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R$ 4,00

Comissão Especial de Inqué-
ritos (CEI) que investiga irregu-
laridades no transporte público 

escolar de Itapeva descobriu na 
última semana um esquema cri-
minoso para que alguns trans-

portadores mantivessem sua 
linha tanto na Zona Rural quanto 
na Zona Urbana. Página 04.

Falsificação de 
documentos é descoberta 
pela CEI dos Transportes

CEI dos transportes sofreu com vazamentos de informações e 
agora aciona Polícia Civil para investigar quem são as pessoas 

por trás da liberação irregular de documentos

A notícia de que o Lar Vi-
centino poderá fechar as por-
tas por falta de verba causou 
a preocupação da população 

itapevense. A entidade ale-
ga que não está conseguin-
do honrar as dívidas e que 
devido a isso vem fechando 

as contas no vermelho e que 
diante deste quadro pode a 
vir a encerrar as atividades. 
Página 03.

Lar Vicentino tem 
déficit de quase 
R$ 70 mil ao mês 

92 idosos são assistidos pelo Lar Vicentino, sendo 75 de Itapeva.
Presidente da entidade proibiu a presença da imprensa em reunião

Tio é preso suspeito 
de estuprar sobrinha 

Operação “Pancadão” 

Impugnação 
de candidatas 
eleitas ainda 
é discutida 

pelo CMDCA

O vereador Marinho Nishi-
yama (MDB) questionou o 
comandante da Guarda Civil 
Municipal de Itapeva, Alessan-
dro Fonseca sobre a proibição 
de nadar na represa do Pilão 
D’Água. De acordo com o verea-
dor, populares estavam dizen-
do que a proibição era por con-
ta de que as pessoas estariam 
atrapalhando quem andava de 
jet ski no local. Página 04.

Guarda Municipal 
proíbe população de 

nadar no Pilão D’Água

Homem é internado em 
estado grave ao apanhar 

de malabarista

Preso por 
violência 

doméstica e 
posse ilegal de 
arma de fogo

A Polícia Militar e Guarda Mu-
nicipal de Itapeva participaram 
no final de semana passado de 
uma operação que foi realizada 
em todo o estado de São Paulo. 

A Operação Pancadão foi reali-
zada durante três dias e autuou 
motoristas e dono de estabeleci-
mentos comerciais em desacordo 
com a lei. Página 07.

MP conclui inquérito 
do Conseg e aponta que  

nenhuma irregularidade 
foi praticada pela 

Santa Casa

Dia das 
Crianças foi 

comemorado 
com muita 
diversão
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Para nós do Ita News é gra-
tificante a vinda de crianças e 
adolescentes para visitarem 
e conhecerem a forma como 
fazemos e também a história 
de nosso semanário. Sentimos 
um grande interesse na pales-
tra ministrada por Juliana Carli 
que mostra passo a passo tudo 
o que aconteceu nestes 17 anos 
de existência e com intensa 
participação dos alunos e seus 
mestres.

A informação praticamen-
te não chega as escolas mu-
nicipais por ações de seus di-
rigentes, mas os professores 
tentam mudar esse caminho 
trazendo os alunos até nos-
so estabelecimento, o que 
para nós tem um valor ines-
timável. Saber que crianças e 
adolescentes nos veem como 
ídolos em alguns momentos 
chega a ser emocionante em 
uma profissão bem pouco re-

conhecida pela maioria.
Quando fazemos ou fala-

mos bem é obrigação, quando 
ocorre o contrário as críticas 
são avassaladoras. Indepen-
dentemente do que pensam 
aqueles que mostramos a ver-
dade e estes nunca as admitem, 
fica aqui o nosso eterno agra-
decimento por estas visitas que 
fazem com que acreditemos 
que nossa cidade ainda poderá 
mudar para melhor.

As escolas

Parafraseamos a rotina,
Reescrevemos sonhos,
Formamos seres pensantes.
Coesão e coerência de 
pensamentos
Numa lição chamada ensinar.

Ensinamos porque amamos;
Amamos porque precisamos;
Precisamos porque escolhemos;
Escolhemos porque vivemos;

Vivemos porque aprendemos.

Somos os donos das palavras,
Temos marcas de caneta na pele.
Bendito o dom de compartilhar;
Bendito o fruto das nossas ideias;
Bendita força de vontade.

Guardiões da Educação,
Fonte inesgotável da criação,
Formadores de toda profissão.

Avante, bravos companheiros!
Somos responsáveis por 
uma nação.

Professores

Desde o dia 1º de outubro, a 
Prodata deixou de prestar ser-
viços para a Prefeitura, já que, 
de acordo com a assessoria do 
Executivo, a empresa não es-
taria cumprindo os requisitos 
necessários. Sendo assim, a Co-
nam voltou a realizar todos os 
serviços de softwares, inclusive 
das Notas Fiscais Eletrônicas, 
alvo de reclamação dos usuá-
rios que utilizam o sistema.

Segundo quem utiliza des-
tes softwares diariamente, na 
época em que o sistema de 
notas fiscais foi alterado para 
a Prodata, houve uma dificul-
dade em aprender o novo mo-
delo, inclusive proporcionaram 
uma reunião para explicar os 
processos.

Em contato com a Prefeitu-
ra, recebemos a seguinte expli-
cação sobre o caso:

“Em virtude da rescisão con-

Conam volta a 
realizar sistema de 
software da Prefeitura

tratual da Prefeitura com a em-
presa Prodata, por motivos de 
não cumprimento de todos os 
requisitos constantes no Edital 
do Processo Licitatório, a Conam 
– Consultoria em Administração 
Municipal Ltda, 2ª colocada no 
Pregão Presencial nº 98/2018, foi 
convocada a prestar os serviços, 
passando a fornecer a licença de 
uso de todos os softwares utiliza-
dos pelo Poder Executivo, inclusi-
ve os da Nota Fiscal Eletrônica.

Desta forma, como os traba-
lhos da Prodata foram interrom-
pidos desde o dia 1º de outubro, 
os dados referentes ao antigo sis-
tema, estão em fase de migração, 
sendo que as notas fiscais eletrô-
nicas poderão ser acessadas, se-
gundo a Conam, a partir do dia 
15 de outubro.

O governo municipal, por 
meio do Setor de Divisão de Fisca-
lização de Tributos da Secretaria 

da Fazenda, realizou no dia 26 
de setembro, na Câmara de Ita-
peva, curso de capacitação, para 
apresentação do sistema de notas 
fiscais eletrônicas de serviços da 
Prefeitura.

Neste treinamento, foram 
abordadas as principais funcio-
nalidades para emissão de nota 
fiscal, como os mecanismos bá-
sicos para emiti-la, fechamento 
mensal, geração de guias e cria-
ção de usuários. O treinamento 
foi direcionado à comunidade em 
geral e também aos contabilistas.

Lembrando que as dúvidas 
dos usuários sobre a emissão 
de notas fiscais pelos usuários, 
devem ser solucionadas no Paço 
Municipal, por meio da Divisão 
de Fiscalização de Tributos, pes-
soalmente de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 18h. O telefone para contato é: 
3526-8040”.

Após a polêmica eleição do 
Conselho Tutelar em Itapeva o 
Ministério Público entrou com 
pedido de impugnação de três 
conselheiras eleitas no dia 06 
de outubro.

As três candidatas foram 
notificadas pelo Conselho Mu-
nicipal da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) sobre um 
pedido do Ministério Público, 

Impugnação de candidatas 
eleitas ao Conselho Tutelar 
ainda é discutida pelo CMDCA

através da Promotoria da In-
fância e Juventude, que alega 
compra de votos e transporte 
irregular de eleitores no dia da 
votação.

Diante das notificações as 
mulheres tinham até notifica-
das terça-feira (15) para prestar 
esclarecimentos. Na quarta-fei-
ra (16) houve uma reunião do 
CMDCA para discutir sobre as 

medidas que seriam adotadas 
pelo órgão diante dos fatos, po-
rém, nossa equipe de reporta-
gem não teve acesso ao conteú-
do da reunião até o fechamento 
da edição.

Fomos informados que 
na segunda-feira (21) haverá 
uma nova reunião do órgão 
para discutir ainda sobre 
essa questão.



92 idosos são assistidos pelo Lar Vicentino, sendo 75 de Itapeva.
Presidente da entidade proibiu a presença da imprensa em reunião

Asilo
Foi marcada uma reunião das de-

pendências do Asilo de Itapeva na se-
gunda-feira (14) às 14 horas e fui convi-
dado pela Áurea Rosa a estar por lá com 
a finalidade de entendermos e ajudar a 
entidade. Qual não foi a minha surpresa 
quando fui duramente questionado pelo 
representante do local se eu conhecia o 
atual estágio da entidade. Conheci sim, 
já que meu irmão esteve lá por quase 
5 anos. 

Asilo II
Ele respondeu: “Hoje está muito 

melhor”. Após esta resposta grosseira 
ele perguntou quem havia me convida-
do e que não queria imprensa no local. 
Em respeito aos demais que por lá esta-
vam nos retiramos, eu e o Josoel Borges. 

Asilo III
A conclusão que chegamos é que ele 

receia a imprensa por algum motivo, já 
que quem não deve não teme. É muito 
mais fácil ser questionado por vereado-
res que as vésperas de uma eleição não 
haveriam e nem teriam porquê de ques-
tionar o cidadão da forma que o mesmo 
merece.

Asilo IV
Onde estão os R$ 60.680,75 que fo-

ram repassados pelo prefeito em julho 
deste ano? Repasse este indicado pelos 
vereadores Edvaldo Negão, Pedro Cor-
reia, Rodrigo Tassinari, Vanessa Guari e 
Wilson Margarido.

Asilo V
O cidadão que me disse estar muito 

melhor hoje não pode ter o que recla-
mar, pois quando frequentei o local por 
anos nada faltava aos internos sob a tu-
tela de Maria do Carmo Rosa Mazzeto. 
Como está melhor?

ACM
Para nadar com exclusividade na 

ACM todos estão capacitados? O povo, 
ora o povo que sofra com o calor.

O esporte
Débora Marcondes – “Na segun-

da-feira conseguimos levar para o Re-
sidencial das Rosas as aulas de Karatê 
e isso é muito bom porque lá não tem 
nenhum projeto social, tem mais de 
duas mil pessoas lá e conseguimos le-
var o Karatê lá para as crianças e as 
aulas serão todos os sábados”. O es-
porte é prioridade na maioria dos gover-
nos, mas em Itapeva só vira promessa 
de campanha. Brilhante. O Cavani dis-
se que faria o esporte social. Acho que 
vai distribuir cestas básicas a beira dos 
campos.

Cadê o MP
Margarido – “Nós temos uma ad-

ministração em Itapeva direcionada 
a classe alta, falando claro, para os 
ricos. Fazer obra em terrenos parti-
culares tem dinheiro, plantar grama 
tem dinheiro, fazer parceria com ou-
tros municípios auxiliando a Port-
Com que falaram que iriam mandar 
o documento e não mandaram até 
agora, eu quero ver o documento de 
parceria entre Itapeva e Nova Cam-
pina, para Itapeva estar mandando 
máquina lá que é uma licitação fei-
ta pela PortCom feita pelo municí-
pio de Nova Campina”. O Ministério 
Público tem que ser informado e caso 
não haja uma resposta deve-se procurar 
novos caminhos já que denúncias temos 
várias, mas nada acontece.

Crime
“Agora 8 mil reais para o Asilo não 

têm, o senhor prefeito não tem zelo 
pela população de Itapeva? Ou está 

indiciado? Que se mostre quais são 
os veículos que tiveram os documentos 
falsificados, assim como seus proprietá-
rios. Quem sabe não tem peixe grande 
neste meio, não é?

Cadê a Justiça?
Edvaldo Negão – “Antes de co-

meçar a minha fala aqui, é uma ver-
gonha depois de cinco meses aí re-
solve fazer uma reunião porque veio 
à tona o assunto, vergonhoso! Que-
ria parabenizar aos componentes 
da CEI dos Transportes, Margarido, 
Marinho, Toni, Rodrigo, e no come-
ço foi falado que era a CEI do Judas 
né, mas está surgindo muita coisa, 
até o Marinho fazer o relatório vai 
surgir muita coisa”. Queremos resul-
tados concretos e não denúncias que 
fiquem, paradas na Polícia e no MP 
como a CEI das Notas Frias onde hou-
ve crime, réu confesso, falsificação e 
nada acontece.

Curioso
Na Tribuna todos garantem que 

querem salvar o Asilo e que o presidente 
é maravilhoso. Quem fez algo para que 
isso mudasse? Quantos foram ao local 
para saber dos problemas? Quanto a 
idoneidade do presidente não duvida-
mos, mas a falta de transparência e 
medo da imprensa nos preocupa sim, 
mas como os vereadores estão as portas 
de mais uma eleição quem é que vai ten-
tar mostrar uma possível irregularida-
de? Me engana que eu gosto.

Conclusão
Precisamos que o Asilo passe por 

uma auditoria emergencial para poder 
descobrir se existem alternativas que 
possam ajudar o presidente a manter 
a casa com tranquilidade e a qualidade 
de sempre. Do contrário só choradeira e 
palanque político.

Asilo VI
O responsável pelo Asilo trouxe uma 

feira para a CCE sem aluguel do local 
e recebeu uma porcentagem dos lucros 
para tal, assim como os intermediários. 
Onde foi divulgado este valor? 

Finalizando
O Asilo antes de mais nada merece 

uma precisa e imediata auditoria já que 
se antes estava bom e hoje “melhor”, 
como pode estar faltando dinheiro? Não 
fez um levantamento quando assumiu 
a entidade e agora vem contar histórias 
e correr da imprensa? Estranho, muito 
estranho.

Gente
A falsificação de documentos de veí-

culos em nossa cidade denunciada pelo 
vereador Margarido na Tribuna da ses-
são de segunda-feira, em se confirman-
do trará muitos problemas a quem os 
emitiu. É um crime grave.

Acredite
Amigos são aqueles que te defen-

dem e não aqueles que só querem ser 
defendidos. Vou reformular alguns 
conceitos.

Pilão D’Água
Causou estranheza a colocação do 

comandante Fonseca da Guarda Muni-
cipal afirmar que os GCMs não estão 
capacitados para atendimento no Pilão. 
Se eles não estão, o que não concordo, 
teriam que ser demitidos o comandante 
e o secretário que os mantém sem com-
petência para o cargo.

Pilão D’Água II
A proibição de nadar no local, que 

eu também acho de extremo perigo, é 
legal?

querendo que feche o asilo mesmo, 
o senhor não vai para lá mesmo, o 
senhor é rico, mas os pobres que ne-
cessitam que são direcionados para 
lá que precisam de atendimento inte-
gral, esses o asilo não pode atender 
mais, o que estamos fazendo aqui, 
com esse prefeito que já denunciei 
nessa tribuna por peculato e agora 
ele deixa de mandar verba para o 
asilo”. Quanto a ir ou não ir isso é con-
sequência de vida, vereador Margarido, 
mas se veio dinheiro do CRAS e não foi 
repassado isso é apropriação indébita.

Cadeia
“A Comissão do Transporte este-

ve fazendo o boletim de ocorrência 
sobre um caso muito sério que está 
ocorrendo dentro de Itapeva, estão 
sendo falsificados documentos, do-
cumentos de vistoria dos veículos de 
transportes de alunos, conseguimos 
essa informação através da diretoria 
de transporte do município, e consta-
tamos a veracidade lá no Poupatem-
po. Não vou falar nome de ninguém 
aqui porque já está feito o Boletim 
de Ocorrência e a Polícia vai inves-
tigar, mas foram falsificados docu-
mentos de veículos que transpor-
tam alunos de Itapeva e o agravante 
é que são os piores alunos que estão 
transportando os alunos, 90% são 
veículos de ótima qualidade, agora 
aqueles que fugiram da vistoria da 
CEI, do Conseg junto com a Polícia 
Militar, são esses que estão falsifi-
cando documentos para não pas-
sar na vistoria do Detran porque 
eles não iriam passar mesmo, por-
ta caindo, pneu careca, banco sem 
cinto de segurança, então estão 
falsificando documentos do Detran 
de Itapeva. Fizemos o boletim de 
ocorrência para que a polícia tome 
as providências. Isso é um caso mui-
to grave”. E como ninguém ainda foi 
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A notícia de que o Lar Vi-
centino poderá fechar as 
portas por falta de verba 

causou a preocupação da popu-
lação itapevense.

A entidade alega que não 
está conseguindo honrar as dí-
vidas e que devido a isso vem 
fechando as contas no verme-
lho e que diante deste quadro 
pode a vir a encerrar as ativi-
dades. Diante da preocupação 
com a situação, na segunda-fei-
ra (14) vereadores e represen-
tantes da sociedade civil estive-
ram no Lar Vicentino para uma 
reunião com o presidente atual, 
Rene de Castro Silva, que proi-
biu a imprensa de participar da 
reunião.

Lar Vicentino tem déficit 
de quase R$ 70 mil ao mês

Na reunião, segundo o ve-
reador Edvaldo Negão que 
também esteve presente, o 
presidente do Asilo detalhou 
as contas da entidade e ficou 
constatado que não havia re-
passe da Prefeitura de Itapeva 
há pelo menos cinco meses 
para o Lar Vicentino e que de-
vido à falta de medicamento na 
rede pública a entidade tam-
bém se viu obrigada a assumir 
mais uma dívida para que os 
idosos não fiquem sem o uso 
dos medicamentos.

Edvaldo falou ainda que ha-
via encaminhado uma emenda 
a entidade que já foi utilizada e 
ainda culpou o Poder Executivo 
pela situação que o Lar Vicen-

tino vem passando. “O asilo 
de nossa cidade conta com 
doações da população, mas 
infelizmente está sendo pre-
judicado pela gestão atual”, 
escreveu o vereador em sua 
rede social.

Outros vereadores como 
Toni do Cofesa, Rodrigo Tas-
sinari, Margarido e Marinho 
Nishiyama também teceram 
duras críticas ao prefeito e co-
brando mais gestão social do 
Poder Executivo.

De acordo com as infor-
mações levantadas por nossa 
equipe de jornalismo, o Lar 
Vicentino hoje tem uma re-
ceita de R$ 102.500,00 e uma 
despesa de R$ 169.000,00. 

Ainda segundo os verea-
dores, a Prefeitura teria que 
repassar a entidade cerca de 
R$ 8.300,00 ao mês, mas des-
de maio não faz esse repasse. 
Os vereadores informaram 
que já estão estudando o que 
pode ser feito para ajudar a 
entidade e grupos de cida-
dãos estão se organizando 
para realizar campanhas em 

prol do Lar Vicentino.
Entramos em contato com 

a Prefeitura de Itapeva questio-
nando a falta de repasse, porém, 
recebemos uma nota responden-
do as ações que serão tomadas e 
falando sobre a doação de R$ 60 
mil feita anteriormente a entida-
de que na verdade foi feita atra-
vés de emendas dos vereadores. 
Confira: 

“Acompanhado do presidente 
da Câmara Oziel Pires e do secre-

tário municipal de Desenvolvi-
mento Social Luciano de Oliveira, 
o prefeito Luiz Cavani se reuniu 
com o presidente do Lar Vicenti-
no, Renê de Castro Silva, visando 
propor soluções para os proble-
mas financeiros encontrados pelo 
Lar Vicentino em Itapeva. Duran-
te o encontro, o chefe do Poder 
Executivo explicou que haverá 
um repasse de mais de 34 mil 
reais para a entidade, por meio 
de transferência do Governo do 

Estado. Este ano, por meio de 
emendas parlamentares da Câ-
mara de Itapeva, já foram repas-
sados mais de 60 mil reais, que 
foram destinados para pagamen-
tos de funcionários do asilo. Além 
disso, aumentou-se em mais de 
70% o valor do repasse estadual, 
que eram de 5 mil reais por mês 
para mais de 8 mil reais. Segun-
do o gestor público, o objetivo é 
buscar mais recursos financeiros 
para o Lar Vicentino de Itapeva”. 

Publicação do mês de julho de repasse 
de emenda parlamentar ao Lar Vicentino
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Em agosto de 2020 próximo 
o IBGE iniciará o Censo Demo-
gráfico 2020. Esta operação 
censitária tem como finalidade 
obter informações atualizadas 
e precisas, que são fundamen-
tais para o desenvolvimento 
e implementação de políticas 
públicas e para a realização de 
investimentos, tanto do gover-
no quanto da iniciativa priva-
da. Além disso, uma sociedade 
que conhece a si mesma pode 
executar, com eficácia, ações 
imediatas e planejar com segu-
rança o seu futuro.

Neste momento, as ações 
preparatórias estão em ritmo 
acelerado para a realização des-
te grande levantamento Brasil 

afora. Dentre as ações primor-
diais para o sucesso dos Censos, 
incluem-se as parcerias com as 
autoridades e comunidades lo-
cais. Nesse sentido, o IBGE tem, 
historicamente, contado com a 
valiosa colaboração de diversas 
entidades municipais, em espe-
cial, das Prefeituras e Câmaras 
Municipais.

Pela dimensão da tarefa a 
ser realizada, é muito impor-
tante contar com apoio logís-
tico e acompanhamento dos 
trabalhos por parte da socie-
dade local, o que pode contri-
buir para garantir a completa 
cobertura do território e para 
a qualidade das informações 
levantadas.

A agência de Itapeva rea-
lizou reuniões nas Câmaras 
Municipais com a presença da 
Prefeitura, vereadores e auto-
ridades da sociedade local nos 

seguintes municípios: Apiaí, 
Barra do Chapéu, Itapirapuã 
Paulista, Itaoca, Nova Campina, 
Ribeirão Branco, Ribeirão Gran-
de, Ribeira e Buri.

O objetivo das reuniões 
é dar transparência às ações 
empreendidas pelo Instituto 
no município, promover o 
conhecimento da metodolo-

gia e das ações em campo, 
divulgar e engajar a popu-
lação e as autoridades nesse 
importante levantamento de 
dados.

Reuniões de Planejamento e Acompanhamento 
do Censo 2020 (REPAC) nos municípios da região

Comissão Especial de In-
quéritos (CEI) que inves-
tiga irregularidades no 

transporte público escolar de 
Itapeva descobriu na última 
semana um esquema crimino-
so para que alguns transpor-
tadores mantivessem sua linha 
tanto na Zona Rural quanto na 
Zona Urbana.

De acordo com os membros 
da CEI do Transporte foi des-
coberto que houve falsificação 
de documentos de vistoria dos 
veículos que realizam o trans-
porte de alunos, informação 
essa que foi confirmada junto 
ao setor do DETRAN no Poupa-
tempo, que ao verificarem a do-
cumentação apresentada apon-
taram as irregularidades no 
documento. Ainda segundo os 

Crime de falsificação de documentos 
é descoberto pela CEI dos Transportes

CEI dos transportes sofreu com vazamentos de informações e agora aciona Polícia Civil 
para investigar quem são as pessoas por trás da liberação irregular de documentos

vereadores a autorização para 
o transporte escolar só poderia 
ser assinada por duas pessoas, 
no entanto, havia a assinatura 
de uma terceira pessoa em al-
guns documentos.

A pessoa que teria assinado 
essas autorizações ao ser ques-
tionada sobre o caso negou ter 
assinado tais documentos. 

Diante da situação os ve-
readores foram até o Plantão 
Policial onde elaboraram bole-
tim de ocorrência de Uso Falso 
de Documento e Falsificação de 
Documento Público.

Os vereadores acreditam 
que os motoristas que obti-
veram a autorização através 
de fraude são exatamente os 
mesmos que foram avisados 
sobre as fiscalizações feitas pe-

los vereadores e pelo CONSEG e 
assim não fizeram o transporte 
de alunos no dia da fiscaliza-
ção, escapando assim de serem 
pegos com documentos irregu-
lares e veículos sem condições 
de uso.

No total os vereadores 
apontaram doze pessoas como 

suspeitos de participarem do 
ato ilícito e que serão investi-
gados pela Polícia Civil.

Em entrevista o vereador Mar-
garido (PP) falou sobre a situação. 
“Quando tivemos conhecimento 
da falsificação de documentos do 
DETRAN nós mandamos ofício 
para o diretor do DETRAN para 

ele nos responder se havia falsi-
ficações de documentos e ele nos 
respondeu que quem pode assi-
nar a autorização seria só ele 
e um substituto dele oficiali-
zado pelo DETRAN e a partir 
daí tivemos a certeza do ato e 
fomos até a Polícia Civil para 
fazer o boletim de ocorrência 
para investigar algo que já é 
fato, pois foi confirmada a fal-
sificação de documentos do DE-
TRAN”, disse.

Margarido falou ainda que 
já existe algumas suspeitas de 
quem está informando os mo-
toristas sobre as fiscalizações. 
“Já temos informações que 
existe um grupo no WhatsA-
pp dos motoristas que avisam 
com antecedência sobre a blitz, 
quando os membros da CEI 

chegam em um local eles já es-
tão avisados como por exemplo 
no Bairro Agrovila que um ôni-
bus não apareceu porque esta-
va quebrado e ao irmos atrás, 
ele andando pelas estradas ru-
rais conseguiu desaparecer em 
uma das estradas, no Bairro do 
São Roque aconteceu a mesma 
coisa e o CONSEG passou por 
isso também no Alto da Bran-
cal, então já temos suspeitos de 
quem são as pessoas que estão 
avisando sobre as blitz e atra-
palhando o trabalho da CEI e é 
outro assunto que foi registra-
do boletim de ocorrência”, con-
tou Margarido.

O caso segue agora sob in-
vestigação da Polícia Civil que 
deve apontar os responsáveis 
pelo ato ilícito.

O vereador Marinho Nishiya-
ma (MDB) questionou o coman-
dante da Guarda Civil Municipal 
de Itapeva, Alessandro Fonseca 
sobre a proibição de nadar na re-
presa do Pilão D’Água.

De acordo com o vereador, 
populares estavam dizendo 
que a proibição era por con-
ta de que as pessoas estariam 
atrapalhando quem andava de 
jet ski no local. Em resposta, 
Fonseca disse que realmente 
ordenou a proibição de nado 
no local e explicou que a repre-
sa não foi criada com a finali-
dade da prática do nado e sim 
de abastecimento da popula-
ção. “A represa não tem essa 
finalidade, ali é captação de 

Guarda Municipal proíbe 
população de nadar no Pilão D’Água

Comandante diz que ato visa a segurança dos munícipes

água para consumo nosso, é 
considerada uma APP (Área de 
Preservação Permanente) e eu 
vejo que quem entra lá e usa da 
forma que quer está cometen-
do até um crime ambiental, a 

represa não foi destinada para 
natação”, disse.

O comandante da Guarda 
Municipal ainda fez outra colo-
cação. “E se morre alguém ali, 
pois eu não tenho um guarda 

preparado para fazer salva-
mento, o guarda está lá com 
colete, armado, com coturno, 
se pular na água morre junto, 
então estamos tomando uma 
certa cautela com isso e então 
não vão nadar mais”, afirmou. 

Entramos em contato com 
o Comandante Fonseca para 
questionar sobre o uso de jet 
ski na represa e fomos informa-
dos de que estão verificando a 
quem cabe a fiscalização.

Em contato com a Polícia 
Ambiental de Itapeva fomos 
informados de que em Área de 
Preservação Ambiental no que 
diz respeito a atividades aquá-
ticas é permitida tanto a nata-
ção como a utilização de jet ski, 

sendo a fiscalização de respon-
sabilidade da Marinha.

Em contato com o vereador 
Marinho recebemos a seguinte 
nota sobre o assunto, confira:

“No meu ponto de vista, essa 
proibição não é legal, sendo além 
de tudo arbitrária. O lazer é direi-
to constitucional do cidadão, não 
podendo o Poder Público privar 
a utilização de espaços públicos. 
A justificativa do Poder Público 
sobre a proibição dos cidadãos 
nadar no Pilão D’água baseia-se 
exclusivamente sobre o perigo de 
afogamento no local. Pensando 
nisso, como Vereador, irei apre-
sentar uma propositura a ser 
direcionada ao Prefeito Munici-
pal para que providencie a sina-

lização dos locais perigosos com 
boias e placas e para contratar 
salva vidas durante o período em 
que o espaço é aberto ou então 
para firmar uma parceria com o 
Corpo de Bombeiros. Em relação 
ao uso do lago por moradores ou 
visitantes do lado onde existem 
ranchos particulares e a proibi-
ção da parte que é pública, tra-
ta-se sim, de preconceito social. 
Devemos lembrar que a Consti-
tuição Federal garante o direito 
de igualdade aos cidadãos, inde-
pendentemente de cor, etnia, clas-
se social e etc. E essa situação nos 
deixa muito triste, pois confirma 
que o Governo do atual prefeito 
municipal é um governo voltado 
para as pessoas ricas”.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

“Quando estiver em oração, 
se guardar alguma coisa contra 
alguém he perdoe” 

(Marcos 11, v 25,26).

- Perdoa ao orar, porque a 
prece será agradável a Deus se 
parte de um coração puro e li-
vre de qualquer ressentimento 
para com os outros.

-Orai com humildade, sem 
orgulho.

-Examinai seus defeitos e 
não suas qualidades, e se você 
comparar com os outros, pro-

Como devo orar

cure o que há de mal em você.
-Se a Providência não aten-

der a todo pedido que lhe seja 
feito, é porque ela sabe, melhor 
que nós, o que é para o nosso 
bem.

-O que Deus atenderá, diri-
gindo a ele com confiança é a 
coragem, a paciência e a resig-
nação. Com a ajuda das idéias, 
das intuições dos bons Espíri-
tos, te concedera os meios de 
sair por si próprios das dificul-
dades.

-O Pai ajuda aqueles que 
ajudam a si mesmo.

“-” “Ajuda-te que o céu te 
ajudara.” Deus coloca a prova 
sua confiança e submissão a 

sua vontade.
-A oração é um modo de 

transmissão do pensamento, 
uma corrente fluídica, uma evo-
cação, que nos coloca em comu-
nicação com Deus, ou com ou-
tro ser ao qual se dirige.

-A oração pode ser para 
si mesmo, para outra pessoa, 
para os vivos ou pelos mortos.

-Orar é se comunicar com 
Deus. Temos que nos isolar das 
coisas do mundo (internet, te-
levisão), dos pensamentos usa-
dos (mágoas, preocupações fúl-
teis), das nossas imperfeições 
(orgulho, arrogância) e voltar-
mos para o nosso interior com 
o espírito limpo.

-Sempre agradecer a tudo, 
o bem que aconteceu, e ao mal 
que não aconteceu.

-Sempre glorificar os ensi-
namentos do Mestre Jesus, que 
nos colocam as ideias no cami-
nho da sabedoria.

-E, sempre pedir, mas pedir-
mos com humildade benefícios 
morais, assistência dos bons 
Espíritos, amparos da Provi-
dência para aumentar nossa fé, 
nossa força, nossa paciência, 
nossa atitude para com as difi-
culdades do dia a dia.

Obedecendo às orienta-
ções 

O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO ALLAN KARDEC
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A Policia Civil de Buri/SP de-
sencadeou uma operação para 
prender um homem de 30 anos 
suspeito de estuprar a própria 
sobrinha, uma criança de 03 
anos.

O mandado de prisão pre-
ventiva foi expedido na segun-
da-feira (14) pela Justiça e a 
operação contou com equipes 
da Guarda Civil Municipal e Po-
lícia Militar. O caso foi denun-
ciado inicialmente ao Conselho 
Tutelar por conhecidos da famí-
lia, que vive há cerca de quatro 
meses em Buri.

De acordo com informações, 
enquanto dava banho na crian-
ça, uma tia teria notado que ela 
reclamava de dor e ao ser ques-
tionada se alguém havia tocado 
ou feito alguma coisa com ela a 

criança teria dito que era o tio e 
apontado para a casa dele que 
fica ao lado da casa da vítima.

A mãe da criança, que se-
gundo o Conselho Tutelar apa-
renta ter déficit cognitivo ou 
seja, limitação da capacidade 
mental de assimilar informa-
ções, teria relatado o caso para 
conhecidos da família que ime-
diatamente fizeram a denúncia.

A criança foi levada ao IML - 
Instituto Médico Legal de Itape-
tininga pelo Conselho Tutelar. 
De acordo com o site Buri Co-
nectado, o último abuso teria 
ocorrido no domingo (06).

O homem recebeu voz de pri-
são no trabalho. Ele foi levado para 
a Delegacia de Polícia de Buri e já 
está à disposição da Justiça.

Fonte: Buri Conectado

Tio é preso suspeito 
de estuprar 
sobrinha de 03 anos

No sábado (12) a Polícia 
Ambiental de Itapeva registrou 
duas ocorrências de posse ile-
gal de arma de fogo.

A primeira dela aconteceu 
no Bairro Pedrinhas, de acor-
do com os policiais uma equi-
pe deslocou-se para o local no 
município de Taquarivaí, para 
atendimento de denúncia de 
prática de caça com arma de 
fogo.

No local foi feito contato 
com a esposa do suspeito que 
informou que seu marido esta-
ria pescando, durante a conver-
sa os policiais avistaram vários 
cães americanos no quintal da 
residência e após a assinatura 
do termo de busca domiciliar, 
foram localizados na garagem 
uma espingarda calibre 20, 
onze cartuchos calibre 20, três 
cartuchos calibre 20 deflagra-
dos, um frasco com chumbo e 
um frasco de pólvora.

Polícia Ambiental apreende 
armas em Itapeva e Taquarivaí

os objetos e os dados do suspei-
to, que responderá pelo crime 
de posse ilegal de arma de fogo.

Já o segundo caso foi regis-
trado no Bairro Espigão do Pa-
cova, no município de Itapeva, 
havia uma denúncia de que um 
indivíduo estava atendimento 
de denúncia que o indiciado 
praticando caça com arma de 
fogo.

No local os policiais entra-
ram em contato com seu geni-
tor que informou que seu filho 
estaria na casa de parentes no 
Bairro Taquari Mirim, no local 
também foram avistados vários 
cães americanos no quintal de 

sua residência e em busca do-
miciliar, foram localizados no 
paiol uma espingarda calibre 
20, cinco cartuchos calibre 44, 
dois cartuchos calibre 20, de-
flagrados e um adaptador para 
calibre 44.

O rapaz denunciado tam-
bém não foi encontrado e o 
caso foi apresentado no Plan-
tão Policial, onde foram apre-
sentados os objetos e os dados 
do indiciado, o indivíduo res-
ponderá pelo crime de posse 
ilegal de arma de fogo.

A pena para esse tipo de cri-
me é de 1 a 3 anos de detenção 
caso a pessoa seja condenada.

Os policiais procuraram 
pelo suspeito que não foi en-
contrado. Diante dos fatos foi 
entrado em contato com o de-
legado de plantão, que após to-
mar ciência dos fatos, recolheu 

Na segunda-feira (14) um 
incêndio próximo a escola Ni-
cota Soares mobilizou equipes 
do Corpo de Bombeiros para 
conter as chamas que toma-
ram conta de uma mata fecha-
da e de um terreno em frente 
a unidade de ensino.

Chegando ao local os bom-
beiros se dividiram para com-
bater o incêndio que tomou 
conta de um terreno particular 
e de uma área de mata próximo 
ao terreno. Motoristas que pas-

Incêndio é registrado ao 
lado da Escola Nicota Soares

savam pelas proximidades do 
local tinham que agir com cau-
tela para evitar acidente uma 
vez que a fumaça causada pelo 
incêndio tomou conta das ruas 
próximas ao local.

Os bombeiros consegui-
ram conter as chamas e evitar 
que mais áreas fossem quei-
madas. Não houve testemu-
nhas de como o incêndio teve 
início.

Nossa equipe registrou o 
momento que um morador da 
Vila Nova recolhia detritos de 
uma obra inacabada de respon-
sabilidade da Sabesp. A cena foi 
registrada no cruzamento da 
Avenida Brasil x Rua Barão do 
Rio Branco.

De acordo com o cidadão 
que recolhia as pedras sol-
tas no local, há cerca de um 

mês foi realizada uma obra 
no local e após o término 
do serviço o asfalto não foi 
recolocado. O morador infor-
mou que não era a primeira 
vez que limpava o local para 
evitar que alguém se aciden-
tasse no cruzamento e que 
ele e um vizinho já teria re-
colhido os detritos em outra 
oportunidade.

Flagra da semana!



PROCLAMAS
CELOS VEIGA, natural de Itapeva-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em Itapeva-SP e de MARIA 
DE JESUS ALVES SANTOS, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de Guarizi-
nho,Itapeva-SP, nascida na data de 07 de agosto de 
1956, residente e domiciliada em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 34 anos 
de idade, nascida a 20/04/1985, técnica de nutrição, 
residente à Rua Adriano Gomes de Carvalho, nº 145, 
Jardim Imperador, Itapeva - SP, filha de FRAN-
CISCO LUCIO DOS SANTOS, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Ita-
peva-SP e de MARIA APARECIDA BALTA-
ZAR DOS SANTOS, pensionista, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, natural de Itaberá-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 15 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOÃO BENEDITO DE BRITO 
OLIVEIRA e EDNA ASSIS SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos 
de idade, nascido a 04 de abril de 1998, segurança, 
residente no Bairro Cachoeira, Itapeva - SP, filho de 
LUCIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA, mo-
torista, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP e de EVA LUCIANE DE BRITO 
OLIVEIRA, professora, nacionalidade brasileira, 44 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Paulo Alberto de Oliveira Lara, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 06/03/2018, com 31 
anos de idade, nascida a 31/03/1988, faxineira, resi-
dente à Rua Maria Santos Camargo, nº 197, Jardim 
Grajaú, Itapeva - SP, filha de MOACIR VAZ DOS 
SANTOS, aposentado, nacionalidade brasileira, 69 
anos, natural de Itapeva-SP e de APARECIDA 
DE ASSIS SANTOS, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 69 anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 15 de outubro de 2019 

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

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

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

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

Nºs I, III e IV SIDNEI BARRA RAMOS e SIL-
VANA JESUS LOPES DE CASTRO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 49 anos 
de idade, nascido a 03 de junho de 1970, motorista, 
residente à Rua Juvenal Celestino dos Santos, nº 
41, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filho de ODI-
LON JOSÉ RAMOS, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e 
de JULIA BARRA, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 75 anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 45 anos de idade, nascida a 
05/08/1974, do lar, residente à Rua Juvenal Celestino 
dos Santos, nº 41, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, 
filha de JOSÉ LOPES DE CASTRO, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de AMELIA LOPES DE CAS-
TRO, pensionista, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Capão Bonito-SP, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 09 
de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V NOEL RODRIGUES DE OLI-
VEIRA e IRENE APARECIDA RAMOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, viúvo de Alice 
Tavares de Oliveira, falecida aos 25/01/2019, com 
79 anos de idade, nascido a 03 de julho de 1940, 
aposentado, residente à Rua Italo Turiani, nº 149, 
Jardim Por do Sol, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
ANICETO DE OLIVEIRA, falecido em Itape-
va-SP e de LAURINDA RODRIGUES DE 
SOUZA, falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 65 anos de idade, 
nascida a 30/10/1953, do lar, residente à Rua Italo 
Turiani, nº 149, Jardim Por do Sol, Itapeva - SP, filha 
de ADONIAS ANTONIO DE RAMOS, natu-
ral de Itapeva-SP , nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de CECÍLIA FERREIRA 
RAMOS, natural de Itapeva-SP , nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Separação Obrigatória de 
Bens de Acordo com o Art. 1641, Incíso II do CCB. 
10 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV BRUNO DOS SANTOS PIRES 
e RAFAELA HELENA VANNI GLAUSER, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
24 anos de idade, nascido a 31 de outubro de 1994, 
repositor de mercadorias, residente à Rua Zacarias 
Augusto Pimentel, nº 40, Jardim São Camilo, Itapeva 
- SP, filho de JOSÉ DIAS PIRES, aposentado, 
nacionalidade Brasileira, 54 anos, natural de Apiaí- 
SP, nascido na data de 29 de novembro de 1964, 

residente e domiciliado nesta cidade de Itapeva - SP 
e de VERA LUCIA DOS SANTOS PIRES, do 
lar, nacionalidade Brasileira, 55 anos, natural de Ara-
çaiba- SP, nascida na data de 17 de agosto de 1964, 
residente e domiciliada nesta cidade de Itapeva- SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 
anos de idade, nascida a 24/08/1999, do lar, residente 
à Rua Antonio Costa Pereira, nº 194, Jardim Paulista, 
Itapeva - SP, filha de FREDERICO GLAUSER 
NETO, agricultor, nacionalidade Brasileira, 56 anos, 
natural de Itapeva- SP, nascido na data de 02 de agos-
to de 1963, residente e domiciliado nesta cidade de 
Itapeva- SP e de LIAMARA RAMIRES VANNI 
GLAUSER, balconista, nacionalidade Brasileira, 50 
anos, natural de Itapeva- SP, nascida na data de 27 de 
novembro de 1968, residente e domiciliada nesta cida-
de de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 10 
de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA 
NETO e MARIANE GRECCO DOBRSTEIN, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 31 
anos de idade, nascido a 02 de junho de 1988, confe-
rente, residente à Rua Pedro Rodrigues de Proença, nº 
187, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de ANTONIO 
CASSEMIRO FERREIRA, motorista, nacionali-
dade brasileira, 62 anos, natural de Itararé-SP, residen-
te e domiciliado em Itapeva-SP e de ANA MARIA 
CAVALHEIRO FERREIRA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 61 anos, natural de Itararé-SP, residente e 
domiciliada em Sorocaba-SP; sendo ELA:- natural de 
Guarizinho/ Itapeva-SP, solteira, com 31 anos de idade, 
nascida a 26/05/1988, analista de crédito e cobrança, 
residente à Rua Pedro Rodrigues de Proença, nº 187, 
Jardim Virginia, Itapeva - SP, filha de LAZARO 
ANDRÉ DOBRSTEIN, motorista, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, natural de Guarizinho/ Itapeva e de 
CACILDA ALVES GRECCO DOBRSTEIN, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural 
de Guarizinho/ Itapeva, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 10 de outu-
bro de 2019 
Nºs I, III, IV e V EDENILTON BENFICA DE 
OLIVEIRA e ISABELA ARAUJO MATOS 
DE SOUZA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, 
solteiro, com 19 anos de idade, nascido a 17 de maio 
de 2000, serviços gerais, residente na Fazenda Agrovi-
la I, Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filho de ANILTON 
SANTOS DE OLIVEIRA, operador de maquinas, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de Ibaiti-PR, 
nascido na data de 02 de março de 1962, residente e 
domiciliado em Itaberá-SP, na Fazenda Jatibuca, Bair-
ro Engenheiro Maia e de MARTA BENFICA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 03 de fevereiro de 1979, re-
sidente e domiciliada em Itapeva-SP, Fazenda Agrovila 

I- Bairro Agrovila I; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Joelson Adão Flores de Souza, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 15/08/2018, com 25 anos 
de idade, nascida a 14/08/1994, do lar, residente na 
Fazenda Agrovila I, Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filha 
de OSMAR GONÇALVES DE MATOS, natu-
ral de Queixada- MG, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP na data de 25 de setembro de 2002 e 
de IZABEL CRISTINA ARAUJO MATOS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Santo 
Antonio da Platina-PR, nascida na data de 02 de junho 
de 1967, residente e domiciliada em Itapeva-SP, na Fa-
zenda Agrovila I- Bairro Agrovila I. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 10 de outubro de 2019 

Nºs I, II, III e IV ELISEU VANDERLEI DIAS 
BATISTA FILHO e RAFAELE VITORIA 
APARECIDA DE ALMEIDA, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 anos de idade, 
nascido a 09 de setembro de 1994, lavrador, residente 
à Rua 2, nº 85, Jardim Bonfiglioli, Itapeva - SP, filho de 
ELISEU VANDERLEI DIAS BATISTA, vigia, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Apiaí-SP 
e de EVA ALVES DA HORA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 48 anos, natural de Jaú-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 16 anos de idade, nascida a 
01/12/2002, do lar, residente à Rua 2, nº 85, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filha de EDSON APA-
RECIDO DE ALMEIDA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 09 de julho de 2019 e de EVA BRISOLA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 19 de dezembro de 
1969, residente e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV WAGNER ALMEIDA CONCEI-
ÇÃO e TALITA DE CASTRO LIMA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 27 anos 
de idade, nascido a 20 de julho de 1992, guarda mu-
nicipal, residente á Rua Dirce Camargo de Almeida, nº 
625, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho de ADEMIR 
RODRIGUES CONCEIÇÃO, serviços gerais 
, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Barra 
do Chapéu - SP e de IVONE APARECIDA DE 
ALMEIDA CONCEIÇÃO, serviços gerais , 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itapirapuã-
SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de 
idade, nascida a 02/06/2000, do lar, residente à Rua 
Dirce Camargo de Almeida, nº 675, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filha de FRANCISCO ALVES DE 
LIMA, aposentado , nacionalidade brasileira, 64 anos, 
natural de Itaberá-SP  e de MARIA DA GRAÇA 
DE LIMA, do lar , nacionalidade brasileira, 52 anos, 

natural de Guaracaí-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 10 de outu-
bro de 2019 

Nºs I, III e IV ADAUTO DE LIMA CARVALHO 
e BEATRIZ RIBEIRO ROCHA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos de idade, 
nascido a 15 de setembro de 1998, funileiro, residente 
Estrada Vicinal Governador Mario Covas, nº 6906, 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de ADAUTO TA-
DEU DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de IVONETE SANTOS 
DE LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 19 anos de idade, nascida a 07/04/2000, do lar, 
residente Praça Maria de Lourdes Camargo, nº 51, 
Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filha de WALDIR 
DE OLIVEIRA ROCHA, tratorista, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural de Itapeva-SP e de NEU-
SA RODRIGUES RIBEIRO, do lar, nacionalida-
de brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 11 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MAURICIO INACIO OLIVEIRA 
e VANICE APARECIDA DOS SANTOS, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos 
de idade, nascido a 17 de setembro de 1989, lavrador, 
residente no Bairro dos Lemes, neste distrito, Itapeva - 
SP, filho de ARIOVALDO INACIO OLIVEIRA, 
lavrador, nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de 
Itapeva-SP e de SANTINA MARIA OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 69 anos, natural de Ita-
peva-SP, residentes e domiciliados no Bairro Pacova, 
neste distrito de Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Valdeci Correa de Siqueira, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 21/03/2013, com 
31 anos de idade, nascida a 02/10/1988, lavradora, 
residente no Bairro dos Lemes, neste distrito, Itapeva 
- SP, filha de HORACIO RODRIGUES DOS 
SANTOS, lavrador, nacionalidade brasileira, 67 
anos, natural de Itapeva-SP e de MARIA DA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 61 anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados no Bairro dos Lemes, neste distrito de 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 11 de outubro 
de 2019 

Nºs I, III, IV e V ADAUTO TADEU DE CAR-
VALHO JUNIOR e LUCIANE JOSEFINA 
PEREIRA CARPES, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Monica Cristina Toral, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 23/07/2018, com 39 
anos de idade, nascido a 02 de dezembro de 1979, 

técnico em informática, residente Rua Arlindo Antunes 
de Oliveira, nº 162, Conjunto Habitacional Tancredo 
Neves, Itapeva - SP, filho de ADAUTO TADEU 
DE CARVALHO, natural de Itapeva-SP, naciona-
lidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 12 
de abril de 2004 e de ROSELI DE FATIMA RO-
DRIGUES CARVALHO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na 
data de 17 de janeiro de 1964, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Caçador-SC, 
divorciada de Cláudio Ernandes Teles de Souza, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 07/01/2011, com 48 anos 
de idade, nascida a 20/05/1971, cozinheira, residente 
Rua Arlindo Antunes de Oliveira, nº 162, Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha de 
JOÃO PEDRO PEREIRA CARPES, natural 
de Carazinho-RS, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP na data de 30 de julho de 1989 e de 
LAURENTINA MARIA PEREIRA CARDO-
SO, servente de escola, nacionalidade brasileira, 84 
anos, natural de Herval Velho - SC , nascida na data 
de 25 de maio de 1935, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP, à Rua Josino Celestino dos Santos, 102- Vila 
São Camilo. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 11 de outubro 
de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ CELSO DA SILVA e 
SUELI DE LIMA, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, divorciado de Edna Cristina de Paula Oliveira, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 02/10/2019, com 
43 anos de idade, nascido a 01 de novembro de 1975, 
trabalhador rural, residente à Rua José Alessandro 
Gois dos Santos, nº 385, Jardim Bonfiglioli, Itapeva 
- SP, filho de MARIA DE LOURDES SILVA, 
natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Claudio Neves de Camargo, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 09/09/2016, com 53 anos 
de idade, nascida a 22/04/1966, do lar, residente à 
Rua José Alessandro Gois dos Santos, nº 385, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filha de CIRO DE LIMA, 
natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP na data de 08 de março de 2001 e 
de ROSA DOMINGUES DE LIMA, natural 
de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade brasileira, fa-
lecida em Sorocaba-SP na data de 13 de agosto de 
1998. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 14 de outubro 
de 2019 

Nºs I, III e IV ROGERIO APARECIDO ALVES 
VEIGA e JOSEMARY BALTAZAR DOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 38 anos de idade, nascido a 05 de novembro 
de 1980, motorista, residente à Rua Adriano Gomes de 
Carvalho, nº 145, Jardim Imperador, Itapeva - SP, filho 
de NORBERTO TRINDADE DE VASCON-
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No final de 2017, a Santa 
Casa foi acusada pelo Con-
seg (Conselho Comunitário 
de Segurança de Itapeva) por 
supostos problemas quanto 
à procedência e qualidade 
das carnes adquiridas para o 
preparo da alimentação ofe-
recida no hospital. Desde a 
acusação, que infelizmente 
reverberou nas mídias so-
ciais, o Ministério Público, por 
diligente atuação da 2ª Pro-
motoria de Justiça de Itapeva, 
instaurou um Inquérito Civil 
para apurar as possíveis irre-
gularidades.

Assim, a Santa Casa colo-
cou-se inteiramente à disposi-
ção da investigação, apresen-
tando toda a documentação 
referente à cotação e compra 
das carnes, além daquela re-
lacionada à criteriosa análise 
e controle das condições sani-
tárias do alimento oferecido a 

Ministério Público conclui 
inquérito do Conseg e aponta 
que nenhuma irregularidade foi 
praticada pela Santa Casa

seus usuários. No final de abril 
de 2019, o Ministério Público 
concluiu as investigações, dan-
do parecer favorável à Santa 
Casa, cujas acusações não fo-
ram comprovadas, conforme 
publicado e transcrito, a seguir, 
na íntegra.

“Ressalte-se que não foram 
colhidos indícios que confir-
massem a existência das irre-
gularidades noticiadas. Ao final 
das investigações, constatou-se 
que os órgãos fiscalizatórios es-
tão atuando em conformidade 
e não registraram problemas 
nos últimos anos relacionados 
às carnes comercializadas nos 
estabelecimentos investigados. 
Também, no tocante à aqui-
sição de gêneros alimentícios 
pela Santa Casa de Misericór-
dia de Itapeva, notou-se que 
os procedimentos foram ade-
quados, não se confirmando 
as denúncias de irregularidade 

nas compras, especialmente 
relacionadas a não observân-
cia da impessoalidade”.  

Essa decisão foi homolo-
gada por unanimidade pelo 
Conselho Superior do Minis-
tério Público em 30/07/2019, 
confirmando a improcedência 
das incomprovadas acusações 
e a absoluta regularidade da 
conduta da Instituição. 

Assim, a Santa Casa de 
Itapeva lamenta que notícias 
desse cunho tenham circula-
do de forma tão leviana nas 
mídias sociais, e aproveita a 
ocasião para reafirmar seu 
compromisso social com a po-
pulação de Itapeva e região, 
que é o de oferecer a melhor 
assistência possível aos seus 
pacientes e àqueles que con-
fiam em seus serviços, apesar 
de todas as dificuldades en-
frentadas pelo Sistema Único 
de Saúde.

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

Prezado(a) Quotista, 

Vimos pela presente convocá-lo(a) para participar da Assembleia de Só-
cios da Villa Emma Empreendimento e Imobiliário SPE Ltda., inscrita no 
CNPJ/MF nº 18.379.973/0001-49, a ser realizada no salão de eventos do 
Hotel Marinho, localizado na Avenida Paulina de Moraes nº 1182, Bairro 
Jardim Maringá, Município de Itapeva/SP, no dia 8 (oito) de novembro de 
2019, às 10:30h, a fim de:

1. Apreciar e deliberar sobre as contas da administração e deliberar sobre 
o balanço patrimonial e resultado econômico relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018, em anexo;
 
2. Homologar a distribuição da Reserva de Lucros; 

3. Deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício social en-
cerrado em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; 

4. Substituição do administrador Décio Zuliani Maluf (representante da 
EEITCL BOITUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA); 

5. Consolidação do Contrato Social;

Na madrugada de segun-
da-feira (14) um indivíduo já 
conhecido nos meios policiais 
foi preso por tentativa de 
homicídio em Itapeva.

De acordo com as informa-
ções o jovem teria agredido um 
senhor que supostamente teria 
furtado cinco reais do rapaz que 
é constantemente visto fazendo 
malabares nos semáforos da ci-
dade acabou entrando em luta 

Homem é internado em estado grave ao 
apanhar de malabarista em Itapeva

corporal com a vítima que aca-
bou sofrendo ferimentos graves 
principalmente na face.

A Guarda Municipal foi acio-
nada e deteve o jovem que foi 
encaminhado ao Plantão Poli-
cial onde o delegado determi-
nou a prisão do agressor por 
tentativa de homicídio. Já a ví-
tima foi encaminhada ao hospi-
tal onde ficou internada na Uni-
dade de Terapia Intensiva -UTI.

Um homem foi preso por 
violência doméstica e posse ile-
gal de arma na Vila Santa Ma-
ria, no domingo (13).

De acordo com os policiais 
que atenderam a ocorrência 
uma mulher acionou a polícia 
após sofrer agressões de seu 
companheiro. Chegando ao 
local os policiais entraram em 
contato com a vítima que apre-
sentava ferimentos por faca na 
mão e hematomas no rosto e 
na cabeça, a mulher alegou que 
seu marido havia a agredido e 

Cidadão é preso por 
violência doméstica e posse 
ilegal de arma de fogo

fugido em seguida.
Os policiais realizaram pa-

trulhamento pelo bairro e lo-
calizaram o autor em posse de 
um facão, o homem ao notar 
a presença da PM a riscar o 
chão “dizendo que mataria um 
hoje”. Após uma breve negocia-
ção o autor largou o facão e foi 
contido pelas equipes presen-
tes no local.

A vítima foi socorrida até o 
Pronto Socorro onde foi subme-
tida a uma sutura no dedo da 
mão esquerda.

Durante apresentação da 
ocorrência a vítima afirmou 
que o autor mantinha em sua 

residência uma arma de fogo. 
Com a informação os policiais 
retornaram a residência da ví-
tima, onde localizaram uma 
arma de fogo de fabricação ar-
tesanal tipo garrucha, calibre 
28, a qual se encontrava carre-
gada e pronta para disparo.

Diante dos fatos foi dado 
voz de prisão em flagrante de-
lito ao autor e conduzido até 
o Plantão Policial de Itapeva, 
onde o delegado tomou ciência 
do ocorrido, lavrou o auto de 
prisão em flagrante delito em 
desfavor do autor, pelos crimes 
de violência doméstica e posse 
ilegal de arma de fogo. 

A Polícia Militar e Guarda 
Municipal de Itapeva partici-
param no final de semana pas-
sado de uma operação que foi 
realizada em todo o estado de 
São Paulo.

A Operação Pancadão foi 
realizada durante três dias e 
autuou motoristas e dono de 
estabelecimentos comerciais 
em desacordo com a lei.

Somente no sábado (12) 
sete motoristas foram autua-
dos. Dois tiveram a Carteira Na-
cional de Habilitação apreendi-

Operação “Pancadão” 
foi realizada em Itapeva

Durante o final de semana, foram realizadas 390 operações no 
Estado, a ação é considerada a maior da história pela PM

da e um o veículo recolhido ao 
pátio de apreensões. Segundo a 
polícia, foram abordados moto-
ristas e pedestres em três pon-
tos da cidade. Ainda no sábado 
foram fiscalizados 12 carros e 
cinco motocicletas e, dentre 
eles, sete condutores foram au-
tuados. Veículos e documentos 
foram recolhidos na ação.

No primeiro dia da operação 
foram vistoriados cinco estabele-
cimentos comerciais, sendo dois 
notificados sobre irregularida-
des, no segundo dia foram seis 

estabelecimentos vistoriados e 
novamente em dois foram cons-
tatadas irregularidades. No total 
mais de 180 pessoas foram abor-
dadas em Itapeva.
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“Por sugestão da Paula, 
dividimos nossa estadia 
entre Cancun e Playa 

Del Carmem. Os hotéis suge-
ridos atenderam nossas ex-
pectativas. Os transfers de 
um local para outro foram 
pontuais e atenciosos. Eu e 
minha filha curtimos bas-
tante a praia, as piscinas, os 
restaurantes. Os dois hotéis 
com serviço de praia e bares 
impecáveis. Foi uma semana 
maravilhosa, de descanso, 
sem nenhum imprevisto, 
sempre com a preocupação 
da agência Itapeva Viagens. 
Agradecemos muito”, dra. 
Maísa Garcia.

Itapeva Viagens pelo mundo: 
experiência do cliente
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A jornalista e consultora 
de imagem Claudia de 
La Rua e o maquiador 

Rodrigo Corral, da Corral Ma-
keup, se uniram para realizar 
o Workshop Make & Imagem, 
um evento para mulheres que 
desejam participar de uma ex-
periência inédita de autocui-
dado, com foco na análise da 
própria imagem, resultando 
em aplicações práticas para 
o seu vestir e para a automa-
quiagem.

O evento acontecerá em 
meio à natureza, em uma chá-
cara que fica a apenas cinco 
quilômetros do centro da ci-
dade, e mexerá com os seus 
sentidos, inclusive o paladar!

No período da manhã, 
Claudia abordará os concei-
tos da imagem pessoal. “Va-
mos abordar a imagem como 
uma ferramenta de comuni-

cação. Tudo em nós comunica 
e quando temos uma visão 
mais clara de como isso acon-
tece, conseguimos transmitir 
com mais clareza a mensagem 
que desejamos”, explica.

O almoço será servido no 
local pela chef Mariana Du-
rães. “Como queremos criar 
uma experiência diferente 
do início ao fim, criamos um 
evento para mexer com os 
cinco sentidos.

Vamos recepcionar as alu-
nas com uma boa música, en-
tregar um excelente conteúdo 
e servir uma boa comida. O 
horário do almoço será um 
momento para interagir com 
as outras participantes e fazer 
networking”, conta Claudia.

No período da tarde, o ma-
quiador profissional Corral, 
um itapevense que vive em 
São Paulo há mais de 12 anos, 

Workshop Make & Imagem 
acontecerá neste sábado

O evento promete uma experiência de autocuidado através da imagem pessoal e da automake
fará uma aula seguida da prá-
tica de automaquiagem. “Com 
técnicas simples, toda mulher 
pode valorizar sua beleza na-
tural. Vamos descomplicar a 
maquiagem em uma aula prá-
tica, usando os produtos que 
elas já possuem. Tudo criado 
com muita atenção e carinho 
para essa mulher entenda que 
cabe somente a ela criar a sua 
melhor versão”, diz Corral.

O evento acontece em Ita-

peva, no dia 19 de outubro, 
das 9h às 17h. O investimento 
para esse momento único de 
olhar para si e se cuidar é de 
R$ 290,00, já com o almoço 
incluso (pode ser parcelado no 
cartão). “Queremos que essas 
mulheres saiam desse wor-
kshop se sentindo mais se-
guras e bonitas, entendendo 
que imagem, quando pensada 
fora da caixa, tem um sentido 
muito profundo. É muito mais 

sobre SER do que parecer”, conclui Claudia.
Informações e inscrições: whats (15) 99128-4078.



Rusty Friends

Pais Lilian e Eduardo
Pedro 5 anos
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FER FER VENDO

Pais Adriana e Cesar, 
irmão Guilherme e a avó Ana

Gabriel 7 anos
Pais Mirela e Alan e irmão Otávio
Pedro 6 anos

Nem a pancada de chuva 
na tarde de domingo, 
13, tirou a beleza do 

evento realizado para as crian-
ças no Bairro Kantian.

Diversos patrocinadores se 
uniram para que acontecessem 
brincadeiras, gincanas, aulas 
de zumba, futsal, enfim, um dia 
lindo para comemorar com os 
pequenos.

O ponto alto do evento foi o 
concurso da Miss Kantian, orga-
nizado pela vereadora Débora 
Marcondes, colaboradora de toda 
a programação. As crianças e ado-
lescentes deram um show na pas-
sarela diante dos jurados, amigos e 
familiares que estavam na torcida.

Lanches e doces também 
foram proporcionados para as 
crianças, além de presentes 
para as participantes do Miss.

Dia das Crianças no Bairro Kantian
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O Bairro Itapeva F foi 
palco de mais uma co-
memoração do Dia das 

Crianças, no sábado (12).

A festa idealizada por Mar-
cele Verneque após o recebi-
mento de uma benção já virou 
tradição e neste ano foi marca-

Cerca de 500 pessoas participaram de 
festa do Dia das Crianças no Itapeva F

da pela presença de um grande 
número de pessoas que partici-
param das festividades.

De acordo com a organiza-
ção da festa, cerca de 500 pes-
soas estiveram no local onde 
participaram de uma oração de 
agradecimentos e depois rece-
beram kit de doces e brinque-
dos, além de outras guloseimas 
que foram distribuídas.

Marcele falou da alegria por 
poder mais uma vez proporcio-
nar um Dia das Crianças dife-
rente a muitos que não teriam 
condições de comemorar a data 
com um presente e agradeceu 
ainda a todos que ajudaram a 
fazer desse dia um dia inesque-
cível a todos.

Um grupo de amigos da 
Academia Five Fitness, através 
de seu proprietário Lucas Ku-
pper, decidiu se unir em prol do 
bem da comunidade.

Pelo 4º ano consecutivo, 
o grupo se reuniu doando e 
arrecadando materiais neces-
sários para realizar um Dia 
das Crianças diferenciado nos 

bairros Kantian e São Francisco, 
com objetivo de ter um dia de 
solidariedade, fazendo bem ao 
próximo.

Os amigos ofereceram às 
crianças cachorro quente, algo-
dão doce e saquinhos surpresa. 
“Foi uma ação simples, porém 
muito gratificante. Estamos 
gratos por tudo”, disse Lucas.

Ação entre amigos alegrou 
Dia das Crianças em bairros carentes
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Vera Cancelli Vieira, nas-
ceu no dia 26 de janeiro 
de 1941 na cidade pa-

ranaense de Jaguariaíva, onde 
morou até aos 14 anos, quando 
para dar continuidade aos estu-
dos mudou-se para Itapeva.

A professora conta que na épo-
ca, sua cidade natal disponibiliza-
va apenas estudo até a quarta série 
do ginásio, o que corresponde hoje 
ao nono ano. Para continuar estu-
dando, Vera contou com o apoio 
dos tios Cláudia e José Lopes Fer-
nandes e em agosto de 1955 chega 
a Itapeva.

Na época em que desem-
barcou em Itapeva, os alunos 
ao terminar o ginásio tinham 
as seguintes opções, o Curso 
Normal (Magistério), o Clás-
sico e o Científico, sendo que 
os dois últimos davam apenas 
certificados para aqueles que 
tinham condições financeiras 
para prestar vestibular e entrar 
numa Faculdade. E de acordo 
com Vera Cancelli isso era algo 

Entre os traços do giz e as atividades no 
mimeógrafo: eis que surge Vera Cancelli, 
a lenda viva da educação itapevense

que nem imaginava fazer e de-
vido a isso a maioria das alunas 
ia para o Curso Normal. “Era o 
sonho de todos os pais ver as 
filhas, professoras. Diziam até 
que esse diploma era o seu 
primeiro marido”, conta Vera 
Cancelli.

Ao iniciar o curso de forma-
ção para o magistério, Vera se 
apaixonou pela profissão. Con-
comitante ao Curso Normal fez 
o de Contabilidade no período 
da noite. Posteriormente fez 
um Curso de Aperfeiçoamento 

(1 ano), e outro de Administra-
ção Escolar (2 anos). Já Faculda-
de, só quando foi criada a FFCL 
de Itapetininga.

Em 1959 sem imaginar que 
seria uma referência de profes-
sora no futuro, Vera Cancelli 
inicia sua vida como professo-
ra, carreira essa que se esten-
deu até 2005, passando pelo 
antigo primário, o ginásio e 
pela formação de professores.

A professora conta das difi-
culdades o início da carreira. “O 
começo de carreira de profes-
sor, naquele tempo era muito 
difícil. Na cidade havia apenas 
o Grupo Escolar Acácio Piedade, 
o Curso Primário Anexo à Esco-
la Normal (servia para a Prática 
dos normalistas) e mais tarde, 
a escola Zulmira de Oliveira e 
o Grupo na Vila da Maringá. 
Para iniciar a carreira fui, como 
todos iam, para a zona rural, 
com todas as dificuldades que 
você pode imaginar. Como não 
havia condução regular, minha 
primeira experiência foi morar 
no Bairro do Pacovinha numa 
Escola de Emergência onde só 
se chegava de pau de arara”.

Naquele tempo não só Vera, 
mas todos os novos professores 
para lecionar enfrentavam al-
guma dificuldade, uns iam para 
a escola a pé, às vezes de bici-
cleta e até a cavalo.

Após algum tempo levando 
essa vida uma agradável sur-
presa animou Vera, a realização 
do primeiro Concurso para in-
gresso a professor efetivo (até 
então só ingressava por pon-
tos: um ponto por dia trabalha-
do e isso significava que levaria 
uns 10 anos para ficar efetiva 
no cargo). Sem saber bem o que 
era um concurso, a professora 
foi, fez e passou. “Era a glória, 
ficar efetiva, você nem imagina 

e em tão pouco tempo de tra-
balho, acabei escolhendo uma 
escola de Ribeirão Branco, na 
zona rural, é claro e para che-
gar lá eu andava uma hora de 
ônibus e uma hora a pé, mas 
dava para vir tomar banho e 
dormir em casa e mesmo assim 
podia dizer que a escola era mi-
nha, fui muito feliz”, diz Vera.

Sobre os dias atuais Vera 
também vê dificuldades enfren-
tadas por colegas de profissão. 
Diferentes da que enfrentou, 
mas que pontua claramente, 
como a ausência da família na 
vida escolar dos filhos, e a dife-
rença entre as crianças, a prin-
cipal é a falta de disciplina.

Vera fala com alegria de 
seus ex-alunos, principalmen-
te por conta de que a maioria 
acabou seguindo a mesma pro-
fissão. “Tenho bastante conta-
to com meus ex-alunos, hoje 
professores, (através das redes 
sociais e com alguns que ain-
da me visitam), e vibro com os 
projetos que desenvolvem em 
suas salas de aula. São traba-
lhos lindos! Sou suspeita para 
avaliar, pois grande parte dos 
professores da rede foram meus 
alunos, mas gosto do que vejo, 
hoje ultrapassaram de longe, a 
professora aqui e isso me deixa 
muito feliz, são todos pós-gra-
duados e não deixam passar as 
oportunidades de aperfeiçoar 
seus conhecimentos”, diz feliz 
a professora que ensinou os 
que hoje ensinam.

A professora que é conside-
ram uma verdadeira lenda da 
educação itapevense se apo-
sentou em 2005 e ao falar da 
carreira lembra que sempre foi 
exigente, e muitos dos que hoje 
agradecem os ensinamentos 
que tiveram, na época de aluno 
não eram tão gratos devido a 

ela pegar no pé deles. “Amei o 
meu trabalho e se tivesse que 
recomeçar faria tudo novamen-
te, fiz sempre com muito en-
tusiasmo e tentei passar esse 
entusiasmo para meus alunos 
sempre. Talvez seja por isso 
que recebo, hoje, tanto carinho 
por parte de muitos deles. (En-
tendeu o HOJE, né? risos). Sei 
que fui muito exigente, mas fiz 
muitos amigos mesmo assim”, 
completou.

Durante a conversa uma pa-
lavra foi motivo para boas lem-
branças, mimeógrafo; “ah! Que 
maravilha que foi quando apa-
receu o portátil, a álcool, minha 
colega Ivanilda Belézia comprou 
um e acho que aqui na cidade 
fomos as primeiras a usar tex-
tos mimeografados, economiza-
va muito tempo do professor e 
do aluno. Era o tempo da lousa 
cheia ficando para trás”, lembrou 
Vera com um sorriso.

Já ao falar da família, a emo-
ção é visível, Vera viveu por qua-
se 47 anos com José Hélio Vanni 
Vieira (In Memória), casou-se em 
janeiro de 1963. “Tudo o que 
consegui na carreira, estudan-
do, fazendo todos os cursos que 
apareciam na minha frente, fiz 
porque ele era um companheiro 
excelente e me apoiava com mui-
ta disposição. Homem bom, ho-
nesto, foi, sem dúvida, referência 

para os dois filhos que tivemos: 
Fernando e Henrique”.

Além dos filhos, Vera tem 
duas noras que considera como 
filhas também, Edna e Maria 
Virgínia. “Do Fernando tenho 
os netos, Leandro casado com 
Juliana e a bisneta Maria Júlia. 
Também a Fernanda casada 
como Leonardo. O Henrique me 
deu os netos Rafael Augusto e 
Paulo Henrique, o Rafael é ca-
sado com a Carla. O Rafa tem 
dois filhos Rafaela e Luis Henri-
que, meus bisnetos. Como você 
pode ver, éramos dois e hoje 
tenho uma bela família. É a mi-
nha riqueza!”, diz emocionada.

No final da entrevista, ao 
despedir-se, com um gesto cor-
tês, a professora que em seu 
penúltimo ano de exercício da 
profissão levava um aluno para 
a diretoria por não se compor-
tar durante um evento, agora 
deixava o convite para esse 
mesmo aluno retornar a sua 
casa para um café e um bom 
bate papo, e esse mesmo aluno 
que foi levado à diretoria, agra-
dece não só o convite, mas os 
conhecimentos transmitidos 
durante o tempo que teve o 
prazer de tê-la como sua profes-
sora e de hoje contar um pouco 
de sua história e finaliza essa 
história com apenas uma frase: 
“Ó Capitão, meu Capitão!”.

Ex-alunos visitando a professora

Vera com ex-alunos do tempo do CEFAM

No próximo dia 2 de no-
vembro será realizada mais 
uma etapa do “Cicloturismo” 
que já está em sua sétima edi-
ção e que é organizada pelo 
coordenador da ETEC “Escola 
de Minas e Metalurgia Dr. De-
métrio Azevedo Jr”, Heverton 
de Abreu Moreira, ou como é 
mais conhecido, Tom.

Tom conta que estão se 
programando para sair no 
dia 2, por volta das 5h da 
manhã a caminho do PETAR 
(Parque Estadual Turístico 
do Alto Ribeira). A concen-
tração dos ciclistas será na 
rotatória próxima ao Con-
domínio Mont Blanc. O gru-
po percorrerá cerca de 116 
quilômetros sendo que a 
primeira parada está progra-
mada para acontecer em Ri-
beirão Branco onde será ser-
vido um café da manhã, já o 

7º Cicloturismo acontece em novembro
Evento deve contar com mais de 150 pessoas e visa divulgar os atrativos turísticos da região entre Itapeva e Apiaí

no PETAR e voltar no domin-
go em carros e ônibus.

Junto com os ciclistas ita-
pevenses, participarão do 
evento ciclistas das cidades 
de Itararé, Taquarivaí, Para-
napanema, Ribeirão Branco, 
Apiaí e Capão Bonito. Os par-
ticipantes contam com um 
roteiro que promete encan-
tar principalmente os aman-
tes da natureza, pois estão 
previstos passeios em ca-
vernas, cachoeiras e outros 
pontos turísticos do PETAR. 

As despesas serão banca-
das pelos próprios ciclistas, 
porém, a Prefeitura de Itape-
va auxiliará para o retorno 
da equipe para Itapeva. “Es-
tamos extremamente motiva-
dos para fazer esse roteiro, o 
cicloturismo pretende divul-
gar os atrativos turísticos da 
nossa região”, diz Tom.

almoço deverá ser realizado 
na cidade de Apiaí.

O evento que é considera-
do o maior evento cicloturís-

tico da região já conta com 
80 inscritos e deve chegar a 

150 ciclista. Tom diz que os 
participantes irão pernoitar 

15 DE 
OUTUBRO

PARABÉNS 
PROFESSORES
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A fonoaudióloga e empre-
sária, Edvania Rodri-
gues, reuniu pacientes, 

amigos e profissionais parcei-
ros em um café da manhã para 
comunicar de forma oficial a 
ampliação das atividades do 
Instituto de Audição Voz e Equi-
líbrio - IAVE. O encontro, reali-
zado no sábado, 05 de outubro, 
teve o objetivo de celebrar o 
investimento da empresa, que 
acaba de trazer para Itapeva as 
melhores e mais importantes 
marcas de aparelhos auditivos 
do mundo. 

O Instituto encerra o ano 
sendo o maior e mais completo 
centro de diagnóstico e reven-
da de aparelhos do Sudoeste 
Paulista. “Nossa maior preocu-
pação é oferecer aos pacientes 
as mais variadas tecnologias 
que vão trazer qualidade de 
vida por meio de resultados 
eficientes. Quem volta a ouvir 
bem, volta a viver de maneira 
muito mais feliz”, destaca Ed-

IAVE agora também é revenda 
de aparelhos auditivos

vania.
A proposta do investimen-

to é permitir que os pacientes 
de toda região tenham acesso 
facilitado às novidades tecno-
lógicas e consigam aliar diag-
nósticos bem executados com 
aparelhos auditivos bem pro-

gramados. “Sempre explico aos 
meus pacientes que um exame 
é um diagnóstico bem feitos 
são fundamentais para o bom 
funcionamento de qualquer 
aparelho. Ao longo da minha 
carreira me deparei com diver-
sos casos de erros graves de 

diagnóstico, que fizeram com 
que o paciente não tivesse um 
bom resultado. Corrigir esses 
problemas e ver meu paciente 
feliz, ouvindo e conseguindo se 
socializar de maneira mais fácil 
é uma sensação incrível. Trazer 
essa tecnologia para perto de-
les era um sonho pessoal”, rela-
ta a fonoaudióloga especialista 
em Audiologia.

Dra. Edvania destaca o 
exame de Mapeamento de 
Fala como uma ferramenta 
fundamental para o paciente 
que deseja atingir a máxima 
capacidade do aparelho. “Hoje 
conseguimos fazer o exame 
de Mapeamento de Fala e or-
ganizar o som recebido pelo 
aparelho. Sem esse mapea-
mento, muitas vezes o pacien-
te escuta, porém não conse-
gue decifrar os sons”, diz. 

A paciente Ana Augusta 
Gretzitz de Magalhães Vila 
Nova é uma das pacientes de 
Edvania que obteve excelentes 

resultados unindo o Mapea-
mento de Fala com a adoção de 
novas tecnologias de aparelhos 
auditivos. Ela destaca a atenção 
é o profissionalismo da equipe 
IAVE como peças-chave em seu 
desenvolvimento. “Eu tinha 
problemas sérios para decifrar 
os sons que meu aparelho re-
cebia. Foi com o Mapeamento 
que obtive um som limpo e 
agora consigo entender o que 
as pessoas estão conversando. 
Graças a Deus temos a Dra. 
Edvania aqui em Itapeva, uma 
pessoa muito paciente que nos 
deixa bastante a vontade para 
falar sobre nossos problemas. 
Ela nos escuta, conhece nossas 
dificuldades e faz de tudo para 
resolver”, afirma a paciente.

O IAVE cresceu
Além de se tornar o maior 

centro de revenda de aparelhos 
auditivos da região, com mar-
cas renomadas de todo mundo, 
o IAVE conta também com o 

maior conjunto de exames de 
diagnóstico. No total, são 13 
exames, entre eles a Posturo-
grafia e o Mapeamento de Fala.

Pioneira
Dra. Edvania Rodrigues foi 

uma das responsáveis por tra-
zer e implantar em Itapeva o 
exame para detecção precoce 
de deficiência auditiva em be-
bês e diagnóstico para tontura. 
“Hoje já é uma rotina avaliar-
mos o bebê, identificarmos a 
deficiência e já entrar com o 
tratamento ainda no primeiro 
ano de vida. Quando desco-
brimos cedo, melhores são as 
chances de reabilitação e de 
sucesso na vida adulta”, diz a 
fonoaudióloga.

O IAVE
O IAVE fica na Rua Mário 

Prandini, 850 – Centro, em Ita-
peva. O telefone para agenda-
mentos é mais informações é o 
(15) 3524-2493.

No sábado (12) o ex-joga-
dor de futebol Pavão esteve em 
Itapeva onde participou de um 
evento em comemoração ao 
Dia das Crianças promovido 
pelo Projeto “Batuíra Futebol & 
Alegria”.

O projeto tem como fina-
lidade retirar crianças e ado-
lescentes da rua e através do 

Projeto Batuíra comemora Dia das Crianças 
com futebol e palestra do ex-jogador Pavão

futebol mostrar uma nova 
perspectiva de vida a jovens 
que antes se viam sem nada 
para fazer no final de semana e 
que poderiam se envolver com 
coisas ilícitas.

No Dia das Crianças os me-
ninos que fazem parte do pro-
jeto receberam a visita do ex-
-jogador Pavão, que teve o auge 

de sua carreira no São Paulo de 
Telê Santana. Pavão deu seu 
testemunho de vida, conversou 
com os jovens e ainda distri-
buiu presentes aos meninos do 
projeto.

Em entrevista Pavão falou 
sobre sua participação junto ao 
projeto Batuíra. “Eu vim com 
o maior prazer, graças a Deus 
consegui alguns brinquedos 
para a turma e eu já passei por 
isso, sei como é que é começar 
a jogar bola e ter um ex-joga-
dor ou um dirigente olhando, 
eu passei para eles sobre a difi-
culdade que é para chegar a um 
time profissional, se manter e 
a hora que termina a carreira, 
mas antes de sonhar com isso 
é preciso terminar os estudos, 
respeitar pai e mãe, respeitar 
os treinamentos, o professor, 
enfim o que importa é ter de-
dicação que foi o meu ponto 
forte no São Paulo, a humildade 
porque tinha jogadores melho-
res do que eu na minha época 

que não chegaram por conta 
da marra e ai os técnicos corta-
vam, então esse tem que ser o 
foco”, disse.

Marinho Barros, um dos 

idealizadores do projeto ex-
plicou que não há exigências 
para participar do projeto, os 
interessados devem procurar 
os diretores do Batuíra e preen-

cher uma ficha de inscrição e 
aguardar uma vaga. O projeto 
é realizado todos os sábados no 
campo do Corinthinha das 08h 
às 12h.
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Pilates está disponível da 
Unidade de Fisioterapia 
da Santa Casa, que além 

dos equipamentos de ponta 
para a prática do Pilates, ago-
ra também conta com esteira 
elétrica para complementar a 
prática dos exercícios

Motivos para escolher o 
Pilates não faltam: a ativida-
de melhora o bem-estar físico 
e emocional, combate dores e 
auxilia na prevenção de fratu-
ras osteoporóticas. Segundo 
a Aliança Brasileira de Pilates 
(Abrapi), o método tem como 
princípios a respiração comple-

Pilates e caminhada na esteira: um conjunto de atividades 
físicas que oferece muitos benefícios à sua saúde

ta, o acionamento do centro de 
força (músculos abdominais), a 
precisão, o controle, a fluidez e 
a concentração. 

O Pilates é ainda um alia-
do poderoso no combate ao 
estresse por contemplar uma 
ordem específica de exercícios 
que obedece a um ritmo respi-
ratório e que exige concentra-
ção. Por isso, seus praticantes 
adquirem um poder maior de 
controle sobre o corpo, o que 
possibilita lidar melhor com si-
tuações de estresse, ansiedade 
e nervosismo.

Agora, o pilates da Unida-

de de Fisioterapia da Santa 
Casa também dispõe de Esteira 
Elétrica, equipamento que irá 
completar a prática dos exercí-
cios. Segundo a fisioterapeuta 
Wanda Tatit, responsável pela 
Unidade, esse equipamento 
traz ainda mais benefícios ao 
paciente, como:

- Melhora da função car-
diorrespiratória (exercícios ae-
róbicos beneficiam o coração, 
tornando-o mais eficiente);

- Controle do peso corpóreo 
(aumenta o metabolismo, pre-
venindo o indesejável aumento 
de peso e acúmulo de gordura 

corporal);
- Aumento do tônus dos 

músculos (proporciona mais 
disposição e energia para a exe-
cução das atividades diárias).

Essa técnica está disponível 
na Unidade de Fisioterapia da 
Santa Casa, cujo acompanha-
mento é feito por fisioterapeu-
tas especializadas. Consulte 
disponibilidade de horários e 
valores na Unidade de Fisio-
terapia. Preço especial para 
clientes dos planos Santa Saú-
de e Prever. Não precisa de pe-
dido médico. Informações: (15) 
3521-9500 (ramal 9533).
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