido um panorama da 
Automação 4.0 no Brasil e no 
mundo, os principais desafios 
para o país e para as empresas 
em temos de competitividade 
com o mercado internacional. 
O conteúdo continua disponí-
vel aos interessados. 

No dia 03, às 19h, o tema 
foi “A importância do Capital 
de Giro para as empresas”, 
com o palestrante Samuel Bar-
ros. Segundo as estatísticas 

Damásio | IBMEC realiza 
webinars até 10 de outubro

A proposta é trazer conhecimentos aos empresários, administradores de empresas e profissionais liberais, acerca 
das tendências nas áreas de gestão de negócios, gestão financeira, gerenciamento de projetos e agronegócio

no Brasil, as empresas sofrem 
muito com as dificuldades im-
postas pela pressão de caixa 
em virtude das taxas de juros 
elevadas para captação de re-
cursos, o que deixa a situação 
ainda mais complexa. Neste 
cenário, controlar e cuidar do 
capital de giro da empresa é 
essencial para uma sobrevi-
vência saudável. Assim, no 
webinar foi falado da impor-
tância do controle de caixa e 
as formas mais adequadas de 
se cuidar do caixa em países 
com Economia emergente. O 
conteúdo continua disponível 
aos interessados.

No dia 08, às 19h., o tema 
será “As competências para os 
gestores na dinâmica da in-
dústria 4.0”, com o palestrante 
Raphael Albergarias. Neste we-
binar serão trazidas reflexões 
sobre as seguintes questões: 
Existe poder em parecer calmo 

em situações extremas? Qual o 
impacto disso para o profissio-
nal 4.0? Segundo o palestrante, 

“isso é o que diferencia os ho-
mens dos garotos. O ambiente 
de projetos é estressante, de 

alta volatilidade, baixa previ-
sibilidade e pessoas em TPM 
(Totalmente Piradas e Malucas). 
Como negociar o ganha ganha? 
Ser bom não é questão de bon-
dade: é questão de inteligência 
emocional. Assuma o protago-
nismo da sua vida, e seja uma 
referência para o seu entorno! 
E aprenda com todos que inte-
ragir parece cansativo, mas é 
comportamento!” 

E, por fim, no dia 10, às 
19h, o tema será “As quei-
madas no Brasil: Mitos e Ver-
dades e os seus impactos na 
cadeia de agronegócios bra-
sileira”, com Felipe Brasil. As 
recentes queimadas que estão 
ocorrendo no Brasil, sobretu-
do, na região Amazônica, têm 
gerado uma grande mídia 
negativa para o Brasil com 
grande reflexo na imagem no 
Agronegócio Brasileiro. Tor-
na-se fundamental esclarecer, 

que a cadeia Agro Brasileira 
tem atuado de forma cada vez 
mais sustentável, com agre-
gação de valor e novas tec-
nologias,  o que tem refletido 
em ganhos de produtividade 
em menores áreas de produ-
ção. As queimadas ilegais são 
consideradas pela Lei Brasilei-
ra como Crime Ambiental, e 
devem ser combatidas de for-
ma preventiva e punidas com 
o rigor da Lei. Desta forma, 
neste Webinar serão tratadas 
as principais causas e con-
sequências das Queimadas 
no Brasil e seus impactos na 
imagem do Agronegócio Bra-
sileiro. 

Gostou dos temas e quer 
participar? É gratuito. Basta en-
trar em contato com a Unidade 
Damásio Itapeva, na Rua Teó-
filo David Muzel, nº 269, Vila 
Ophélia, ou pelos telefones (15) 
3522-0005 / 99714-6883. 

No domingo (29) os alunos 
do curso da “Padaria Artesanal” 
receberam seu certificado de 

conclusão de curso após mais 
de 30 horas de aulas ministra-
das na escola Nicota Soares.

Formada mais uma turma do Curso gratuito 
de “Padaria Artesanal” da Escola Nicota Soares

O evento contou com a par-
ticipação de autoridades políti-
cas e apoiadores do projeto. O 
curso “Padaria Artesanal” foi 
realizado durante os sábados 
na escola Nicota Soares, por 
meio do Programa Escola da Fa-
mília” e conta com do apoio do 
Grupo Xaropinho - Ação Social 
e Cidadania - Itapeva SP.

Ministrado pelos facilitado-
res Paulinho e Marilza, o cur-
so prático com a duração de 
aproximadamente dois meses, 
ofereceu aos alunos mais de 30 
horas de aulas de capacitação e 
muita “mão na massa”.

Ao final da cerimônia os 
convidados degustaram um de-
licioso café da manhã prepara-
do pelos próprios alunos.

A Nova geração de pilo-
tos Itapevenses vai participar 
de um dos mais importantes 
campeonatos de motocross 
do país.

Neste sábado 05 de Outubro 
os mini pilotos de Itapeva Luiz 

Afonso e Gabriel Piedade am-
bos com 8 anos participam na 
categoria 50 cc da 3ª etapa do 
Arena Cross que será realizado 
em evento noturno na cidade 
de Ilha Bela, litoral paulista.

O campeonato terá trans-

missão ao vivo pelas redes so-
ciais e pelos canais Band Sports 
e Rede Brasil. 

19h40 às 22h30 Youtube/
facebook

21h às 22:30 Band Sports/
Rede Brasil

Pilotos infantis de 
Itapeva participam de 
campeonato em Ilha Bela

Boa Esperança sagra-se 
campeão do Regional de 
Futebol de Guapiara

No domingo (29) o time 
do Boa Esperança de Itapeva 
foi até a cidade de Guapiara/
SP para enfrentar o Toca de Ri-
beirão Branco/SP pela final do 
Campeonato Regional de Fute-
bol.

O campeonato que foi pro-
movido em Guapiara contou 
com disputas na categoria livre 
e na veterano. Pelo veterano o 
time campeão foi o Amigos de 
Guapiara que venceu o time do 
Colorado de Capão Bonito.

Já o jogo principal foi mar-
cado pelo equilíbrio entre às 
equipes finalistas, no entanto, 
o Boa Esperança conseguiu 
aproveitar melhor às chances 
criadas e venceu a partida por 
2x0, gols de Bruno e Renato.

O time itapevense além de 
conquistar o troféu de campeão 
ainda trouxe mais dois troféus 

para casa, o de artilheiro que 
ficou com o Bruno e de melhor 

jogador da competição que fi-
cou com Alexandre.
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Educação em foco: textos de jovens alunos 
que visitaram a sede do Jornal Ita News

Aos doze descobri que que-
ria ser jornalista.  Desse jeito 
mesmo, de forma epifânica e 
veloz. Me senti pronta e algo 
pulou estranho no peito, e sem 
saber, compreendi que era a 
coisa certa, a que me faltava. 

Desde pequena sempre 
acreditei que terminaria o ensi-
no médio sem saber de fato o 
que eu queria fazer, passei boa 
parte dos meus estudos  fugin-
do de todas as perguntas que 
me direcionavam ao “O que você 
quer ser quando crescer?”  

Eu,  com a inocência ima-
culada de quem nunca viu o 
mundo como é, ainda acredi-
tava que poderia salvá-lo so-
zinha – e de quebra, agradar 
meus pais -, respondia “médi-
ca”! Além do mais, era isso que 
boas meninas faziam, se torna-
vam doutoras, enfermeiras, co-
zinheiras. Qualquer coisa que 
trouxesse elogios e afastassem 
os julgamentos. Seja angelical e 
não pergunte demais. Meninas 
nunca perguntam demais.

Eu certamente sabia que 
não era isso o que eu procura-
va, quero dizer... não era assim 
que eu gostaria de seguir. Tal-
vez tenha vindo daí a constante 
sensação de deslocamento, e a 
vontade de poder contar todas 
as histórias que eu conhecia, 
sendo elas absurdas ou não. Eu 
tinha um sentimento obstina-
do de “informar” gravado na 
alma. Talvez eu já soubesse que 
queria ser jornalista, bem lá no 

O que você traz dentro de si?

íntimo, mas jamais havia olha-
do direito para mim. Gosto de 
pensar que é assim que as coi-
sas funcionam, elas surgem do 
nada e te fazem refletir o por-
quê de nunca ter notado isso 
em você antes. 

Aos treze tive a certeza de 
que queria ser jornalista. Desse 
jeito mesmo, de forma singela e 
suave. E me senti pronta, para 
contar as histórias, essas que 

muitas das vezes não irão me 
agradar, as quais nem sempre 
irei sentir de contar e farei per-
guntas, muitas delas. Mas tudo 
bem, porque assim como todo 
bom jornalista o que eu dese-
jo é contar. E falar por todos 
aqueles que não podem. Essa 
é minha maneira de mudar o 
mundo.

Thaíssa Carvalho, 3ª série 
EM Nicota Soares

Fui diagnosticada com de-
pressão aos 13 anos de idade, 
e esse dia foi um dos piores da 
minha vida. O olhar de des-
prezo da minha família por 
continuarem achando que eu 
estava fazendo aquilo para 
chamar a atenção foi acaban-
do mais ainda comigo, com o 
meu psicológico. 

Eu não tinha apoio da mi-
nha mãe, dos meus amigos, de 
ninguém e foi então que acon-
teceu a minha primeira auto-
mutilação.

Quando eu me machuca-
va, me sentia melhor naquele 
momento, mas os sentimen-
tos pioravam após um tempo. 
Me sentia sozinha o tempo 
todo, inútil, incapaz de qual-
quer coisa e a única coisa que 
eu queria era dormir e nunca 
mais acordar, acabar com todo 
aquele sofrimento, com toda a 
dor eu estava sentindo. Notei 
que quando as pessoas viam 
minhas cicatrizes me tratavam 
de forma diferente, me humi-
lhavam, me expunham para to-
dos. Virei motivo de piada por 
anos e isso só dificultou meu 
tratamento. 

Eu estava tão cansada de 
tudo aquilo, e não estou falan-
do só de um cansaço físico, mas 
um cansaço interno, eu estava 
tão machucada,  tanto por den-
tro, quanto por fora e não tinha 
ninguém para me ajudar. Foi 
quando aconteceu a minha pri-
meira tentativa de suicídio, me 
envolvi com drogas e tive uma 
overdose. No momento em que 
acordei, fiquei completamente 

Setembro amarelo, mês 
de prevenção ao suicídio! 

mal por não ter conseguido o 
que queria, minha tentativa de 
suicídio tinha falhado. Não ten-
tei uma nem duas e nem três, 
para falar a verdade não me 
lembro quantas vezes eu tentei 
me suicidar, me jogava de cabe-
ça em tudo que era perigoso só 
para acabar com a minha pró-
pria vida, sem pensar em mais 
nada, desisti da escola, desisti 
de viver, eu cheguei a desistir 
de mim, foram anos de sofri-
mento.

O tempo foi passando e com 
auxílio da  terapia eu comecei a 
me sentir melhor.

Ainda guardo a reação de 
minha mãe a toda a minha dor, 
que antes sempre  me humi-
lhava, dizendo que eu estava 
“fazendo aquilo pra chamar a 
atenção” , passou a acreditar  
em mim,  movendo monta-
nhas para me ajudar em todas 
as minhas crises. O apoio de 
minha terapeuta, quando nem 
eu mesma acreditava em mais 
nada, foi gratificante, eu já es-
tava mais confiante. 

Ainda vivo com essa doen-
ça, e todos os dias é uma luta, 
mas eu tento ser forte. Claro 
que eu não consigo ser forte 
todos os dias e está tudo bem, 
ninguém precisa estar bem o 
tempo todo. Às vezes me sinto 
péssima e sinto vontade de de-
sistir de tudo. 

 Quero deixar uma mensa-
gem para você que está passan-
do ou passou pela mesma coisa 
ou algo parecido: “Você não 
está sozinha (o), sei o quanto é 
difícil pedir ajuda, mas se você 

tentar já vai ser um grande pas-
so na sua vida. Se não fosse a 
terapia e o tratamento eu não 
sei se estaria aqui hoje, e queria 
deixar claro que você é impor-
tante, você não é um peso na 
vida de ninguém, não se sinta 
egoísta por colocar sua saúde 
mental em primeiro lugar”.

 E para quem julga o pró-
ximo, vamos ter mais empatia 
um pelo outro, nos colocar no 
lugar do outro,  se sua opinião  
não for construtiva na vida de 
alguém,  guarde-a  para você. E 
vamos parar com esse tabu de 
que depressão é “graça” “falta 
de Deus” porque não é, depres-
são é uma DOENÇA e precisa-
mos falar sobre isso! Vamos 
ajudar o coleguinha, o conheci-
do, qualquer pessoa que preci-
se, não só em setembro, mas o 
ano inteiro!

Jenifer Caroline de Oliveira 
Couto

2ª série B – EM
Nicota Soares Na terça-feira, dia 10 de se-

tembro, os alunos da EE Nico-
ta Soares, da Eletiva “Journal” 
(uma homenagem à Escritora 
e jornalista francesa Edmonde 
Charles -Roux) visitaram o Jor-
nal Ita News com o intuito de 
aprender mais sobre a profis-
são do verdadeiro jornalista e 
seus extremos. 

Logo de cara fomos recebi-
dos pelo excêntrico Kiko Carli, 
que gentilmente nos acolheu 
enquanto sua filha e editora 
chefe, concluía suas atividades. 
Foi um momento único, aquele 
senhor de 63 anos nos mostrou 
o quanto sua vivência contri-
buiu e contribui para o sucesso 
de sua empresa.

Acomodados no chão de 

Visita ao Jornal Ita News
sua sala, nem percebemos a 
manhã passar, pois aquele 
ilustre homem prendeu nos-
sa atenção com os relatos de 
suas experiências pessoais 
que fizeram história em nossa 
amada Cidade dos Minérios, 
desde seus ensaios políticos, 
sempre engajado, lutando por 
justiça e pela classe minoritá-
ria até os dias de hoje, ao lado 
de sua filha Juliana, onde não 
esconde o orgulho ao citar o 
seu nome e a feliz escolha de 
sua menina pela carreira  jor-
nalística. 

Kiko Carli declara que en-
quanto viver continuará “in-
comodando”, ou seja, investi-
gando, exercendo sua função 
enquanto cidadão condecorado 

itapevense.
Ao entrar na sala, com olhar 

tímido e rosto angelical, Juliana 
Carli logo desfaz essa imagem, 
dando uma aula de como se 
produz um jornal de qualidade 
e narrando a trajetória do jor-
nal de sua família.

Saímos de lá encantados, 
afinal, conhecemos não só co-
nhecemos o passo a passo da 
produção de um jornal, mas 
sim a produção do jornal que 
faz a nossa HISTÓRIA.

Agradecemos imensamente 
pela experiência.

#valeuitanews
Thaíssa Carvalho, 3ª série 

EM Nicota Soares
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Acne é causada por herança genética, mas hábitos 
ruins agravam a doença, aponta estudo com gêmeos

Uma das doenças de pele 
mais comuns, visto que atinge 
a maior parte da população em 
algum momento da vida, a acne 
acontece quando as glândulas 
sebáceas produzem uma quan-
tidade excessiva de oleosidade 
que, ao se misturar com as célu-
las mortas da pele, acaba causan-
do a obstrução dos poros, segun-
do a dermatologista Dra. Valéria 
Marcondes, membro da Socieda-
de Brasileira de Dermatologia e 
da Academia Americana de Der-
matologia. “Logo, as bactérias 
que fazem parte da flora cutânea 
promovem uma inflamação na 
região, o que culmina na forma-
ção das espinhas”, explica. Suas 

causas são as mais variadas pos-
síveis, incluindo desde altera-
ções hormonais até o excesso de 
gordura nos alimentos. Porém, 
uma pesquisa publicada em abril 
de 2018 no Journal of Drugs In 
Dermatology (JDD) apontou que, 
embora os fatores externos in-
fluenciem a gravidade dos sinto-
mas da doença, a acne pode ser 
causada principalmente devido a 
herança genética.

Para chegar a esta conclusão, 
os pesquisadores analisaram a in-
cidência de acne, o grau e os gati-
lhos para a doença em 139 pares 
de gêmeos idênticos e fraternos, 
além de um grupo de trigêmeos, 
levando em consideração dados 

como histórico médico, traços fa-
miliares, realização de exercícios fí-
sicos, endereço e altura e peso para 
cálculo do índice de massa corpo-
ral. “Com os dados coletados, os 
estudiosos procuraram identificar 
e separar qualitativamente fatores 
genéticos e ambientais que contri-
buem para a gravidade da acne, 
constatando que a quantidade de 
gêmeos idênticos com acne (64%) 
era significativamente maior do 
que em gêmeos fraternos (49%)”, 
destaca a dermatologista. Ao ana-
lisarem os gêmeos com acne em 
diferentes graus, os pesquisadores 
encontraram também fatores que 
podem servir como gatilhos para 
a doença, como uma dieta rica em 

açúcar, um IMC mais alto ou a prá-
tica reduzida de exercícios físicos.

Tratamento - O tratamento da 
doença consiste na higienização 
correta da área duas vezes por 
dia e no uso de cremes e loções 
receitados pelo dermatologista, 
com substâncias como o peróxido 
de benzoíla e ácido retinóico. “O 
dermatologista também pode re-
comendar secativos e cosméticos 
concentrados para o tratamento 
de áreas específicas. Estes normal-
mente contêm ingredientes que 
funcionam em nível celular pro-
fundo, absorvendo a oleosidade 
em excesso que causa as espinhas 
e comedões”, afirma a Dra. Valéria. 
Além disso, é essencial também 

o uso de hidratantes leves com 
ativos que atuem no controle 
da oleosidade e um fotoprotetor 
para evitar a formação de man-
chas e cicatrizes. “Em casos mais 
graves, o médico pode prescrever 
antibióticos orais e tópicos para o 
tratamento da condição, como a 
isotretinoína.”

Por fim, é fundamental a inges-
tão de dois litros de água por dia e 
a adoção de uma alimentação sau-
dável. Para quem sofre com qua-
dro acneico, por exemplo, é impor-
tante evitar alimentos gordurosos, 
com farinha branca e derivados do 
leite, já que estes podem estimular 
as glândulas sebáceas a produzi-
rem mais oleosidade e fazer om 

que sejam liberadas substâncias 
inflamatórias que podem estar 
relacionadas ao desencadeamento 
da acne.  “O ideal então é apostar 
em alimentos que auxiliam no com-
bate do quadro acneico e adotá-los 
em suas refeições. Agrião, espinafre, 
brócolis e couve, por exemplo, são 
ótimas opções, já que são ricos em 
clorofila, que ajuda a limpar bacté-
rias e toxinas do trato digestivo e 
da corrente sanguínea. Além disso, 
alguns nutrientes são fundamentais 
no combate a acne, como o zinco, 
presente nos frutos do mar, frango, 
girassol e abóbora, nozes e legumi-
nosas, e as vitaminas A, C e B5”, fi-
naliza a especialista.

Dra. Valéria Marcondes 
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