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Itapeva escolheu cinco pes-
soas para estarem à frente do 
Conselho Tutelar no próximo 
mandato. As eleições desse ano 
foram marcadas por diversas 
denúncias de irregularidades 
como transporte de eleitores 
através de vans, compra de 
votos e propaganda indevida. 
Página 02.

Eleição para o Conselho 
Tutelar é marcada por 

denúncias de irregularidades

A FAIT firmou uma parce-
ria com a Receita Federal para 
atender a população de baixa 
renda de Itapeva e região que, 
de acordo com a coordenadora 

do curso de Direito, vem para 
ser uma soma de benefício a po-
pulação e aos alunos dos cursos 
de Administração de Empresas 
e Direito. Em Foco 01.

Parceria entre FAIT e 
Receita Federal visa dar 

apoio a população

“Uma cidade no escuro”, 
pelo menos é assim que se 
sente parte da população ita-
pevense. Se o Centro ganhou 
nova iluminação e mais po-
tente, o mesmo não se pode 
dizer das áreas periféricas. Ao 
divulgarmos que a rua logo 

acima da Rodoviária foi ilumi-
nada após publicarmos a si-
tuação preocupante, diversos 
leitores entraram em contato 
com nossa redação encami-
nhando reclamações e fotos 
de vários locais completamen-
te no escuro. Página 06.

Moradores denunciam 
diversas ruas sem 

iluminação pública

Nesta semana nossa equi-
pe de reportagem recebeu 
uma denúncia de que a popu-
lação que depende de medica-
mentos voltados a combater 
o diabetes está passando por 
dificuldades. A informação é 

de que medicamentos de uso 
contínuos estão em falta e só 
se encontra a insulina, porém 
sem fornecimento do kit com-
pleto como seringas em quan-
tidades exatas e fita medidora 
de glicose. Página 07.

Paciente reclama da 
falta de medicamento, 

seringas e fitas para 
combater diabetes

Por 8x7 diminuição de subsídios a agentes 
políticos é vetado na Câmara em sessão 

tumultuada e com acusações e discordâncias 
sobre consequências do projeto de Lei.

Salários políticos 
são mantidos após 
votação na Câmara

MIT destinaria verba de R$ 600 mil e 
município arcaria com o restante.

Contrários ao projeto pedem uma segunda 
opção para investimento.

Município apresenta 
projeto para o Debret 
no valor de R$ 900 mil

O IBGE está com às ins-
crições abertas para o con-
curso de Coordenador Cen-
sitário de Subárea (CCS) até 
o próximo dia 15. O salário 
é de R$ 3.100,00 mais auxí-
lio alimentação e transpor-
te. Página 06.

Inscrição 
para 

concurso do 
IBGE segue 
até dia 15

Promover o acesso à capaci-
tação profissional gratuita e de 
qualidade à população de Itara-
ré tem sido uma das principais 
metas do prefeito Heliton do 

Vale desde o início da gestão. 
Este ano, graças aos esforços 
do Executivo, a universidade 
pública é uma realidade no mu-
nicípio. Em Foco 03.

Heliton do Valle 
conquista universidade 

pública a Itararé

Itapeva perdeu um 
dos seus mais ilustres 
cidadãos, Comendador 
Jandir de Abreu Gon-
zaga, que faleceu aos 
86 anos deixando uma 
história de amor por 
pelo município. Home-
nagem na página 04.

Luto no jornalismo: 
Itapeva se despediu do 

Comendador Jandir

3ª Queima do Alho em 
prol da Avacci será no 
Parque Pilão D’Água
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Novamente voltamos a um 
tema que se tornará constante 
já que estamos bem próximos do 
melhor período de vendas para o 
nosso sofrido comércio que pas-
sa por sérias dificuldades, assim 
como a maioria em todo o nosso 
país, mas aqui ainda é pior pela 
omissão e má qualidade do go-
verno municipal.

A falta de geração de em-
pregos e principalmente a falta 
de consumo e compras dos em-

presários de nossa cidade por 
parte da Prefeitura aumentam 
ainda mais a crise que se ins-
talou em Itapeva e não vemos 
uma luz no final do túnel.

Cabe então as associações 
que vivem em função do co-
mércio, indústria e profissio-
nais liberais organizar uma 
final de ano digno ao que os 
comerciantes investem a anos 
nas entidades que engordam 
seus caixas e assistem de ca-

marote o fechar constante de 
diversos empreendimentos. 

Seria o mínimo que pode-
riam fazer em prol destes ab-
negados empresários que in-
sistem em manter os poucos 
empregos que ainda existem. 
Serás que alguém irá levar a sé-
rio o ser dirigente representati-
vo das classes ou passaremos o 
mesmo Natal com as luzes de 
anos e sem a mínima criativi-
dade?

Final de ano

Amanhã comemoramos o 
“Dia das Crianças”, dada dedi-
cada aos pequenos de tamanho 
e em idade, mas também aque-
les que têm a alma doce como 
a infância. É um dia dedicado 
à inocência e esperança de um 
futuro melhor, lembranças de 
adultos saudosistas da mais 
bela etapa da vida. Ser criança 
é carregar a singela perspectiva 
de felicidade eterna, aproveitar 
os momentos sem a preocupa-
ção do amanhã; o presente é 
um tesouro incalculável.

Lembro-me claramente da 
minha infância, e sinto certo re-
morso de não ter aproveitado to-
talmente a fase das brincadeiras. 
Assim como as crianças atuais, 
cresci dentro de casa, assistin-
do televisão e com brinquedos 
oferecidos nas propagandas dos 
intervalos dos desenhos anima-
dos. Não era por falta de opção, 
era simplesmente questão de 
gosto; eu preferia a segurança 
das quatro paredes do que o ar 
livre cheio de perigos. Meus pais 
sempre me protegeram muito, 
uma forma de demostrar o ca-
rinho; consideram que somos 
eternas crianças despreparadas 
para o mundo cruel que engole 
a todos.

É na infância que a imagi-
nação circula pelas veias junto 
ao sangue, os sonhos são ba-
seados em super-heróis e a re-
ferência em beleza são as prin-
cesas aprisionadas em torres 
povoadas por bruxas e dragões; 
voar é questão de falta de opor-
tunidade, mesmo porque o céu 
não passa de um tecido azul 
cheio de fumaça das fábricas de 
chocolate. Como era bom aque-
le tempo que tudo era concreto.

Crianças têm o dom de in-
ventar e reinventar, misturar 
as cores sombrias dos proble-
mas e viver intensamente cada 
segundo debaixo do sol; são 
capazes de transformar os pe-
sadelos em soluções cabíveis a 
travessuras. Elas não esperam 
recompensas por favores, não 
enxergam a maldade humana, 
tão pouco a fazem.

Apesar de toda tecnologia 
do mundo moderno e tantas 
brincadeiras eletrônicas que 
atraem os pequeninos, não in-
ventaram nada mais encanta-
dor e envolvente na infância do 
que as doces lembranças das 
antigas brincadeiras, histórias 
e cantigas, que marcaram ge-
rações. Essas lembranças ainda 
podem fazer a diferença e mar-

car essa nova geração tecnoló-
gica. Acredito que o moderno 
e os grandes avanços podem 
dividir espaço com o melhor 
da tradição. É bom estar sem-
pre bem informado, ver, ouvir 
e falar com pessoas queridas 
que estejam a quilômetros de 
distância, mas nada substitui 
a alegria e prazer de ter essas 
pessoas bem perto, poder abra-
çar, beijar e dividir com elas um 
simples café com bolinho.

Nossas crianças merecem 
cuidados, estão em constan-
tes riscos de crimes, sejam fí-
sicos ou psicológicos, embora 
existam leis que as protejam, 
é papel da sociedade interferir 
em prol ao desenvolvimento 
saudável e integral desses seres 
tão especiais que transferirão 
para as próximas gerações todo 
o amor que receberem agora. 
Devem ser lapidadas como dia-
mantes raros e valiosos, sem-
pre com cautela e atenção.

Ser criança

No domingo (06) Itapeva 
escolheu cinco pessoas para 
estarem à frente do Conselho 
Tutelar no próximo mandato.

As eleições desse ano foram 
marcadas por diversas denún-
cias de irregularidades como 
transporte de eleitores através 
de vans, compra de votos e pro-
paganda indevida. Um dos can-
didatos chegou a gravar uma 
van levando e buscando eleito-
res nas proximidades da escola 
Otávio Ferrari onde acontecia 
as votações.

Houve ainda informações 
de que algumas pessoas esta-
vam entregando seus compro-
vantes de votação a uma mu-
lher que usava um carro para 
transportar essas pessoas, po-
rém não houve registro do ato 
em nenhum órgão de seguran-
ça que dava apoio a votação, no 
entanto, um caso foi registrado 
pela Guarda Municipal de um 
senhor que chegou procurando 
um pessoal para levar embo-
ra dizendo que foi contratado 
para realizar esse tipo de servi-
ço, no entanto, o nome do con-
tratante não foi revelado.

Nossa equipe registrou ain-
da diversas pessoas chegando 
alcoolizadas para votar, alguns 
completamente embriagados. 
O ato levantou suspeita de que 
alguém estava encaminhando 
essas pessoas a votação, uma 
vez que alguns candidatos não 
acreditavam que as pessoas 
nesse estado de embriagues 
não teriam consciência para 
praticar o ato de cidadania vo-
luntariamente.

Apesar dos inúmeros casos 
narrados pessoalmente a nos-
sa equipe e em rede sociais, 
nenhum boletim foi registra-

Eleição para o Conselho 
Tutelar é marcada por 
denúncias de irregularidades

do junto a Polícia Civil sobre 
os casos citados. De acordo 
com informações levantadas 
junto a Delegacia Seccional de 
Itapeva não houve relatos a 
autoridade de plantão de cri-
mes cometidos no dia da vo-
tação ligados à eleição.

Os candidatos que se senti-
ram prejudicados poderiam en-
trar com recurso até quinta-fei-
ra (10). Até o final desta edição 
ainda não havia sido divulgado 
se algum candidato entrou com 
recurso.

A votação encerrou-se às 
17h e a partir daí começaram 
as contagens dos votos que se 
estendeu durante a noite do 
domingo, porém pouco antes 
das 22h já havia sido divulgado 
o resultado final. As cinco con-
selheiras foram: Juvenice Nu-
nes Ribeiro Lemes (506 votos), 
Gisleine Aparecida Barros da 
Cruz (410 votos), Jessica Adria-
na Campos (319 votos), Juli 
Francis Camargo de Lima (287 
votos) e Elzade Araujo Senne 
(257 votos).

Uma reunião do Conselho 
Municipal do Turismo realizou 
um debate junto a sociedade 
para saber no que poderia in-
vestir uma verba de cerca de R$ 
600 mil que Itapeva irá receber 
como Município de Interesse 
Turístico - MIT.

A reunião aconteceu no Tea-
tro de Bolso Terezinha Silva re-
uniu membros do COMTUR, do 
Poder Executivo, Poder Legisla-
tivo e cidadãos em geral. Ape-
sar de se tratar de uma discus-
são sobre como seria melhor 
investido a verba, apenas um 
projeto foi posto em discussão, 
o do Museu do Debret.

Apoiadores do projeto pe-
diram que a verba fosse in-
vestida no local que há anos 
está abandonado pela admi-
nistração pública, de acordo 
com dados apresentados na 
reunião o valor da obra para 
finalizar o que agora seria co-
nhecido como museu e servi-
ria para atender os propósitos 
da Educação e Cultura junta-
mente com a área do Turismo 

ficaria em R$ 900 mil.
O município daria uma con-

trapartida de R$ 300 mil para 
a realização da obra que prevê 
diversos anexos ao mirante. O 
projeto teve o apoio de diversas 
pessoas que estava presente.

Já os contrários questiona-
ram a falta de outro projeto 
para ser posto em discussão, 
citaram a falta de acessibilida-
de como um dos pontos nega-
tivos e ainda apontaram outras 

Município apresenta 
projeto para o Debret 
no valor de R$ 900 mil

MIT destinaria verba de R$ 600 mil e município arcaria com o restante.
Contrários ao projeto pedem uma segunda opção para investimento.

áreas que poderiam ser mais 
atrativas no que diz respeito ao 
Turismo como por exemplo o 
investimento em torno do Par-
que do Cânions.

O prazo para apresentação 
de um projeto viável na área 
do turismo deve encerrar-se 
no começo de novembro e caso 
não haja um consenso quanto a 
área em que deve ser investido 
o dinheiro, Itapeva corre o risco 
de perder a verba.



O salário 
Nesta edição estarei comentan-

do a postura e argumentos usados 
pelos vereadores durante a votação 
que previa a diminuição em 50% do 
rendimento de vereadores, prefeito e 
vice-prefeito de Itapeva. Antes que-
ro dizer que sou totalmente contra 
a redução, não serei candidato a ve-
reador e explico o porquê.

O salário II
O rendimento líquido de cada verea-

dor gira em torno de aproximadamente 
6 mil reais, o que torna inviável para 
quem “trabalha” se dedicar com afinco 
ao trabalho. Imagine você indo viajar 
por alguns dias em busca de recursos 
sem condições financeiras para tal.

O salário III
O problema é o eleitor que leva a 

Casa de Leis pessoas sem o mínimo 
de condições para exercer o cargo, al-
guns que nem passam na Casa de Leis 
ou fazem um projeto ao longo de seu 
mandato. Temos que eleger pessoas 
com perfil e conhecimento para nos 
representar.

O salário IV
Faça um balanço do que cada um 

faz durante o dia e todo o mandato e 
verá que o salário é alto para a maioria, 
mas pequeno para alguns. Não adian-
ta baixar o salário e deixar vereadores 
incompetentes com um poder que pode 
sim mudar nossas vidas. Quantos não se 
curvam aos caprichos de prefeitos que 
nada fazem ao longo do mandato? O 
problema não é o salário e sim a índole 
de cada um. 

Não quero
Depois da última eleição cheguei à 

conclusão que não serei mais candidato 
a vereador já que apesar de ter tido 585 
votos tenho a certeza de que sem dinhei-
ro ninguém se elege e não se iludam que 
nada muda em 2.020. Aproveito para 
agradecer aqueles que confiaram em 
mim e lamento aqueles que votaram em 
eleitos ou não eleitos que nada fizeram 
pela história de nossa cidade. 

A última
Se você tivesse o poder de decidir o 

quanto iria ganhar, votaria para baixar 
seu salário? Você sabia que a decisão de 
baixar ou aumentar o salário, que na 
verdade é subsidio dos vereadores, só va-
leria para o próximo mandato?

Geração de 
empregos

Quando será iniciado o trabalho 
na Secretaria da Indústria e Comércio 
visando a criação de novos empregos? 
Será que com a cobrança ocorrerá ou-
tra denúncia contra nós? O dedo duro 
da casa pode fazer novamente como 
quando esteve aqui no jornal para cri-
ticar a secretária Marimar. Agora quer 
ser “amiguinho”? 

Perseguição
Mandar fiscais aqui somente dentro 

da lei. Chega de acharem que nos colo-
cam no final do mundo e ainda querem 
dirigir nossos caminhos. Nos fizeram 
investir uma fortuna na área e nada de 
melhoramentos ou formas de fazer com 
que os empresários cresçam. Como que-
rem gerar empregos?

não podemos levar essa casa a dis-
cutir política é de trabalhar para a 
população e isso faço muito bem”. 
Acho que não avisaram o vereador 
que a Casa é para se discutir política, 
não importa de qual forma esta seja. 
Quanto ao trabalho que o vereador 
faz nos mostre qual o projeto que o 
senhor fez ao longo de sua carreira 
para o bem do povo. Levar passageiro 
de graça não é trabalho de vereador.

Brincadeira II
“Por que não fez isso quando assu-

miu o primeiro mandato? Eu trabalho 
muito bem, me dedico exclusivamen-
te a ajudar ao próximo a correr atrás 
de conquista para a cidade e digo que 
no próximo mês de outubro a popu-
lação tem a oportunidade de avaliar 
esses 15 vereadores e escolher quem 
realmente merece estar aqui nova-
mente”.  Quais as conquistas que o 
vereador Tião do Táxi correu atrás? O 
povo quer saber e explique também o 
que faz no dia de votação a bordo de seu 
concorrido táxi.

Queremos ver
Tião começou falando em demo-

cracia, porém, negou a parte ao Jé 
quando ele pediu o que gerou vaias dos 
presentes. Esse é o vereador que acha 
que representa alguém. Mostre seu tra-
balho e sua história que publicamos 
aqui. Um verdadeiro assistente de luxo 
na Câmara Municipal de Itapeva.

Bumerangue
Marinho – “A população de Itape-

va está à mingua, sofrendo, se o pre-
feito que assumir o próximo governo 
fizer um bom trabalho ele merece ga-
nhar 23 mil, agora se desempenhar 
um trabalho igual o atual tem que re-
duzir mais ainda. Então contem com 
meu apoio para esse projeto e fiz uma 
enquete e 87% são a favor da redução 
dos salários, eu aqui tenho a ciência 
que represento a população e se ela 
pede assim faço”. Tenho a certeza de 
que os números apresentados são reais, 
mas pergunte aos mesmos se estes esti-
vessem na Casa de Leis se votariam pela 
redução. Tenho a certeza de que o per-
centual mudará muito.

Presente
Margarido – “Eu digo que se no pró-

ximo mandato for eleito, vou continuar 
com o mesmo trabalho, pode ser os 8 
mil de hoje que descontado da 6.300, 
acho que com esse salário se aprova-
do o vereador pode trabalhar de dia e 
vir a noite nessa câmara representar o 
povo”. Esse realmente é um dos poucos 
que está sempre presente na Casa de Leis e 
mostra neste mandato um trabalho digno 
e merecedor do que recebe.

Vamos doar
Oziel - “Vejo a pura demagogia de 

vereadores que vem para a essa tri-
buna falar do próximo mandato. Por 
que não faz no seu? Por que não faz 
no seu? Se acha que é muito, devolve, 
pegue 50% e leva para entidade, não 
é obrigado a receber, agora mostre 
para o povo quem vocês são, eu tive 
aqui vereador que se manifestou em 
comissão contrário e chegou aqui e 
votou do outro jeito, isso é vergonho-
so, é falta de caráter e isso é coisa que 
eu tenho e mantenho posição”. Achei 
interessante; quem achar que está ga-
nhando muito que faça uma doação a 

tra”. Indiscutivelmente esta é a vereado-
ra que mais trabalha na Casa de Leis, 
só achei inconveniente lavar roupa suja 
na Tribuna com o vereador Jé. Quanto a 
conversar com Deus...

Consciência
A votação do Conselho Tutelar foi 

marcada por diversas denúncias de irre-
gularidades, nossa equipe presenciou pes-
soas chegando completamente alcooliza-
das para votar, o que é difícil de acreditar 
que tinham consciência do que estavam 
fazendo. Falando em consciência, para 
um cargo como este o que se precisa é de 
ter ciência da importância dele, para que 
não tenhamos aqui casos como de outros 
municípios em que crianças que sofreram 
violência sejam devolvidas aos pais que 
acabaram ceifando a vida da vítima por 
conta de conselheiros despreparados. A 
eleição por aqui ocorreu de forma depra-
vada e totalmente contra as regras e nin-
guém faz nada.

Moral
Agora imagine uma conselheira 

eleita de forma irregular e assumindo 
o cargo, que moral vai ter ao assumir 
um caso onde os envolvidos foram jus-
tamente as pessoas que ludibriou para 
receber votos. O caso fica mais grave 
ainda quando houve citação de que as-
sessores de vereadores estavam envolvi-
dos em ações irregulares para angariar 
votos. Lamentável!

 Em peso
Quem esteve presente na reunião do 

Conselho Municipal de Turismo que dis-
cutiu o que se faria com a verba de cerca 
de R$ 600 mil oriundas do MIT - Munici-
pio de Interesse Turístico, com uma con-
trapartida de R$ 300 mil do município, 
não teve opção a discutir, uma vez que 
foi apresentado pelo poder municipal 
apenas um projeto, o do Museu do De-
bret, e com a participação em massa 
de funcionários ligados a Secretaria da 
Educação e Cultura, e que curiosamente 
foi proposto pelo secretário da pasta. O 
certo é que percebeu-se que a pressão é 
para que o projeto seja aceito como o 
que receberá a verba e assim, corrigir 
um erro cometido há anos quando o 
prefeito era o mesmo de hoje. Que este 
dinheiro seja gasto de outra forma e 
que o prédio abandonado pela adminis-
tração Cavani seja terceirizado.

Sem acessibilidade
Apesar da “pintura” que fizeram so-

bre a importância da obra, uma coisa 
chamou a atenção, o Mirante do Debret só 
será acessível a pessoa com deficiência até 
o segundo andar, porém no ponto princi-
pal não tem como por vias normais a pes-
soa chegar até lá. Lembrando que apesar 
de Educação e Cultura andarem juntos 
com o Turismo a verba é exclusiva para in-
vestimento turístico e cabe uma discussão 
ampla do destino dessa verba. Debret não!

Não é nossa
A Praça de Eventos não pertence ao 

município, essa foi a fala da secretária 
Marimar Guidorzzi ao falar porque não 
investiram no local. Ao que parece até 
mesmo a Prefeitura faz ocupação ir-
regular, ou estão pagando aluguel do 
local? Enfim, aguardamos ainda ex-
plicações sobre o caso. Essa realmente 
quando apertada só diz bobagens e re-
solve com perseguições e arrogância no 
uso de seu cargo. Mais uma invenção do 
prefeito Cavani.

Laranjas
A dificuldade em conseguir laranjas 

para engrossar os partidos está cada dia 
mais difícil. Não se deixe usar. Faça as 
mais fantásticas exigências para que 
usem seus votos e você possa sair bem 
ao final. Chega de ser escada para os de 
sempre.

Será?
Vanessa Guari – “Peço o voto con-

trário ao projeto de lei que fixa o valor 
do subsídio do prefeito e vice prefeito 
para o próximo mandato reduzindo 
em 50%, essa brusca redução ao subsí-
dio afetará diretamente ao servidores, 
isso porque de acordo com o artigo 37 
inciso 11, nenhum servidor municipal 
pode ter a remuneração maior que o 
subsídio do prefeito. Hoje temos na 
folha de pagamento 19 funcionários 
com remuneração que já excede esse 
valor, desses 19, onze são médicos, a 
classe que será mais afetada”. Se a co-
locação da vereadora for concreta, o que 
o Dr. Pedro discorda, seria uma dado in-
teressante e poderia intervir futuramen-
te no projeto.

Correto
Jé – “Eu posso falar com exemplo, 

eu trabalho e trabalho muito, estou 
cortando na carne, só esse ano fui 5 
vezes para Brasília com dinheiro do 
meu bolso, atrás de recursos para 
Itapeva e posso garantir que fui o 
que mais trouxe recursos, mas de 
4 milhões e se for candidato e Deus 
permitir que volte vou trabalhar da 
mesma forma com esse valor ou com 
o menor, eu vou ficar do lado do povo, 
peço ao senhores que coloquem a 
mão na consciência”. Ninguém discu-
te as conquistas que o vereador trouxe 
para Itapeva, o que muitos não fazem 
mesmo tendo apoiado candidato de fora 
de forma explícita. O Jé está conseguin-
do fazer seu deputado pagar pelos votos 
que obteve.

Legalista
Dr. Pedro – “A respeito do proje-

to eu vejo como oportuno e razoável.  
Não tem nenhum impedimento legal 
e não haverá prejuízo para ninguém, 
qualquer informação contrária como 
ouvimos aqui não procede, e vou 
demostrar. Ser político não é profis-
são, todos temos nossa profissão e 
isso aqui é uma contribuição, muitos 
municípios estão baixando e eu voto 
favorável e peço que votem que não 
haverá prejuízo a ninguém e assumo 
como profissional do Direito que não 
haverá”. Vanessa Guari – “A única coi-
sa que o servidor público não perde 
que pode exceder ao salário do prefei-
to ou do governador é a verba inde-
nizatória. Tudo o que for gratificação 
ele perde de acordo com a Constitui-
ção”. Dr. Pedro – “Desculpe vereado-
ra, eu tenho 40 anos com experiência 
de profissional do Direito e a senhora 
não tem razão no falar, peço o voto 
favorável e obrigado a todos”. É obvio 
que o vereador que é advogado e co-
nhecedor profundo das leis leva ampla 
vantagem sobre a opinião dos demais 
quando o assunto é legalidade.

Brincadeira
Tião do Táxi – “Vejo esse proje-

to como iniciativa tendenciosos a 
política, quando alguém alega que 
seu salário que é sacramentado pelo 
plenário, sabemos que os dois pro-
jetos ele tem cunho político sim e 

quem precisa e nos mostre para poder-
mos publicar.

Para a torcida
“Eu sou contra e permaneço con-

tra e faço jus ao meu trabalho, agora 
o vereador vem aqui na segunda-feira 
quer mudar a reunião de quarta por-
que ele fica a semana toda fora, só 
vem na sessão de segunda e de quin-
ta. Então temos que parar de dema-
gogia, de fazer palanque eleitoreiro 
de ser oportunista, quero que essa 
casa coloque a mão na consciência, 
pois tivemos reuniões e dos vereado-
res que votaram a favor e vão votar 
não era esse posicionamento ai chega 
aqui e vê o público e fica com medo, 
isso é falta de caráter, de hombrida-
de”. Nos bastidores a maioria não que-
ria que o valor mudasse, mas na hora de 
enfrentar o povo...

Vamos trabalhar
Laércio Lopes – “É fácil decidir 

o salário dizendo que não será mais 
candidato, é fácil, você ter outros vín-
culos políticos que te dão retornos 
muitos maiores que esse, vejo que é 
jogar para a torcida, até mesmo por-
que muitos quando conversado nos 
bastidores diziam que concordavam 
em deixar como está, mas que se fos-
se ao plenário tinha medo da torcida, 
medo de encarar as pessoas na rua”. 
Quem diz não ser candidato que oficiali-
za o fato, mas a presença dos vereadores 
deveria ser diária na Casa de Leis já que 
o povo que busca alguma solução sem-
pre encontra dois ou três que frequen-
tam a casa com assiduidade.

Mudei
Edivaldo Negão – “Acho até es-

tranho o vereador chegar aqui e falar 
essa situação porque esse vereador 
não arquivou, mandou para plenário, 
eu não sei o porquê ele citou essa fala, 
tudo bem aconteceu de eu falar na re-
união que iria votar contra, mas eu 
posso mudar”. E mudou literalmente e 
é seu direito.

Falta muito
Sidnei Fuzilo – “Esse vereador 

sempre foi contra, porque nada contra 
o vereador Jé, mas esse vereador tam-
bém trabalha, não anda de avião mas 
de carro na zona rural, e alguns sabem 
de meu trabalho, sai 5h da manhã de 
casa e chego 18h, 19h e tenho despesas. 
Itapeva tem cinco mil e quinhentos me-
tros de estradas rurais, se você for para 
Belém do Pará dá essa quilometragem e 
as estradas estão em ordem e como va-
mos por uma pessoa sem competência, 
sem estudo para administrar a cidade. 
Por isso sou contra”. Muito bonita a fala 
do vereador e sabemos que realmente ele 
faz esses trajetos, mas e os projetos, emen-
das e fiscalização do Executivo, quando 
ocorrerá?

De joelhos
Débora Marcondes – “Muitas ve-

zes já subi nessa tribuna para falar 
de projetos polêmicos e quando tem 
atrito eu vou lá no banheiro, dobro o 
meu joelho e peço meu Deus me ilu-
mine, que eu faça o que é certo e on-
tem estava com dúvida e fui buscar a 
palavra e ela me iluminou para falar a 
verdade e não vou mudar de posição, 
diferente de alguns eu falo a verdade 
e mantenho a verdade e vou falar o 
motivo porque estou votando con-
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A Secretaria Municipal da 
Saúde se manifestou 
quanto a matéria divul-

gada na edição passada do Jor-
nal Ita News sobre a questão 
dos pombos no prédio da Polícia 
Científica em Itapeva.

De acordo com a Secretaria, 
já houve orientações quanto 
as medidas que deveriam ser 
tomadas pela administração do 
local e que estariam reforçando 
essas orientações. Confira:

IN- Quanto a situação de 
um grande número de pombos 
junto ao prédio da Polícia Cien-
tífica, o que o setor pode estar 
fazendo?

Grande quantidade de pombos no prédio 
da Polícia Científica preocupa vizinhos

“Esse quadro é preocupante, contudo os ocupantes do prédio são responsáveis por sua limpeza e manutenção”, diz Secretaria

Sec. Saúde- Os pombos reuni-
dos no prédio da Polícia Científica 
se encontram no local devido ao 
grande número de abrigos que à 
disposição do telhado fornece, já 
foram feitas diversas ações edu-
cativas no local, orientações para 
vedação de acessos dos pombos. 
Contudo, retornaremos ao local 

para solicitar novas adequações 
perante a persistência do proble-
ma.

IN- Moradores reclamam 
que alguns pombos acabam 
morrendo em cima do telhado 
do prédio o que acaba atraindo 
urubus no local também. Esse 
quadro gera preocupação?

Sec. Saúde- Esse quadro é 
preocupante, contudo os ocu-
pantes do prédio são responsá-
veis por sua limpeza e manu-
tenção. Algumas adequações já 
foram feitas, porém, não foram 
suficientes, desse modo a Vigi-
lância estará retornando ao lo-
cal para novas solicitações.

IN- Quais os problemas que 
podem acontecer em uma si-
tuação como essa?

Sec. Saúde- Os principais 
problemas são em relação as 
fezes dos pombos, que podem 
transmitir doença, principal-
mente fungos, como exemplo 
a criptococose e histoplasmose. 

Orienta-se sempre que for fazer 
a limpeza umedecer com desin-
fetante a base de água sanitária 
(na diluição de um de água para 
um de água sanitária) as fezes 
antes de limpa-las, e utilizar 
mascara ou pano úmido cobrin-
do a boca e nariz.

O responsável pelo estabe-
lecimento deve providenciar 
as adequações estruturais do 
prédio de modo a desalojar os 
animais e seus ninhos.

IN- Há alguma campanha de 
conscientização da população 
na questão dos pombos? Se há, 
qual? Se não, por quê?

Sec. Saúde- As ações para 

controle dão ininterruptas 
através do atendimento à de-
núncias, orientações gerais 
e de fiscalização. Denúncias 
sobre pessoas que alimentam 
pombos podem ser feitas atra-
vés do telefone 3524-9398.

Considerando a licitação 
disponibilizada neste segundo 
semestre, materiais educativos 
como banner, cartaz e folder es-
tão sendo elaborados, para uti-
lização em trabalhos educativos 
previstos para ter início no últi-
mo bimestre de 2019, na forma 
de intensificação das ações para 
controle dos Pombos na zona ur-
bana do município.
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No sábado (05) Itapeva per-
deu um dos seus mais ilustres 
cidadãos, Comendador Jandir 
de Abreu Gonzaga faleceu aos 
86 anos deixando uma história 
de amor por Itapeva.

Nascido em 02 de outubro 
de 1933, Jandir começou a tra-
balhar ainda em sua adoles-
cência, depois entrou no Mi-
nistério da Agricultura onde 
permaneceu por 21 anos. Em 
1975 foi procurado pelo ex-
-prefeito Dr. Jorge Assunpção 
Shimidt (Shimitão) que fez a 
proposta de vender seu jornal 
ao visionário jornalista que 
nascia a partir daquele mo-
mento.

Sob o comando de Jandir, o 
Tribuna Sul Paulista permane-
ceu por 31 anos na ativa, o jor-
nal foi rodado semanalmente, 
bissemanal, trissemanal e dia-
riamente, e somente em mea-
dos de 2006 acabou fechando 
para que seu proprietário pu-
desse se dedicar somente a sua 
saúde.

Jandir era visto como um 
exemplo pelos amigos e como 
uma inspiração pelos profissio-
nais da imprensa itapevense. 

Luto no jornalismo: Morre aos 86 anos Comendador Jandir
Os seus serviços foram conside-
rados essenciais para o desen-
volvimento de Itapeva.

A seguir segue uma homena-
gem que seu filho, o advogado 
Neto Gonzaga fez em 2012:

No dia 02 de outubro, do 
longínquo ano de 1933, nascia 
em Faxina uma criança predes-
tinada a gravar seu nome na 
história de Itapeva.

Ainda cedo foi obrigado a 
abandonar os estudos duran-
te o primário para trabalhar. 
Separava, religiosamente, um 
dinheirinho suado que ganha-
va vendendo doces na rua para 
levar sua irmã caçula no antigo 
cinema da cidade, para as ses-
sões dominicais de matinê, até 
que foi contratado como “lan-
terninha”.

Apesar do pouco tempo de 
bancos escolares, tornou-se um 
autodidata ao devorar, com-
pulsivamente, livros atrás de 
livros, além de um exímio dati-
lógrafo.

Ainda jovem, mudou-se 
para São Paulo, onde acompa-
nhava religiosamente as Ses-
sões da Câmara Municipal para 

ouvir um jovem político, de 
nome Jânio Quadros, em razão 
de sua bela oratória, motivo 
que o levou a virar um “Janis-
ta”, quando este candidatou-se 
à Presidência da República do 
Brasil.

De volta à (agora já deno-
minada) Itapeva, viajava aos 
domingos pelas estradas de 
terra que ligava nossa cidade 
à Capital do Estado, com sua 
motocicleta de 350cc, somente 
para assistir ao time de seu co-
ração, o São Paulo Futebol Clu-
be, jogar no Pacaembu.

Conheceu uma professora 

recém-formada no final dos 
anos 50 e após 1 ano e meio 
de namoro e noivado, vendeu 
sua motocicleta para comprar 
os móveis da casa e casar em 
16/01/1960. Da união, que per-
dura até hoje, através de mais 
de 52 anos, vieram dois filhos 
naturais mais uma filha “prati-
camente” adotada.

Na vida profissional, após 
19 anos de funcionalismo pú-
blico federal, abandonou tudo 
para tentar a sorte na iniciativa 
privada.

Teve vários empreendimen-
tos, mas encontrou-se no jornal 

Tribuna Sul Paulista, o qual ad-
quiriu do ex-prefeito Jorge As-
sumpção Schimidt, em 1978.

Como diretor-proprietário 
e, principalmente, jornalista, 
foi precursor de praticamen-
te toda novidade relativa à 
imprensa na região, como: 
primeiro jornal tri-semanário, 
primeiro jornal diário, pri-
meiro jornal com linotipo e 
clicheria, primeiro jornal em 
Off-Set, primeiro jornal na in-
ternet, primeiro jornal colori-
do, primeiro jornal computa-
dorizado, entre outros.

Durante os anos de jorna-
lismo foi agraciado, merecida-
mente, com a “Comenda An-
tonio Furquim Pedroso” pela 
Câmara Municipal de Itapeva 
(da qual muito se orgulha) e o 
diploma de Jornalista.

Pessoa muito respeitada no 
meio social local e Regional, 
sempre primou pela fidelidade 
na notícia, tendo como maior 
reconhecimento a credibilidade 
de seu jornal.

Aposentou-se em 2005, cui-
dando atualmente de apenas 
escrever livros sobre a histó-
ria de Itapeva e seus cidadãos, 

estando com 3 obras prontas 
para serem publicadas.

Para quem convive com ele 
há mais de 40 anos, como eu, 
não foi o jornal ou sua credi-
bilidade jornalística que mais 
marcou em sua trajetória. Mas, 
sim, sua inteligência, força de 
vontade, garra, determinação, 
honestidade, e, principalmen-
te, amor por Itapeva.

Uma pessoa que, muito em-
bora tenha sido apresentado 
à facilidades monetárias, pro-
postas indecentes, corrupção 
e “convites suspeitos” sempre 
manteve-se reto, acreditando 
que lhe pertencia apenas o que 
era ganho com o suor de seu 
trabalho honesto.

Por ter certeza de ter sido 
o melhor exemplo que podia 
ter em minha vida, venho por 
essas resumidas linhas apre-
sentar um pouco da trajetória 
dessa pessoa que me ensinou 
a retidão, honestidade e a boa 
educação no trato com o seme-
lhante como características da 
boa índole, dizer que, descul-
pando-me com todos os pais 
do mundo, mas... PAI MELHOR 
QUE O MEU NINGUÉM TEM!

Na quinta-feira (03) os 
projetos de Lei que vi-
savam diminuir os salá-

rios de vereadores, vice-prefei-
to e prefeito foram derrubados 
pela maioria dos vereadores de 
Itapeva, por 8x7 com o voto de 
minerva do presidente da Casa, 
Oziel Pires (PTB) os salários fo-
ram mantidos para a próxima 
Legislatura.

A sessão foi marcada por 
diversos atritos, entre os verea-
dores e até mesmo entre eles e 
o público presente. A vereadora 
Vanessa Guari (MDB) foi a pri-
meira a se pronunciar, lendo 
um discurso pronto e rechea-
do de informações a vereadora 
disse que a diminuição no sa-
lário do prefeito implicaria na 
diminuição do salário de outros 
funcionários públicos como por 
exemplo a classe médica e que 
isso colocaria em risco o quadro 
de profissionais atuando em fa-
vor do município e por isso era 
contrária ao projeto.

Em seguida o vereador Jé 
(MDB) foi que falou ao público 
presente, o vereador que apre-
sentou os projetos para redu-
ção salarial disse que o proje-
to tinha objetivo econômico e 
comparou o salário do prefeito 
ao do governador de São Pau-
lo, questionando o motivo pelo 
qual o prefeito itapevense ga-
nhava mais do que o governan-
dor paulista. 

Logo após foi a vez do ve-
reador Dr. Pedro (PSD) ocupar 
a Tribuna para se pronunciar, 
o vereador se mostrou favo-
rável ao projeto dizendo que 
o exposto pela vereadora não 
tinha fundamento e que era 
sim possível abaixar os salários 
dos agentes políticos sem dolo 

Salários de prefeito, vice-prefeito e vereadores 
são mantidos após votação na Câmara

Por 8x7 diminuição de subsídios a agentes políticos é vetado na Câmara em sessão 
tumultuada e com acusações e discordâncias sobre consequências do projeto de Lei

a funcionários públicos. Ao ser 
questionado por Vanessa Guari 
que afirmava que o vereador 
estava errado, Dr. Pedro finali-
zou dizendo que o que dizia ti-
nha base nos quarenta anos de 
experiência em legislação que 
ele tem.

Já o vereador Tião do Táxi 
(PR) iniciou falando de demo-
cracia para discussão do proje-
to e disse que o projeto era polí-
tico e que ao invés da discussão 
sobre o caso o que deveriam fa-
zer é trabalhar pela população, 
disse ainda que os vereadores 
itapevenses ganham abaixo 
do teto que poderiam ganhar e 
citou que o projeto apresenta-
do visava atingir a equipe que 
hoje administra o município 
(O projeto na verdade atingiria 
o próximo governo). O vereador 
acabou recebendo a primeira 
manifestação de vaias ao negar 
a Jé aparte pedida para se expli-
car, o público presente cobrava 
que Tião exercesse a democra-
cia citada no início de sua fala.

O vereador Marinho (MDB) 
ao usar a Tribuna falou que 
votaria contra o projeto se não 

estivesse faltando remédios, 
se obras inauguradas não esti-
vessem fechadas e que realizou 
uma enquete onde 87% da po-
pulação era a favor da diminui-
ção e por isso seguiria o que os 
eleitores pediam de seus repre-
sentantes.

A fala do vereador Marga-
rido (PP) foi mais radical, o ve-
reador comparou o trabalho 
do prefeito de Itararé o qual 
julga ser mais eficaz com o de 
Itapeva que ganha mais e que 
de acordo com Margarido só foi 
aparecer faltando um ano para 
às eleições.

Terminada a fala de Marga-
rido foi colocado em votação a 
diminuição no salário do prefei-
to e vice-prefeito, e então veio 
a primeira surpresa da noite, 
a primeira a votar foi a verea-
dora Débora Marcondes (PSDB) 
a qual a população acreditava 
ser favorável ao projeto, porém 
foi contrária e assim a votação 
acabou empatada com o presi-
dente Oziel Pires (PTB) votando 
contrário e assim o projeto foi 
derrotado por 8x7.

Em seguida foi a vez da 

votação para diminuição dos 
salários dos vereadores e aí 
o presidente Oziel foi quem 
usou a palavra claramente 
indignado com os vereadores 
que nos bastidores diziam ser 
contrários e na sessão acaba-
ram votando a favor da re-
dução. Oziel chamou alguns 
vereadores de demagogos e 
ainda cutucou Jé ao dizer que 
o vereador queria mudar o dia 
de reunião de sua comissão 
para segunda-feira para ficar 
o resto da semana fora do 
município, disse ainda que o 
projeto era um palanque elei-
toreiro e oportunista.

Em seguida foi a vez do ve-
reador Laércio Lopes (MDB) en-
dossar a fala de Oziel, o verea-
dor disse que o projeto visava 
a atender uma briga eleitoreira 
e que deveria deixar passar as 
eleições e aí sim discutir sobre 
o assunto. Que era fácil para o 
vereador Jé colocar o projeto 
em pauta uma vez que por seus 
vínculos políticos lhes rendiam 
mais do que ganha na Câmara.

Os vereadores Edvaldo Ne-
gão (PSD) e Sidnei Fuzilo (PP) 

também deram seu ponto de 
vista, Negão assumiu que no 
princípio era contra, porém 
mudou de ideia e que isso era 
um direito que tinha. Já Fuzilo 
argumentou que roda por toda 
a extensão de Itapeva com car-
ro próprio para trabalhar e que 
devido a isso é necessário ter o 
salário atual para manutenção 
de seu veículo e abastecimento.

A vereadora Débora Mar-
condes (PSDB) subiu à Tribuna 
para justificar seu voto, disse 
que trabalha com o foco 100% 
na vereança e que o projeto era 
populista e sensacionalista. 
Disse que no primeiro ano do 
mandato o vereador Jé assinou 
o aumento de salário dos ve-
readores e o 13º e que agora no 
final do mandato com preten-
sões a outros cargos ele apre-
sentava um projeto de redução. 
Apresentou números sobre as 
faltas do vereador na Casa de 
Leis e questionou se o vereador 
não estava tirando o foco da 
CEIs que estavam ocorrendo.

O vereador Jé respondeu 
a vereadora e informou ainda 
que as faltas eram por estar 
indo atrás de recursos para o 
município.

No final o projeto de redu-
ção salarial dos vereadores tam-
bém foi barrado, em ambas as 
votações os vereadores favorá-
veis a redução foram: Edivaldo 
Negão, Jeferson Modesto, Toni 
do Cofesa, Marinho Nishyiama, 
Dr. Pedro Corrêa, Rodrigo Tassi-
nari e Wilson Margarido. Já os 
contrários foram: Débora Mar-
condes, Laércio Lopes, Márcio 
Supervisor, Tião do Táxi, Sidnei 
Fuzilo, Vanessa Guari e Wiliana 
Souza.

Em entrevista, o vereador 

Jé, autor do projeto, lamentou 
o resultado. “É uma pena, ve-
mos várias câmaras municipais 
aprovando esses projetos que 
vem de encontro com os an-
seios da população, e os salá-
rios bases de outros municípios 
semelhantes a Itapeva são bem 
menores, agora cada um res-
ponda a seu eleitorado”, disse 
que ainda deixou a probabili-
dade de que futuramente apre-
sente um projeto semelhante. 
Jé ainda rebateu a fala de que 
a proposta era eleitoreira. “Não 
tem nada a ver, isso é uma des-
culpa que não procede, não ti-
nham argumento para barrar 
o projeto que é extremamente 
popular, argumentos técnicos 
eles não tinham, foi uma des-
culpa sem cabimento”, finali-
zou.

Oziel também falou sobre 
a votação, que afirmou que o 
projeto foi apresentado para 
ser rejeitado. “Na verdade, esse 
projeto já foi apresentado com 
o intuito de ser rejeitado, eles 
sabiam que o projeto não pas-
sava e comentaram que colo-
cariam o projeto que seria der-
rubado pelo outro lado e nós 
como temos caráter e postura 
mantivemos o posicionamento 
e independente de público, nós 
jogamos com a verdade e com 
sinceridade com a população”, 
comentou. O presidente da Câ-
mara de Vereadores disse ainda 
que o projeto era de cunho po-
lítico. “Totalmente eleitoreiro, 
o intuito é exatamente isso, 
o cidadão tem o anseio de ser 
candidato a prefeito e para con-
seguir chegar onde ele quer ele 
precisa derrubar o outro e esse 
foi o posicionamento dele”, fi-
nalizou.

(15) 99774-6296
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

“Sabendo primeiramente 
isto: que nenhuma profecia da 
Escritura é de particular interpre-
tação. (II PEDRO, 1:20)

Jesus é o Caminho, a Verda-
de e a Vida.

Não lhe modificaram um til 
nas palavras que se atualizam, 
cada vez mais, com a evolução 
multiforme da Terra.

Entretanto, sempre tardios 
no aproveitamento das opor-
tunidades preciosas, muitas 
vezes, no curso das existências 
renovadas, temos desprezado o 
Caminho, indiferentes ante os 
patrimônios da verdade e da 
vida.

O Senhor, contudo, nunca 
nos deixou desamparados.

Cada dia reforma os títulos 
de tolerância para com as nos-
sas dívidas; todavia, é de nos-

Interpretação dos 
textos sagrados

so próprio interesse levantar o 
padrão da vontade, estabelecer 
disciplinas para uso pessoal 
e reeducar a nós mesmos, ao 
contato do Mestre divino. Ele é 
o Amigo generoso, mas tantas 
vezes lhe esquecemos do con-
selho que somos frágeis para 
conhecer o entendimento de 
adiamento indefinível de nossa 
iluminação interior para a vida 
eterna.

O Evangelho é um modesto 
conjunto de páginas soltas des-
tinadas a meditações comuns, 
para atingirmos a elevação es-
piritual.

No imenso conjunto de en-
sinamentos da Boa-Nova, cada 
conceito do Cristo ou de seus 
colaboradores diretos adapta-
-se a determinada situação do 
Espírito, nas estradas da vida. A 
lição do Mestre, além disso, não 
constitui tão somente um im-
positivo para os especialistas 
da adoração. O Evangelho não 
se reduz apenas a orar, ficar de 

joelhos. É roteiro imprescindí-
vel para a orientação, adminis-
tração, para o serviço e para a 
obediência.

O Cristo não estabelece li-
nhas divisórias entre o templo 
e a oficina.

Toda a Terra é seu altar de 
oração e seu campo de tra-
balho, ao mesmo tempo. Por 
louvá-lo nas igrejas e menosca-
bá-lo na rua é que temos nau-
fragado mil vezes, por nossa 
própria culpa. Todos os lugares, 
portanto, podem ser consagra-
dos ao serviço divino.

Espera o Cristo que venha-
mos todos a converter-lhe o 
Evangelho de amor e sabedoria 
em companheiro da prece, em 
livro escolar no aprendizado de 
cada dia, em fonte inspiradora 
de nossas humildes ações no 
trabalho comum e em código 
de boas maneiras no intercâm-
bio fraternal.

Que fazer?  Temos imensas 
distâncias a vencer no cami-

nho, para adquirir a verdade e 
a vida na significação integral.

Compreendemos o respei-
to devido ao Cristo, mas pela 
própria exemplificação do Mes-
tre, sabemos que a missão do 
aprendiz fiel constitui-se de 
adoração e trabalho, de oração 
e esforço próprio.

Quanto ao mais, consola-
-nos reconhecer que os textos 
sagrados são dádivas do Pai a 
todos os seus filhos e, por isso 
mesmo, aqui nos reportamos 
ás palavras sábias de Simão Pe-
dro: “Sabendo primeiramente 
isto: que nenhuma profecia da 
Escritura é de particular inter-
pretação”.

O objetivo da leitura de um 
ensinamento divino é retirar a 
alma do texto escrito, retirar o 
Espírito da palavra. E, depois 
vivenciar o sentimento.

Obedecendo ás orientações
livro: Caminho, verdade e vida. 
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel
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Na noite de domingo (06) 
um acidente envolvendo uma 
motocicleta e uma viatura da 
Polícia Militar foi registrado 
no Centro de Itapeva.

O acidente ocorreu no 
cruzamento das ruas Coro-

nel Queiroz e João Augusto 
Lico. De acordo com infor-
mações de testemunhas, o 
motociclista que seguia pela 
Rua Cel. Queiroz acabou coli-
dindo com a viatura que es-
tava seguindo sentido Mer-

cado do Produtor.
Com a batida a motocicle-

ta foi jogada contra o portão 
de uma empresa e o motoci-
clista se ferindo ao cair.

Ao verificar a gravidade 
do acidente os policiais acio-

naram as equipes de resgate 
que após prestarem os pri-
meiros socorros encaminha-
ram a vítima para a Santa 
Casa onde o mesmo ficou in-
ternado, a primeira suspeita 
era de fratura no fêmur.

Motociclista fica ferido ao 
colidir com viatura da PM

O IBGE está com às inscri-
ções abertas para o concurso 
de Coordenador Censitário 
de Subárea (CCS) até o próxi-
mo dia 15.

A vaga requer ensino mé-
dio completo e que o candi-
dato possua habilitação na 
categoria B, já outros requisi-
tos podem ser encontrados no 
edital do concurso. O salário é 
de R$ 3.100,00 mais auxílio 
alimentação e transporte.

Com vagas abertas em Ita-
peva, Capão Bonito e Apiaí o 
concurso já atraiu a atenção 
da população e os interessa-
dos em fazer o concurso de-
vem desembolsar a quantia 
de R$ 58,00 para a inscrição.

Para falar um pouco mais 
sobre o concurso e o traba-
lho do Coordenador Censi-
tário falamos com Cristine 
Vieira de Moraes Martins 
Fontes Melo - Coordenadora 
de Subárea do IBGE- Itapeva. 
Confira:

IN- Que concurso é esse 
que o IBGE abriu?

Cristine- É o concurso 
para Coordenador Censitário 
de Subárea.

IN- Quais as condições 
para que a pessoa participe?

Cristine- Primeiro ela tem 

Inscrição para concurso 
do IBGE seguem até dia 15

que se inscrever no site da 
SGV Projetos, as inscrições 
vão até dia 15 de outubro de 
2019 e no edital consta to-
dos os requisitos.

IN- No total quantas va-
gas haverá em nossa região?

Cristine- No total serão 
265 vagas em toda a nos-
sa região, que abrange 13 
municípios, de início a gen-
te tem esse concurso para 
coordenador censitário e no 
começo do ano que vem já 
temos novos concursos para 
agente censitário municipal 
e agente censitário supervi-
sor em um total de 11 para 
agente censitário municipal 
e 28 para agente censitário 
supervisor.

IN- Quais as cidades aten-
didas pela instituição na 
qual você trabalha?

Cristine- Vou falar por su-
báreas, a primeira é Itapeva, 
da qual faz parte ainda Nova 
Campina, Ribeirão Branco e 
Taquarivaí, a segunda é Apiaí 
que conta também com as 
cidades de Barra do Chapéu, 
Itaóca, Itapirapuã Paulista e 
Ribeira, a terceira é Capão 
Bonito que inclui ainda Buri, 
Guapiara e Ribeirão Grande.

IN- Qual a importância de 
a população estar atenta a 
esse momento?

Cristine- O censo é mui-
to importante para levan-
tarmos os dados tanto do 
Brasil quanto do município, 

são dados específicos e ra-
ramente encontramos tanto 
recurso disponível para que 
possamos coletar os dados e 
os objetivos são os levanta-
mentos de contagem da po-
pulação que irão auxiliar na 
informação e planejamento 
tanto público como privado, 
temos o FPM que é uma base 
para o Fundo de Participa-
ção dos Municípios e a gente 
tem que verificar que os da-
dos do IBGE são os oficiais.

IN- Quando foi feito o ul-
timo recenseamento?

Cristine- O último foi em 
2010.

IN- O que você tem a fa-
lar a população de Itapeva e 
região?

Cristine- Que estejam pro-
curando fazer esse concurso, 
é um cargo extremamente 
importante dentro do censo 
e que também estejam parti-
cipando do censo demográfi-
co, eu acredito que ele só terá 
uma efetividade se as pessoas 
realmente participarem, toda 
a população precisa partici-
par, para que forneça os da-
dos ao recenseador, ajudando. 
É importante para o IBGE essa 
transparência e a comunica-
ção com a sociedade em geral.

“Uma cidade no escuro”, 
pelo menos é assim que se sen-
te parte da população itapeven-
se. Se o Centro ganhou nova 
iluminação e mais potente, o 
mesmo não se pode dizer das 
áreas periféricas.

Ao divulgarmos que a rua 
logo acima da Rodoviária foi 
iluminada após publicarmos a 
situação preocupante em que 
se encontrava com a precarie-
dade da iluminação, diversos 
leitores entraram em contato 
com nossa redação encami-
nhando reclamações e fotos de 
vários locais completamente 
no escuro.

Dos quatro cantos da cida-
de recebemos reclamação e o 
pedido de que as autoridades 
fizessem algo pelos bairros do 
município em que a população 
teme passar pela falta de ilumi-
nação.

Entramos em contato com a 
Prefeitura Municipal de Itapeva 
para saber o que estava sendo 
feito e os canais para solicitar 
o reparo na iluminação pública. 
Confira:

IN- Recebemos diversas re-
clamações quanto a falta de ilu-
minação em diversos bairros de 
Itapeva, Jardim Grajaú e Jardim 
Paulista e Brasil foram alguns 
dos bairros citados. Como a 

prefeitura vê essa situação?
Prefeitura- Vemos como 

normal. Essa situação tem 
acontecido em alguns pontos 
da cidade, pois anteriormente 
faziam-se manutenções com o 
aumento de número de pon-
tos em chaves magnéticas. 
Hoje estamos num processo 
de redução dessas chaves com 
a individualização dos pontos. 
Porém isso vem ocorrendo de 
forma gradativa. Já pedimos a 
atenção da empreiteira nesses 
bairros para que seja reestabe-
lecido o mais rápido possível.

IN- O que está sendo feito 
para sanar esse problema?

Prefeitura- Como já disse-
mos, estamos individualizando 
gradativamente os pontos de IP.

IN- Qual o canal que a po-
pulação pode usar para avisar 
sobre a falta de iluminação?

Prefeitura- Pode ser pelo 
3522-1244, pelo site da Prefei-
tura e até mesmo por WhatsA-
pp através do preenchimento 
de um formulário.

IN- Após a denúncia, qual 
o prazo para que a solicitação 
seja atendida? 

Prefeitura- O prazo para 
atendimento é de até 10 dias 
úteis, porém os atendimentos 
ocorrem em média antes desse 
prazo.

Moradores denunciam 
diversas ruas sem 
iluminação pública

A família Amaral agra-
dece a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Itapeva nas 
pessoas de seus funcioná-
rios como médicos, enfer-
meiros e funcionários em 
geral pelo tratamento da 

Nota de Agradecimento
paciente Maria Célia Ca-
margo Amaral. 

Agradecem também aos 
amigos que compareceram 
em um momento de dor dan-
do conforto a família. Deus 
abençoe a todos.



PROCLAMAS
do lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itararé-SP, nascida na data de 16 de dezembro 
de 1971, residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 08 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V IVO SANTOS DA SILVA e EDI-
NEIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, sendo 
ELE:- natural de Adrianópolis-PR, divorciado de 
Tatiane Aparecida Alves Fortes, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 29/04/2010, com 44 anos de 
idade, nascido a 19 de janeiro de 1975, técnico de 
manutenção, residente à Rua Joaquim Candido 
Rodrigues, nº 82, Jardim Kantian, Itapeva - SP, 
filho de JOÃO ROSA DA SILVA, lavrador, nacio-
nalidade Brasileira, 65 anos, natural de Adrianó-
polis- PR, residente e domiciliado nesta cidade de 
Itapeva- SP e de SANTINA DA ROSA SANTOS 
DA SILVA, doméstica/ aposentada, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de Adrianópolis- PR, re-
sidente e domiciliada nesta cidade de Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Luiz Bueno de Godoy Filho, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 31/08/2015, com 50 anos de idade, 
nascida a 10/11/1968, serviços gerais, residente à 
Rua Joaquim Candido Rodrigues, nº 82, Jardim 
Kantian, Itapeva - SP, filha de CARMO FERREIRA 
DA SILVA, aposentado, nacionalidade Brasileira, 
78 anos, residente e domiciliado em Sorocaba- SP 
e de ESMERALDA ALVES DE MELO DA SILVA, 
aposentada, nacionalidade Brasileira, 68 anos, re-
sidente e domiciliada em São Vicente- SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 08 de outubro de 2019 

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

Nºs I, III, IV e V ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 
LOPES SIQUEIRA e LETICIA PEREIRA SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Luana Natália de Oliveira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 21/09/2016, com 28 anos de idade, 
nascido a 10 de junho de 1991, armador de ferra-
gens, residente à Rua São Benedito, nº 990, Vila 
São Benedito, Itapeva - SP, filho de BENEDITO 
LOPES DE SIQUEIRA, serviços gerais, nacio-
nalidade brasileira, 76 anos, natural de Buri-SP, 
nascido na data de 29 de outubro de 1942 e de 
ROSELI DE OLIVEIRA LOPES DE SIQUEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 20 de agosto 
de 1957, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, 
à Rua São Benedito, nº 990- Vila São Benedito; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
25 anos de idade, nascida a 17/06/1994, serviços 
gerais, residente à Rua Santo Antonio Catigero, nº 
444, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha de JOCI-
MARA PEREIRA SANTOS, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP 
na data de 29 de julho de 1998. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 03 
de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV RAFAEL ALVES DA ROCHA e ARIE-
LE GONÇALVES DO AMARAL, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteiro, com 20 anos de idade, 
nascido a 31 de outubro de 1998, servente de 
pedreiro, residente à Rua Nove de Julho, nº 605, 
Fundo 01, Vila São Miguel, Itapeva - SP, filho de 
CLAUDENIR ALVES DA ROCHA, pintor, naciona-
lidade brasileira, 46 anos, natural de Itararé-SP, 
residente e domiciliado em Itararé-SP e de SONIA 
NUNES DE OLIVEIRA ROCHA, depiladora, nacio-
nalidade brasileira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 14 de junho de 1975, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Nove de Julho, 
nº 605- Vila São Miguel; sendo ELA:- natural de 
Apiaí-SP, solteira, com 24 anos de idade, nascida 
a 24/03/1995, lavradora, residente à Rua Nove de 
Julho, nº 605, Fundo 01, Vila São Miguel, Itape-
va - SP, filha de ARY GONÇALVES DO AMARAL, 
lavrador, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 

de Barra do Chapéu-SP e de ROSELI GONÇALVES 
DO AMARAL, do lar, nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Araçaiba-SP, residentes e domici-
liados Taquarivaí-SP, à Rua Maria Tereza Fonseca 
da Rosa, 68- Parque Santo Antonio. Itapeva. O regi-
me adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
03 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V CARLOS RAFAEL WAGNER 
BRASILIANO e VANESSA APARECIDA GOMES 
DE OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Jéssica Fernandes de Carvalho,cujo 
o casamento foi dissolvido aos 17/06/2013, com 31 
anos de idade, nascido a 12 de junho de 1988, ven-
dedor, residente à Rua Guarani, nº 81, Vila Guarani, 
Itapeva - SP, filho de JOÃO CARLOS BRASILIANO, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 70 anos, natu-
ral de Itapeva-SP e de SUELI DE LIMA WAGNER, 
do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP; sendo ELA:- natural de Araçaiba-SP, solteira, 
com 33 anos de idade, nascida a 04/11/1985, au-
xiliar de farmácia, residente à Rua Guarani, nº 81, 
Vila Guarani, Itapeva - SP, filha de IDESIO GOMES 
DE OLIVEIRA, natural de Ribeirão Branco-SP, na-
cionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de Araçai-
ba-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP. Itape-
va. O regime adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 04 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ALEXANDRE KRIECHLE e MOR-
GANA MARTINI DE BARROS, sendo ELE:- natural 
de Itapetininga-SP, divorciado de Inês Maria Gomes, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 11/09/2019, 
com 62 anos de idade, nascido a 18 de maio de 
1957, produtor rural, residente Rua Alípio de Al-
meida Camargo, nº 141, Jardim Belvedere, Itapeva 
- SP, filho de KURT KRIECHLE, natural de Freiburg, 
nacionalidade Alemã, falecido em Buri-SP na data 
de 01 de agosto de 2006 e de MARIA GAGLIARDI 
KRIECHLE, natural de São Paulo-SP, nacionalida-
de brasileira, falecida em Buri-SP na data de 22 de 
março de 2018; sendo ELA:- natural de Capão Bo-
nito-SP, divorciada de Pedro Augusto Santiago, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 21/10/2010, com 55 
anos de idade, nascida a 14/01/1964, produtora 
Rural, residente Rua Alípio de Almeida Camargo, nº 

141, Jardim Belvedere, Itapeva - SP, filha de PER-
CIVAL NUNES DE BARROS, natural de Buri-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 30 de janeiro de 2000 e de WANIA MARTINI 
DE BARROS, Diretora escolar, nacionalidade bra-
sileira, 81 anos, natural de São Paulo-SP, nascida 
na data de 18 de dezembro de 1937, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Alípio de Almeida 
Camargo, nº 141- Jardim Belvedere. Itapeva. O re-
gime adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
04 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOÃO PEDRO SIQUEIRA ROSA e 
AMANDA MIRANDA, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 13 
de abril de 1996, estudante, residente Rua Ipanema, 
nº 550, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de MANOEL 
EDILSON ROSA, natural de Itararé - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em São Paulo - SP na data de 06 de 
julho de 2015 e de NEIDE MARIA SILVA SIQUEIRA 
ROSA, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural 
de Buri - SP, nascida na data de 25 de fevereiro de 
1964, residente e domiciliada nesta cidade de Itapeva 
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Gabriel Salles Marcondes, cujo o casamento foi dissol-
vido aos 08/04/2015, com 26 anos de idade, nascida a 
28/12/1992, professora, residente Rua Julio Paperretti, 
nº 351, Parque Residencial Itapeva, Itapeva - SP, filha 
de ANTONIO CARLOS MIRANDA, pedreiro, naciona-
lidade brasileira, 50 anos, natural de Embu Guaçu - SP, 
nascido na data de 11 de junho de 1969 e de LUCIANA 
APARECIDA FIUZA MENDES MIRANDA, vendedora, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva - 
SP, nascida na data de 01 de junho de 1973, residen-
tes e domiciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itape-
va. O regime adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 05 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA 
CARVALHO e CINTIA MARA DA SILVA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Rosana 
Rodrigues dos Santos, cujo o casamento foi dissol-
vido aos 28/11/2011, com 40 anos de idade, nascido 
a 29 de outubro de 1978, vendedor, residente à Rua 
Severino Alves Rodrigues Oliveira, nº 104, Bairro de 
Cima, Itapeva - SP, filho de VALTER RODRIGUES DE 
CARVALHO, mecânico, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 08 de 
setembro de 1956 e de ANA BENZICA DE OLIVEIRA 

CARVALHO, do lar, nacionalidade brasileira, 70 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 25 de setem-
bro de 1949, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, 
à Rua Severino Alves Rodrigues Oliveira, 106- Bairro 
de Cima; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 40 anos de idade, nascida a 19/10/1978, serviços 
gerais, residente à Rua Severino Alves Rodrigues 
Oliveira, nº 104, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha de 
ANTONIA QUIRINO DA SILVA MELO, do lar, nacionali-
dade brasileira, 74 anos, natural de Itararé-SP, nascida 
na data de 17 de setembro de 1945, residente e domi-
ciliada em Itapeva-SP, à Rua Alceu Ferreira da Silva, 
nº 171- Itapeva- V. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 05 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V PAULO CESAR BARRETO GUIRRA 
e PATRICIA DE ANDRADE GUIRRA ALVORADO, 
sendo ELE:- natural de Duque de Caxias-RJ, divor-
ciado de Lucilene Ramos Menezes, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 20/01/2003, com 46 anos 
de idade, nascido a 24 de agosto de 1973, motoris-
ta, residente Rua Isaltino Rodrigues Fortes, nº 121, 
Jardim  São Camilo, Itapeva - SP, filho de DELMIRO 
PEREIRA GUIRRA, natural de Salvador-BA, nacio-
nalidade brasileira, falecido em Duque de Caxias- 
RJ e de MAURA BARRETO, natural de Campos de 
Goitacazes- RJ, nacionalidade brasileira, falecida 
em Duque de Caxias-RJ; sendo ELA:- natural de 
São Paulo-SP, viúva de Alessandro Camargo Alvo-
rado, falecido aos 01/06/2017, com 41 anos de ida-
de, nascida a 10/08/1978, do lar, residente Rua Isal-
tino Rodrigues Fortes, nº 121, Jardim  São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de ALFREDO PEREIRA GUIRRA, 
natural de Salvador- BA, nacionalidade brasileira, 
falecido em São Paulo-SP na data de 10 de outubro 
de 2002 e de ALBERISA DE ANDRADE GUIRRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 71 anos, natural de 
Vitória da Conquista- BA, nascida na data de 09 de 
fevereiro de 1948, residente e domiciliada em Itape-
va-SP, à Rua Zacarias Augusto Pimentel, 70- Jardim 
São Camilo. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 05 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV DENIS HENRIQUE DE PAULA e 
THAYNARA LORENNA VIANA RODRIGUES E SIL-
VA, sendo ELE:- natural de Guapiara-SP, solteiro, 
com 25 anos de idade, nascido a 06 de julho de 
1994, engenheiro civil, residente Rua Stéfano Si-
monini, nº 130, Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, 

filho de GILMAR HENRIQUE DE PAULA, mecânico 
industrial, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural 
de Maringá-SP, nascido na data de 16 de abril de 
1966, residente e domiciliado em Itapeva-SP, à Rua 
José Velozo Pinheiro, 71- Morada do Bosque e de 
SONIA APARECIDA MARIANO GONÇALVES DE 
PAULA, do lar, nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 11 de 
outubro de 1968, residente e domiciliada em Itape-
va-SP, à Rua Stéfano Simonini, 130- Parque Cimen-
tolândia; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 25 anos de idade, nascida a 25/05/1994, 
engenheira Civil, residente Rua Stéfano Simonini, 
nº 130, Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, filha de 
CLAUDORICO MANOEL SOBRINHO, professor, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de Nova 
Campina-SP, nascido na data de 03 de dezembro 
de 1969, residente e domiciliado em Itapeva-SP, 
à Rua Irmã Ernestina, 486,Vila Dom Bosco e de 
CÉLIA MARIA VIANA, professora, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural de Eduardo Xavier da 
Silva-PR, nascida na data de 13 de setembro de 
1969, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
Jorge Moreira, 200- Vila Nossa Senhora de Fátima. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 07 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JORGE HENRIQUE RODRIGUES 
DE JESUS e KAMILA ARAUJO CASTILHO DE 
LARA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
do de Suzane Souza Ferreira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 15/09/2017, com 33 anos de idade, 
nascido a 04 de novembro de 1985, recepcionista, 
residente à Rua Tomaz Aquino Pereira, nº 145, Apt. 
31B, Residencial Paulina de Moraes, Itapeva - SP, 
filho de NELSON RODRIGUES DE JESUS, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 68 anos, natural 
de Itaberá-SP, nascido na data de 11 de junho de 
1951 e de NEUSA RODRIGUES DE JESUS, ven-
dedora, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural 
de Apiaí-SP, nascida na data de 11 de julho de 
1959, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
24 anos de idade, nascida a 13/12/1994, do lar, 
residente à Rua Tomaz Aquino Pereira, nº 145, Apt 
31B, Residencial Paulina de Moraes, Itapeva - SP, 
filha de VALDEMIR CASTILHO DE LARA, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de MARIA APARECIDA DE ARAUJO, 
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A falta de medicamentos 
em Itapeva chamou a 
atenção durante o de-

correr do ano que a Câmara 
de Vereadores abriu uma CEI 
- Comissão Especial de Inqué-
ritos para investigar o que es-
tava acontecendo.

Logo após a implantação 
da CEI o governo municipal 
anunciou a reposição dos es-
toques e informou que a si-
tuação estaria normalizada 
em poucos dias. 

Nesta semana nossa equi-
pe de reportagem recebeu 
uma denúncia de que a popu-
lação que depende de medica-
mentos voltados a combater 
o diabetes está passando por 
dificuldades. A informação é 
de que medicamentos de uso 
contínuos estão em falta e só 
se encontra a insulina, porém 
sem fornecimento do kit com-
pleto como seringas em quan-
tidades exatas e fita medidora 
de glicose.

Ao fazer a reclamação so-
bre a situação, a pessoa que 
preferiu o anonimato por 
medo de represálias disse que 
confia na conduta e generosi-
dade da secretária da Saúde, 
Maria Elisa, porém questiona 
a falta de posicionamento da 
mesma perante a sociedade.

A principal reclamação, no 
entanto, é quanto ao forneci-
mento de seringas, de acor-

Paciente reclama da falta de 
medicamento, seringas e fitas 
para combater diabetes

do com o paciente, a receita 
médica informa que são ne-
cessárias 60 seringas, porém, 
somente 40 são fornecidas 
colocando assim em risco a 
saúde do paciente que acaba 
tendo que usar uma seringa 
por mais de uma vez, quando 
o recomendado é descarta-la 
após o primeiro uso.

De acordo com o cida-
dão que fez a denúncia o 
médico informou que não 
se pode usar duas vezes a 
mesma seringa para que 
não haja contato do mate-
rial utilizado com o líquido 
a ser injetado. 

Entramos em contato com 
a Assessoria de Imprensa da 

Prefeitura Municipal de Itape-
va pedindo uma posição sobre 
a situação, porém até o tér-
mino desta edição não houve 
retorno.

Em contato com a asses-
soria de imprensa da Prefei-
tura Municipal, recebemos a 
seguinte resposta:

“Os estoques dos medica-
mentos de uso contínuo para 
pacientes com diabetes encon-
tram-se normalizados na Far-
mácia Municipal e também nos 
postos de saúde. Além da insuli-
na, também são encontrados os 
seguintes remédios: metformi-
na 850mg, glibenclamida 5mg e 
glimepirida 2mg.

Em relação às seringas e fi-
tas de medição do diabetes, as 
compras foram feitas antes de 
zerar o estoque, sendo que as 
fitas de glicemia foram entre-
gues nesta terça-feira, dia 8 de 
outubro. Já as entregas de serin-
gas ainda não foram realizadas 
e a Prefeitura notificou a em-
presa sobre o atraso, conforme 
determina a Lei de Licitação nº 
8666/93.

No que diz respeito às nor-
mas de uso das seringas para 
pacientes com diabetes, a Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
Itapeva segue as determinações 
do Caderno de Atenção Básica 
disponibilizado pelo Ministério 
da Saúde”.



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS8 11 de outubro de 2019

Destaque da semana para o jovem 
promissor Fabrício Gabriel, cabeleireiro 

da Le France Cosméticos, especialista 
em cabelos loiros e iluminados.

Já está disponível no site 
www.vestibulinhoetec.com.
br e na página do Centro 
Paula Souza o calendário do 
processo seletivo das Esco-
las Técnicas Estaduais (Ete-
cs) para o primeiro semestre 
de 2020.

Entre 11 e 15 de outubro, 
o candidato pode solicitar a 
redução de 50% do valor da 
taxa de inscrição do Vestibu-
linho, exclusivamente pela 
internet.

Conheça as demais datas 
deste processo seletivo:

11 a 15 de outubro – Perío-
do para pedir redução da taxa 

Etecs divulgam calendário 
do Vestibulinho para o 
primeiro semestre de 2020

de inscrição do Vestibulinho e 
entrega da documentação por 
meio digital (upload). No últi-
mo dia, a inscrição termina às 
15 horas

16 de outubro até as 15 
horas do dia 12 de novembro 
– Inscrição para o Vestibuli-
nho

29 de outubro – Data do 
resultado do pedido de redu-
ção da taxa de inscrição do 
Vestibulinho exclusivamente 
pela internet

11 de dezembro – Divul-
gação dos locais de exame 
do Vestibulinho

15 de dezembro – Exa-
me do Vestibulinho será às 

13h30. Gabarito oficial será 
divulgado a partir das 18 ho-
ras

16 de dezembro – Divul-
gação do gabarito oficial 
para acesso às vagas rema-
nescentes de segundo módu-
lo a partir das 14 horas

17 de dezembro – Divul-
gação do gabarito oficial dos 
cursos de especialização a 
partir das 14 horas

9 de janeiro de 2020 – Di-
vulgação da lista de convo-
cação dos candidatos inscri-
tos nos cursos técnicos com 
prova de aptidão

17 de janeiro de 2020 – 
Divulgação da lista de clas-

sificação geral do Vestibuli-
nho para os demais cursos.

20 de janeiro de 2020 – 
Divulgação da primeira lista 
de convocação do Vestibuli-
nho

21 e 22 de janeiro de 2020 
– Matrícula da primeira lista 
dos convocados

23 e 24 de janeiro de 2020 
– Divulgação da segunda lis-
ta e matrícula dos convoca-
dos da segunda chamada

Outras informações pelos 
telefones (11) 3471-4071 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e 
0800-772 2829 (demais locali-
dades) e pelo site www.vesti-
bulinhoetec.com.br
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A FAIT firmou uma parce-
ria com a Receita Federal 
do Brasil para atender a 

população de baixa renda de 
Itapeva e região.

A parceria de acordo com 
a Professora Mestre e Coorde-
nadora do Curso de Direito da 
FAIT, Vanessa Aparecida Costa 
Santiago, vem ser uma soma 
de benefício a população e aos 
alunos dos cursos de Adminis-
tração de Empresas e Direito.

O Núcleo de Apoio Contábil 
e Fiscal (NAF) estará a disposi-
ção da população no Campus 
da FAIT e atenderá além de pes-
soas de baixa renda, microem-
presas, microempreendedores 
individuais e entidades sem 
fins lucrativos. Confira: 

IN- Qual a novidade que a 
FAIT está proporcionando no 
curso de Direito?

Vanessa- A FAIT firmou um 
acordo de cooperação com Recei-

Parceria entre FAIT e Receita Federal 
visa dar apoio à população

ta Federal do Brasil com a finali-
dade de conjugar esforços para 
promover atividades de educa-
ção fiscal e assistência contábil e 
fiscal à população de baixa ren-
da por meio do Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAF) através de 

projeto de extensão universitária 
dos Cursos de Administração de 
Empresas e Direito.

IN- O que essa parceria re-
presenta para a faculdade e 
para a população?

Vanessa- Com esta parceria 

a FAIT contribui para popula-
ção de Itapeva e região e exerce 
um papel social de extrema im-
portância, uma vez que através 
do Projeto de Extensão Univer-
sitária disponibiliza orientação 
contábil e fiscal às pessoas físi-

cas de baixa renda, bem como 
a microempresas, microem-
preendedores individuais e en-
tidades sem fins lucrativos, e 
além disso, qualifica os alunos 
dos Cursos de Administração 
de Empresas e Direito.

IN- Academicamente falan-
do, quais os frutos que os alu-
nos podem colher dessa expe-
riência?

Vanessa- O futuro profis-
sional tem a oportunidade de 
adquirir conhecimento acerca 
da função econômica e social 
dos tributos, bem como dos 
direitos e deveres associados 
à tributação obtendo qualifi-
cação profissional por meio de 
uma vivência prática, além dis-
so participa de discussões, pa-
lestras, treinamentos e visitas 
guiadas à Receita Federal.

IN- Quais tipos de atendi-
mentos são feitos pelo NAF?

Vanessa- O NAF promo-

ve um auxílio a comunidade 
para que os mesmos possam 
utilizar-se dos serviços da Re-
ceita Federal, desta maneira 
serão realizados atendimentos 
como: auxílio com inscrição e 
informações cadastrais do CPF; 
auxílio na consulta a situação 
fiscal; agendamento on-line de 
atendimento RFB; Informações 
e auxílio na regularização de 
CPF suspenso; informações ge-
rais sobre o ITR, etc.

IN- Como a população pode 
usufruir desse atendimento?

Vanessa- A população po-
derá procurar o NAF (Núcleo 
de Apoio Contábil e Fiscal) que 
funciona no Núcleo de Prática 
Jurídica da FAIT, Bloco B, no 
campus da FAIT, na Rodovia 
Francisco Alves Negrão, SP 258, 
km 285 - Bairro Pilão D’Água - 
Itapeva / SP, nas 2ª, 4ª a 6ª fei-
ras das 8h30 às 13h e das 14h 
às 17h.



Rusty Friends

José 3 aninhos

José Augusto 
1 aninho

Dandara 
e Renan à 
espera da 
princesa 

Cecília

Mamãe Synara

Pais Ludele e Denilson

Foto: Vídeo Lopes
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Os alunos da professora Si-
mone, do 4° ano do Fundamen-
tal I participaram de mais um 
projeto da turma.

Contando com palestras, 
vídeos e mini pista simulando 
uma avenida, onde semáforos, 
faixas de pedestres, rotatória, 
cones e cordas deram realidade 
ao movimento das ruas.

A “Semana Educativa do 
Trânsito” contou ainda com 
carros confeccionados pelos 
alunos e família, dando brilho 
as atividades. Ao final do pro-
jeto a professora Simone e a 
equipe pedagógica do Colégio 
Anglo agradeceram ao DEMU-
TRAN (Departamento Munici-
pal de Trânsito), pela parceria 
realizada com a escola.

Colégio Anglo 
promove “Semana 
Educativa do Trânsito”

ITABERÁ

Promover o acesso à capa-
citação profissional gratuita e 
de qualidade à população de 
Itararé (SP) tem sido uma das 
principais metas do prefeito 
Heliton do Vale desde o início 
da gestão. Este ano, graças aos 
esforços do Executivo, a univer-
sidade pública é uma realidade 
no município.

Conforme a secretária mu-
nicipal de Educação, Ana Maria 
F. S. de Oliveira, a cidade rece-
berá um polo da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(UNIVESP) que deverá começar 
a funcionar já em 2020.

Segundo Ana, nesse primei-
ro momento, três cursos total-
mente gratuitos serão dispo-
nibilizados. “Serão oferecidas 
formações nas áreas de Licen-
ciatura em Letras, Matemática 
e Pedagogia”, explica.

Para o prefeito, esta é uma 
grande oportunidade para o 
jovem itarareense cursar uma 
universidade. “Nossa equipe 

Heliton do Valle 
conquista universidade 
pública a Itararé

não tem medido esforços para 
abrir cada vez mais portas para 
a juventude se capacitar e in-
gressar no mercado de traba-
lho. A educação é o caminho 
para a geração de emprego, 
renda e sustento”, enfatiza.

UNIVESP – A UNIVESP é 
uma instituição de ensino su-
perior pública, exclusivamente 
de Educação à distância. Fun-
dada em 2012, a instituição é a 

primeira universidade pública 
virtual do Brasil. 

Em Itararé, o polo universi-
tário funcionará no prédio da 
Etec, à rua Campos Sales, 1320, 
Centro através de um sistema 
de parceria. 

Informações sobre o ves-
tibular serão amplamente 
divulgadas assim que o calen-
dário com as datas for dispo-
nibilizado.

Já estão à venda os 
convites para a 3ª Queima 
do Alho em prol da Avacci, 
que acontecerá neste ano 
no Parque Pilão D’Água, 
no Recinto Jorge Assump-
ção Schimidt.

O convite individual 
está sendo vendido por R$ 
40. O evento está marcado 
para o dia 10 de novem-
bro, um domingo, a partir 
das 11h.

3ª Queima do Alho em 
prol da Avacci será no 
Parque Pilão D’Água

Entre as opções de 
trabalho, estão as 
vagas para atendente 
balconista, auxiliar 
administrativo, 
consultor de vendas 
e estoquista

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), auxi-
liar administrativo (3), auxiliar 
de enfermagem (1), consultor 
de vendas (8), eletricista de ins-
talações de veículos (1), eletro-
técnico (1), estoquista (3), me-
cânico (1), mecânico montador 
(1), oficial de manutenção (1) e 
engenheiro de minas (1).

O PAT de Itapeva fica na 

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador oferece 24 vagas 
de emprego em Itapeva

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.
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O Curso de Educação Físi-
ca da FAIT realizou no 
último sábado dia 28 

de setembro o IX FESTIVAL DE 
ATLETISMO com seus alunos. 
O evento fez parte do calen-
dário oficial da Rede Integrada 
de comemorações do CREF 4/
SP (Conselho Regional de Edu-
cação Física –SP) pelo dia do 
profissional da Educação Física. 
O Festival foi organizado pelos 
alunos do 8º período de Bacha-
relado da FAIT como parte do 
conteúdo obrigatório da disci-
plina de Legislação e Organiza-
ção de Eventos e teve o apoio 
do CREF4-SP, Panathlon Clube 
Itapeva e da FIEP-Federação In-
ternacional de Educação Física.

RESULTADOS DO IX FESTIVAL DE 
ATLETISMO:
REVEZAMENTO MISTO
4X100metros:
Medalha de Ouro: 6º período – 
Bruna Carolina, Matheus Laube, 
Paloma Amaral, Fernando Gabriel.
Medalha de Prata: 2º período – 

IX Festival de Atletismo 
da Educação Física da Fait

Maria Eduarda, Gustavo Cleto, 
Raíssa Caroline, José Maurício.
Medalha de Bronze: 4º período 
– Elisandra Mendes, Marcos An-
tunes, Jaqueline Guimarães, Ga-
briel Vitor

100 METROS – MASCULINO
Medalha de Ouro: Fernando 
Gabriel 
Medalha de Prata: Matheus Laube 
Medalha de Bronze: Felipe Augusto 

100 METROS – FEMININO
Medalha de Ouro: Maria Eduarda
Medalha de Prata: Jaqueline Gui-
marães
Medalha de Bronze: Letícia Mayara

200 METROS – MASCULINO
Medalha de Ouro: João Gabriel
Medalha de Prata: Andreo Luiz
Medalha de Bronze: Welbert 
Moura

200 METROS – FEMININO
Medalha de Ouro: Raíssa Caroline
Medalha de Prata: Bruna Carolina
Medalha de Bronze: Jaqueline 
Guimarães

400 METROS – MASCULINO
Medalha de Ouro: José Maurício
Medalha de Prata: Vitor Henrique
Medalha de Bronze: Rodolfo Oli-
veira 

400 METROS – FEMININO
Medalha de Ouro: Camila Rosa

Medalha de Prata: Beatriz Diniz
Medalha de Bronze: Elisandra 
Mendes

SALTO EM DISTÂNCIA – MASCU-
LINO
Medalha de Ouro: Fernando Gabriel 
Medalha de Prata: Welberth 
Moura   
 Medalha de Bronze: Andreo Luiz

SALTO EM ALTURA – MASCULINO
Medalha de Ouro: Gustavo Cleto
Medalha de Prata: Gabriel Vitor
Medalha de Bronze: Thomas 
Henrique

SALTO EM ALTURA – FEMININO
Medalha de Ouro: Raissa Caroline 
Medalha de Prata: Keise Caroline
Medalha de Bronze: Bruna Carolina

SALTO EM DISTÂNCIA – FEMININO
Medalha de Ouro: Raissa Karoline
Medalha de Prata: Camila Rosa 
Medalha de Bronze: Keise Caroline

ARREMESSO DE PESO 7,26KG – 
MASCULINO
Medalha de Ouro: Adrian Aguiar
Medalha de Prata: Thiago Moraes
Medalha de Bronze: Lucas Ribeiro

ARREMESSO DE PESO 4KG – FE-
MININO
Medalha de Ouro: Elisandra Milena 
Medalha de Prata: Sarah Cravo 
Medalha de Bronze: Valdirene Alves

LANÇAMENTO DE DARDO – 
MASCULINO
Medalha de Ouro: João Gabriel
Medalha de Prata: Gabriel Vitor 
Medalha de Bronze: Rodolfo Lima 

LANÇAMENTO DE DARDO – FE-
MININO
Medalha de Ouro: Pamela Veloso 
Medalha de Prata: Maria Eduarda 
Medalha de Bronze: Jeisiane Brito

LANÇAMENTO DE DISCO – MAS-
CULINO

Medalha de Ouro: João Gabriel 
Medalha de Prata: Adriano Cer-
queira
Medalha de Bronze: Gabriel Vitor 

LANÇAMENTO DE DISCO – FEMI-
NINO
Medalha de Ouro: Gleci Emilin
Medalha de Prata: Maria Eduarda 
Medalha de Bronze: Paloma 
Amaral

Finalizando o evento o 
Coordenador do Curso de Edu-
cação da FAIT e Delegado Re-
gional do CREF4-SP, Prof. Mariól 
Siqueira Santos, parabenizou 
os alunos que participaram 
e agradeceu o apoio dos pro-
fessores Marcelo Diarcádia, 
Ricardo Damatto, Regina Leite,  
Antonio Carlos, Rogério Gal-
vão(Diretor do Panathlon Club 
de Itapeva) e dos alunos do 8º 
período de Bacharelado que 
conduziram o Evento com mui-
to profissionalismo bem como 
o apoio do curso de Fisiotera-
pia na pessoa do Prof. Emma-
nuell Gosser  e das estagiários 
de Fisioterapia que realizaram 
atendimentos fisioterápicos 
aos atletas. O Prof. Mariól 
agradeceu também a Secreta-
ria de Esportes na pessoa do 
Secretário Luciano de Oliveira 
pela cessão da Pista de Atletis-
mo para a realização do Even-
to, ao Grupo Maringá (Marin-
gá Ferro Ligas), Jeitim Mineiro, 
Faz Farma, Arena Coliseum e a 
Pocket Som Xpress que fez a so-
norização do evento.

Nos dias 04 e 05 de outubro 
capoeiristas de Itapeva e região 

Professor Carlinhos é reconhecido 
como Contramestre de Capoeira

Após o reconhecimento, Carlinhos procura agora parceiros para projeto social na 
Vila Santa Maria visando oferecer oportunidades a crianças da comunidade

estiveram na cidade de São José 
dos Campos/SP participando da 

troca de graduação e formatura 
de professores, Contramestres 
e Mestres.

O evento foi realizado por 
José Carlos Alberto (Mestre 
Tinta Forte), o qual foi Mes-
tre do Mestre Beto (in memo-
riam) que por anos difundiu 
a Capoeira na região e dei-
xou seu legado em Itapeva. 
No evento o professor Carli-
nhos foi reconhecido como 
Contramestre de Capoeira e 
com isso está certificado e 
apto para exercer o ensino 
da Capoeira em qualquer lu-
gar do planeta.

Voltando do evento Car-
linhos agora corre atrás de 

outro sonho, o de abrir uma 
academia na Vila Santa Maria 
para oferecer oportunidades a 
crianças carentes. “Estou bus-
cando apoio para levanta uma 
academia e oferecer as crian-
ças carentes da Santa Maria 
a oportunidade de aprender 
a arte da Capoeira, oferecer 
oportunidades de cursos pro-
fissionalizantes e atividades 
culturais além de oficina de 
artesanato, busco por pessoas 
interessadas em apoiar esse 
trabalho social e peço que en-
trem em contato para maiores 
informações e já quero agra-
decer a parceria do Jornal Ita 
News”, disse.
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reduziu mais comparado a re-
cuperação passiva. No treino 
de pernas as reduções de PAS 
e PAD foram -25 mmHg versus 
-15 mmHg no treino de braços. 

Esta resposta se dá pela 
maior liberação de substân-
cias vasodilatadoras, devido 
ao maior estresse no endotélio 
durante o treino, fazendo libe-
rar mais óxido nítrico. Ocorre 
também maior regulação auto-
nômica, por redução da ativida-
de nervosa simpática, gerando 
menor estresse cardiovascular. 

Não há muita evidência so-
bre a recuperação ativa durante 
a musculação. Por outro lado, 
fica a dica para que os treinos 
do idosos ou hipertensos sejam 
mais dinâmicos. Vamos otimizar 
o tempo das pessoas e retirar a 
chatice de ficar “guardando apa-
relho sentado”. O hipertenso ne-
cessita viver com menor PA du-
rante o dia. Vamos proporcionar 
isso a eles e fazer a diferença!

Musculação com recuperação ativa é mais 
efetiva para quem tem pressão alta!

Ao finalizar uma sessão de 
treino, seja aeróbio ou muscu-
lação, a pressão arterial (PA) 
estará elevada. No entanto, 
você vai embora. Com o repou-
so, a PA vai reduzindo, volta à 
normalidade e atinge menores 
valores comparado a PA antes 
do treino. Este fenômeno que é 
normal, é chamado de hipoten-
são pós exercício (HPE). 

Evidencia-se que essa me-
nor PA após o exercício, começa 
por volta de 30 minutos per-
durando por até 24 h. Por isso 
que o exercício é vital para o 
hipertenso. Há muitos estudos 
de HPE com treino aeróbio e 
musculação. 

Porém, há muitas variáveis 
na musculação para controlar. 
Será que otimizar o treino dos 
hipertensos com recuperação 
ativa, é melhor do que ficar pa-

rado vendo a hora passar sen-
tado no aparelho? 

Brito et al. (2011) testaram 
isso. Eles colocaram idosas 
hipertensas (~61 anos) para 
treinar braços em um dia e per-
nas no outro, com recuperação 
ativa (caminhada leve) ou pas-
siva (sentada). Elas realizaram 
3 séries de 15 repetições quase 
máximas, com descanso de 90 
segundos. 

A Frequência Cardíaca (FC), 
PA sistólica (PAS) e PA diastólica 
(PAD) foram medidas em até 50 
minutos após término dos trei-
nos. Eles observaram que a FC 
foi maior com recuperação ativa, 
sendo essa hipótese responsável 
por causar maior HPE, por maior 
vasodilatação. Bingo! 

Tanto no treino de braços 
quanto no de pernas, a PAS 
e PAD com recuperação ativa 
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O Campeonato Rural de Ita-
peva foi marcado por duas go-
leadas na rodada que abriu as 
Oitavas de Final.

Os jogos ocorreram no 
campo do Guarizinho onde o 
que não faltou foi gol para a 
torcida comemorar. Jogando 

em casa o time do Guarizinho 
fez uma bela partida contra o 
time do Bairro dos Pintos, em 
um jogo de oito gols o Gua-
rizinho venceu a partida por 
5x3.

O outro jogo da rodada tam-
bém foi recheado de gols. Alto 

da Brancal x Invernada fizeram 
uma partida de cinco gols, sen-
do que o time do Alto da Bran-
cal despachou o Invernada ao 
vencer o jogo por 4x1.

Neste final de semana não 
haverá rodada do Rural devido 
ao feriado religioso.

Goleadas marcam o início 
das Oitavas de Final do 
Campeonato Rural

Neste sábado o Projeto 
Batuíra estará reali-
zando uma “Ação entre 

amigo” no campo do Curinthi-
nha na Vila Nova e contará com 
a presença de um ex-jogador de 
futebol que marcou época no 
time do São Paulo nos anos 90, 
Pavão.

O projeto que surgiu com a 
finalidade de dar uma opção de 
lazer aos jovens de Itapeva tiran-
do-os da rua. Com uma média 
de 60 participantes com idade 
entre 9 e 15 anos o projeto Ba-
tuíra é realizado todo sábado das 
08h às 12h. O projeto idealizado 
pelo empresário Marinho Barros 

juntamente com sua esposa e fi-
lhos teve como base a área social 
visando proporcionar a chance 
desses jovens terem uma espe-
rança de um futuro melhor.

O Batuíra é uma homenagem 
ao pai de Marinho que tinha esse 
apelido e faz alusão a um pássaro 
encontrado na costa leste do Bra-

Projeto Batuíra traz a Itapeva 
o ex-jogador Pavão neste sábado

Com o objetivo de sanar a falta de lazer e esportes em Itapeva projeto contém 
atualmente cerca de 60 crianças e conta com apoio de grupo de empresários

sil e na Argentina.
Já no projeto o time mon-

tado por Marinho juntamente 
com outros empresários que 
apoiam a iniciativa leva o nome 
de Batuíra Futebol & Alegria. 
As crianças e adolescentes que 
participam do Batuíra recebem 
antes das atividades um café da 
manhã reforçado, resultado das 
parcerias entre os apoiadores 
do projeto. Além disso, há uma 
devocional falando de Deus 
para as crianças. Os meninos 
tiveram também uma palestra 
com o árbitro da CBF, Rodrigo 
D’Alonso, o que foi considerado 
uma experiência incomum para 
jovens itapevenses e uma troca 
de experiência valiosa a todos.

Para comemorar o Dia das 
Crianças os coordenadores do Ba-
tuíra convidaram alguns amigos 
para participarem do evento em 
Itapeva, entre eles o melhor late-
ral direito do Campeonato Brasi-
leiro de 1994 eleito pela Revista 
Placar e premiado com a Bola de 
Prata, Pavão na época jogador do 

São Paulo e treinado por Telê San-
tana, outro nome de peso que 
mandou seu abraço ao projeto 

Batuíra é o ex-atacante Silas, que 
também passou pelo São Paulo e 
pela Seleção Brasileira.

O evento será aberto ao pú-
blico e está previsto para come-
çar às 08h.

Com o intuito de reforçar e 
testar o conhecimento dos ba-
charéis em Direito, o Damásio 
Educacional está promovendo 
uma série de eventos gratuitos 
até 19/08. Os eventos aconte-
cem na semana que antecede a 
primeira fase do XXX Exame de 
Ordem, marcada para o dia 20 
de outubro.  

Neste dia 11 (sexta-feira), 
haverá o Dominando Ética, 
uma revisão completa da disci-
plina de Ética.

No dia 17 (quinta-feira) 
ocorrerá o Gabaritando 30. Su-
per revisão dos principais con-
teúdos de 30 questões da prova 
da OAB de 1ª fase: Direito do 
Trabalho e Direito Processual 
do Trabalho, Direito Constitu-
cional e Direitos Humanos, Di-
reito Penal e Direito Processual 
Penal. 

O Dia Damásio OAB, mo-
mento mais esperado da sema-
na acontecerá no dia 18 (sexta-
-feira). O evento será presencial 
no Teatro Bradesco, em São 
Paulo, com transmissão ao vivo 
para mais de 200 franquias do 
Damásio em todo o território 
Nacional. Também estará dis-
ponível no formato on-line e 
haverá reprise no dia 19 de ou-
tubro também. O evento conta 
com uma revisão reforçada so-
bre as disciplinas abordadas na 
prova, é a melhor revisão para 
o Exame que existe no mercado 
de preparatórios, oferecendo 

Damásio Educacional 
realiza a maratona OAB

A proposta é ajudar a todos que irão enfrentar o XXX 
Exame de Ordem no dia 20 de outubro, reforçando o 
conteúdo cobrado na prova e esclarecendo dúvidas

apoio e preparação emocional, 
troca de experiências e dicas 
com os melhores especialistas 
em aprovação.

Também no dia 19 de outu-
bro, dia que antecede a prova, 
acontecerá ao vivo no Insta-
gram, o Super 10, evento online 
em que os professores destaca-
rão os dez tópicos mais impor-
tantes de cada matéria. 

Logo após o término da 
prova, no dia 20 de outubro, a 
partir das 18h, será realizado o 
Juntos até a Aprovação, que é 
a correção da prova ao vivo nas 
redes do Damásio. Na ocasião, 
os professores fornecem um 

gabarito pré-oficial para que os 
examinandos possam verificar 
sua pontuação para aprovação 
na 1ª fase da prova. 

E, por fim, no dia 21 de ou-
tubro, após da divulgação do 
gabarito preliminar pela OAB, 
os professores fazem os Comen-
tários ao Gabarito Preliminar, 
também nas redes do Damásio.

Oportunidades não faltam 
para revisar o conteúdo e fazer 
uma ótima prova no domingo. 

Inscrições e Mais informa-
ções na Unidade Damásio Itape-
va, localizada na Rua Teófilo Da-
vid Mzel, nº 269, Vila Ophélia. F: 
(15) 3522-0005 / 99714-6883.
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Uma iniciativa da Medici-
na do Trabalho iniciou a 
coleta de Papanicolau das 

colaboradoras da Santa Casa, 
Santa Saúde e AME.

O papanicolau é um exa-
me simples e rápido que colhe 
células do colo do útero para 
análise em laboratório – seu 
principal objetivo é prevenir 

Cuidando de quem cuida da gente!OUTUBRO ROSA

rurgiã plástica.
A UCI também conta com 

uma unidade farmacêutica com 
modernos equipamentos e uma 
equipe de profissionais compe-
tentes responsáveis pela diluição 
dos quimioterápicos.

Unidade de Oncologia de Ita-
peva – UCI. Rua Mário Prandini, 
935 (Novo bloco da Santa Casa)

contra o câncer de colo de 
útero.

A coleta foi realizada pela 
enfermeira obstetra Tatiane 
Oliveira. A ação faz parte do 
Outubro Rosa e foi coordenada 
pela equipe da Medicina do Tra-
balho: Enfermeira Silvia Ribeiro 
e Técnica de Enfermagem Lélia 
Camargo, e contou com a co-

laboração de toda a equipe da 
Unidade do Câncer.

SOBRE A UNIDADE DO CÂN-
CER DA SANTA CASA

Instalada em 2011, a Unida-
de do Câncer da Santa Casa de 
Itapeva é referencia para toda a 
região Sudoeste Paulista.

Em 2015, a Unidade do Cân-

cer de Itapeva passou a contar 
com novo prédio e estrutura 
moderna e adequada para a rea-
lização de consultas, quimiotera-
pia, além de cirurgias e cirurgias 
plásticas reparadoras.

Em 2018, a Unidade do Cân-
cer da Santa Casa foi credenciada 
pelo Ministério da Saúde como 
UNACON - Unidade de Assistên-

cia de Alta Complexidade em On-
cologia.

A equipe multiprofissional da 
UCI é formada por uma equipe 
multiprofissional com enfermei-
ras, assistente social, psicóloga, 
farmacêuticas, nutricionista, 
além da equipe médica compos-
ta por oncologista, urologista, 
nefrologista, cirurgião geral e ci-
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