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Na manhã de quarta-feira 
(23) vereadores, representan-
tes da Secretaria Municipal da 
Educação, funcionários e pais 
de alunos da Escola Municipal 

Profª Zita Ferrari no Bairro da 
Sanbra para discutir sobre a si-
tuação da unidade escolar que 
corre o risco de ser fechada. Pá-
gina 02.

Moradores da Sanbra 
temem fechamento de 

escola no bairro

O vereador Marinho Nishiya-
ma  encaminhou um requerimento 
aos demais vereadores requerendo 
assinaturas de apoio a um pedido 
que será encaminhado ao prefeito 
de Itapeva, Luiz Cavani (PSDB) para 
que providencie a troca da secretá-
ria da Saúde. Página 03.

Marinho pede que 
secretária da Saúde seja 
substituída por Cavani

A população de Itapeva tem 
visto nos últimos dias a cidade 
sendo literalmente rasgada pe-
los funcionários de uma empre-
sa terceirizada da Sabesp. Os 
trabalhos que vem sendo reali-

zados estão se tornando moti-
vo de várias críticas por parte 
da população que questiona 
as obras inacabadas que pro-
porcionam risco de acidentes. 
Página 04.

População reclama de 
serviços prestados por 
empreiteira da Sabesp

Uma briga de casal ter-
minou com uma casa incen-
diada na Vila São Benedito. 
O caso foi registrado na Rua 
Santo Antonio do Categeró e 
mobilizou equipes do Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar 
e Polícia Técnico Científica. 
Página 06.

Homem incendeia casa em 
briga com a companheira

População se mobilizou para ajudar crianças prejudicadas pelo incêndio

A situação das candidatas 
eleitas para o Conselho Tutelar 
de Itapeva permanece indefini-
da após 19 dias da eleição. Três 

das cinco eleitas estão corren-
do risco de serem impugnadas 
após pedido do Ministério Pú-
blico. Página 04.

CMDCA ainda discute 
impugnação de 

conselheiras eleitas Uma discussão na Farmácia 
Municipal acabou no Plantão 
Policial com uma pessoa ten-
do que pagar fiança para ser 
liberada após ser acusada de 
desacato a funcionário público. 

De acordo Pituca, a discussão 
começou após ela tentar ajudar 
uma senhora da Zona Rural que 
não conseguia pegar remédios 
devido a falta da segunda via 
da receita. Página 07.

Discussão por 
medicamentos na 

Farmácia Municipal 
termina na Delegacia

Projeto que visa ser uma alternativa a população que 
sofre com a falta de remédios acabou sendo aprovado 

em primeira votação por 10x04. Página 04.

Implantação de Vale 
Remédio teve votos 

contrários na Câmara

Vanessa Guari conquista 
lajotamento, iluminação 

e rede de esgoto para 
a Zona Rural

Página 02
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Entra eleição e sai eleição 
e os boatos e acusações con-
tra o prefeito Luiz Cavani se 
repetem. Ele será cassado, sua 
oficialização para ser candi-
dato irá parar no ficha limpa, 
os processos não permitem 
que ele seja candidato e ou-
tras atrocidades as quais nem 
podemos ou gostaríamos de 
mencionar.

Acontece que apesar de to-
dos os escândalos, CEIs, acusa-
ções e demais, o nome de Luiz 
Cavani virá forte para 2.020, 
principalmente pela falta de 
nomes que possam unir os seus 
adversários que tem hoje mais 
candidatos a prefeito do que se 
possa imaginar e o confronto 
será inevitável.

Com essas e outras o prefei-

to deve agir com maior intensi-
dade no próximos meses e vol-
tar a conquistar seus eleitores 
de uma forma simples, ou seja, 
mostrando o trabalho que pou-
co existiu até o momento.

No mais é aguardar e ter a 
certeza de que se a eleição fos-
se hoje Cavani partiria para o 
seu quarto mandato. Alguém 
duvida?

Invencível

A Vereadora Vanessa Guari 
conquistou lajotamento e ilumi-
nação para o Bairro Amarela Ve-
lha e rede coletora de esgoto com 
biodigestor para Vila Falconi, am-
bos no Distrito Guarizinho. 

“Depois de algumas soli-
citações via indicações e re-
querimentos, alcançamos com 
êxito essas conquistas, em 
2017 solicitamos a SABESP que 

Vanessa Guari conquista 
lajotamento, iluminação e rede 
de esgoto para a Zona Rural

Os atletas da academia 
Team Goulart Demian 
Maia de Jiu-Jitsu, Ednilson 

Amaral e Julio César participa-
ram no último final de semana 
do campeonato Paulista de Jiu-
-Jitsu, evento realizado e organi-
zado pela FPJJ (Federação Paulista 
de Jiu Jitsu) na cidade Barueri/SP.

O atleta Ednilson Amaral 
competiu nas categorias adulto 
meio pesado faixa roxa até 88,3 
Kg, o atleta Julio César ficou com 
a 3° colocação na categoria mas-
ter II pena faixa azul até 70 Kg, o 
que foi considerado um bom re-
sultado para a cidade de Itapeva 
e também para a corporação da 
Polícia Militar que nesta ocasião 
também foi representada pelo 
atleta Julio César que é cabo da 
Polícia Militar. “Para nós é uma 
satisfação incrível poder repre-
senta nossa academia e nossa 
cidade seja a nível estadual, 
nacional ou internacional, não 
temos palavras para expressar 
tamanha alegria”, disse Julio.

 O atleta ainda agradeceu 
a todos que colaboraram com 
mais essa conquista. “Agrade-
cemos primeiramente a Deus 
por ter dado tudo certo em 
nossa viagem e nas nossas lu-
tas, ao nosso professor Goulart 
Silva pelos ensinamentos e pela 
confiança, a todos os nossos 

Atleta itapevense é 
medalhista no Campeonato 
Paulista de Jiu-Jitsu

patrocinadores  Brumed, Óti-
cas Santa Fé, Cezar Wolrd, Tala 
Pneus, Minos Supermercado, 
Padaria Pedrol, Drogaria Mul-
tidrogas Praça do Correio, Pos-
to Zanforlin Itapeva, Mercado 
Mix, Korpen Academia, Escri-
torio Consulex, Aras Werneck, 
Adega JK, Ivo Burguer e Old 
Art Barber Shop Tattoo, a todos 
amigos que tem nos incentiva-

do, torcido e que  sempre nos 
apoia em cada campeonato que 
participamos, Deus abençoe to-
dos vocês, agora é se preparar 
para o próximo campeonato 
que será o Sul Americano que 
será realizado no dia 15 de no-
vembro, se permitir iremos em 
busca de mais algumas meda-
lhas  elevando cada vez mais o 
nome de Itapeva”, finalizou.

Desde que o homem co-
meçou a celebrar sua exis-
tência, várias festividades 
populares são cercadas pela 
valorização dos opostos que 
regem o mundo, como o Car-
naval (que antecede toda a 
resignação da Quaresma) e o 
Halloween (um dia antes da 
“Festa de todos os Santos”). 
Esta última, embora não te-
nhamos como nacionalista, 
é repleta de encanto, magia, 
mistérios e lendas.

Pelo fato do 1° de novem-
bro estar cercado de um va-
lor sagrado e extremamente 
positivo, os celtas, antigo 
povo que habitava as Ilhas 
Britânicas, acreditavam que 
o mundo seria ameaçado na 
véspera do evento pela ação 
de terríveis demônios e fan-
tasmas. Dessa forma, o “Hal-
loween” nasceu como uma 
preocupação simbólica onde 
a festa, cercada por figuras 
estranhas e bizarras, teria o 
objetivo de afastar a influên-
cia dos maus espíritos que 
ameaçariam suas colheitas.

Fico perplexo com a igno-
rância de algumas pessoas 
que criaram um pré-con-
ceito dessa festa tão cultu-
ral quanto o nosso folclore, 

mais ainda pelos que con-
denam as crianças pedindo 
doces ou travessuras, mas 
aceitam a nudez de uma 
passista sendo exibida aos 
olhos das mesmas crianças 
do doce. Falta informação 
a essas criaturas pobres de 
cultura, que têm a mente tão 
fechada quanto um enlatado 
mexicano exibido nas redes 
de televisão.

Organizo as festas de 
Halloween nas escolas que 
leciono, pois é uma forma 
de interação e aceitação a 
outros povos; contextualizar 
construções culturais é esta-
belecer a igualdade na diver-
sidade. Respeito os alunos 
que, por influência do am-
biente familiar, negam em 
participar dessa data, pois 
todos têm o livre arbítrio de 
expressar opiniões, embora 
fique estarrecido com isso.

Voltando à história; ao 
chegarem à América do Nor-
te, os irlandeses trouxeram o 
Halloween para as Américas. 
Os disfarces e máscaras, tão 
usadas pelos participantes, 
seriam uma forma de evitar 
que fossem reconhecidos pe-
los espíritos que vagam nes-
te dia. A celebração do Hallo-

ween remete a uma série de 
antigos valores da cultura 
bárbaro-cristã que se forma 
na Europa Medieval. No jogo 
de oposições simbólicas, 
mais do que o valor de um 
simples embate, o homem 
acaba por visualizar a alter-
nância e a transformação en-
quanto elementos centrais 
da vida.

Por outro lado, os falsos 
nacionalistas defendem a 
valorização da própria cultu-
ra, afirmam que trazer o Hal-
loween para o Brasil é negar 
a rica história verde e ama-
rela, afinal, por que incor-
porar algo estrangeiro em 
território brasileiro?! Estão 
corretos, já que não usamos 
as roupas de marcas estran-
geiras, não comemos os fast 
foods americanos, tão pou-
co assistimos aos filmes em 
outra língua. Ironia é o que 
aprendemos desde criança.

Happy Halloween!

Trick or treat

fizesse essa obra, mas nunca 
a fizeram. E este ano encami-
nhei ao Executivo uma indica-
ção, o qual não mediu esforços 
para atender os moradores da 
Vila Falconi e na Amarela Ve-
lha também venho solicitando 
desde que assumi o mandato e 
agora será realizada a obra tão 
almejada pelos moradores”, 
disse a vereadora.

Na manhã de quarta-feira 
(23) vereadores, representan-
tes da Secretaria Municipal 
da Educação, funcionários e 
pais de alunos da Escola Mu-
nicipal Profª Zita Ferrari no 
Bairro da Sanbra para discu-
tir sobre a situação da unida-
de escolar que corre o risco 
de ser fechada.

Em uma reunião tensa onde 
até mesmo a imprensa correu 
risco de ser proibida de parti-
cipar do debate, pais de alunos 
questionaram a ausência do se-
cretário Andrei Müzel que man-
dou uma representante em seu 
lugar.

De acordo com os pais, hou-
ve um aviso de que a escola 
corria risco de fechar caso o nú-
mero de alunos diminuísse. Já 
os representantes da Educação 
disseram que nunca houve essa 
possibilidade e que tudo não 
passava de boatos.

A discussão ainda ficou por 
conta da conciliação de salas de 
aulas devido ao número baixo 
de alunos no local. Os pais são 
contra misturar alunos do pré 
com o primeiro ano e do segun-
do com o terceiro ano, proposta 
que está sendo estudada para a 
escola.

Hoje a escola conta com 66 
alunos, porém, estimula-se que 
para o ano que vem somente 
35 alunos permanecerão no 
estabelecimento de ensino de-
vido ao remanejamento de alu-
nos do Bairro Betânia. 

Os pais ainda questionam a 

Moradores da Zona Rural 
temem fechamento de escola 
no Bairro da Sanbra

informação de que o índice de 
aprendizado no local é baixo, 
pois não entendem como uma 
escola que tem um número me-
nor de alunos por sala não conse-
gue fazer com que o rendimento 
acadêmico seja mais elevado.

No término da reunião o 
sentimento dos pais foi de que 

não ficou nada resolvido e que 
falta boa vontade com a comu-
nidade local.

Já os representantes da Se-
cretaria Municipal da Educação 
não se manifestaram oficial-
mente e disseram que uma 
nota sobre o caso seria divulga-
da posteriormente.



Mercado do 
produtor

Este serviço, assim que totalmen-
te executado, será com certeza um dos 
pontos mais frequentados de nossa ci-
dade. Talvez, em minha opinião, seja a 
maior obra desta administração.

Horário de 
vereadores

Por que não se estabelece um horá-
rio de atendimento para cada vereador 
para que o munícipe possa saber como 
e quando achá-lo? É inconcebível que o 
parlamentar não apareça na Casa de 
Leis por dias e se disponha a receber a 
população. Lembre-se disso na hora de 
votar.

Piscina da ACM
O local virou privilégio apenas de 

Guardas Municipais e seus familiares. 
Por que? Qual a explicação que o se-
cretário tem para isso já que não quis 
me responder? Quem sabe se o povo 
pressionar... A população foi proibida 
pela Guarda Municipal de se refrescar 
no Pilão D’Água, mas com eles ocorre o 
contrário com toda a segurança? O que 
dizem disso os vereadores?

Ita News de Ouro
Mais uma vez temos a honra de 

premiar os melhores do ano em nossa 
querida Itapeva. Temos a certeza de que 
todos que serão homenageados fazem 
parte de um seleto grupo de vencedores 
que apesar de momentos atípicos a ní-
vel nacional cada um destes conseguiu 
se sobressair em seu trabalho. Nossos 
parabéns e agradecimentos todos por 
confiarem mais uma vez no trabalho de 
nossa equipe.

Será?
Toni do Cofesa – “O prefeito com 

certeza vai rever a possibilidade de 
aumentar o repasse para o Asilo. 
Quanto ao remédio que exista uma 
força tarefa para que não falte re-
médio para não gastar com isso”. 
Parece que a previsão do Toni não se 
confirmará.

Atrasado
Margarido – “A respeito do repas-

se ao Lar Vicentino que está atrasado 
em 5 meses e nessa gestão estamos 
constatando diversas faltas de ações 
do prefeito, veja a vontade política do 
prefeito em atrasar e teve a cara de 
pau de dizer que foi politicagem dos 
vereadores que foram lá saber o que 
estava acontecendo com o Lar Vicen-

cimento de todos que faltou remédio 
e a alegação foi de que não era por 
conta de recurso financeiro e vimos 
pelo relatório que foi por conta de má 
gestão, o descaso com a saúde. Pes-
quisando em vários municípios eu vi 
que existe em alguns deles o vale re-
médio, em limeira teve parecer favo-
rável e aqui contrário, o vale remédio 
seria para que faltando remédio em 
rede pública o cidadão pegaria esse 
vale remédio e receberia o medica-
mento em uma farmácia e na discus-
são sobre o projeto falaram que não 
poderia pegar esse remédio em uma 
farmácia de Itapeva e ao ler o relató-
rio da CEI eu vi que foi comprado me-
dicamento em farmácia de Itapeva, 
na multidrogas em Itapeva, alguns 
por ordem judicial, mas outros sem 
ordem judicial ou seja temos compras 
sem licitação com caráter emergen-
cial”. Está comprovado vereadora que 
infelizmente faltou gestão no caso da 
compra de remédios e isso não é culpa 
apenas da secretária, mas sim de todos 
que poderiam sanar o problema, inclusi-
ve uma fiscalização maior por parte do 
Legislativo.

Muitas mentiras
“Falaram que não poderia com-

prar remédios que já tem na rede, e 
foi comprado. Que não poderia com-
prar em Itapeva, mas compraram. Só 
comprariam com ordem judicial, foi 
comprado sem. Achei um absurdo 70 
mil reais em 2017 em medicamen-
to por motivos diversos sem ordem 
judicial, sem estar em licitação”. La-
mentavelmente, Débora, a omissão im-
perou no caso de compra de remédios 
e as que foram feitas aleatoriamente 
culminaram no pedido de afastamento 
da secretária Maria Elisa Ferrarezi, pelo 
vereador Marinho.

Denuncie
“Sabe o que mais me dói vendo 

isso, é saber que encaminhei várias 
pessoas e nada foi feito e percebi 
que com o relatório da CEI teve apa-
drinhamento, compraram remédios 
para quem eles queriam comprar, 
não importava se estava dentro da 
listagem ou não, dentro da lei o não, 
compraram para quem achavam que 
deveriam comprar. Se o vereador 
de posição mandasse alguém talvez 
comprariam, pois alguns tiveram re-
médios comprado e outros não”. Mos-
tre quem foram os apadrinhados e os 
conduza ao MP se couber tal ação. Os 
privilégios é que levam qualquer gover-
no ao fundo do poço e a nobre vereadora 
entendeu isso e partiu para a oposição. 
Parabéns, Débora Marcondes. 

Menosprezo II
“O vale compras hoje no merca-

do é usado para comprar cerveja, há 
possibilidade de ter desvio de finali-
dade sim. Esse não é papel do Legis-
lativo, esse é do Executivo demandar 
gastos, não me sinto à vontade para 
votar favorável”. Impressionante onde 
chega um cidadão para defender o que 
não tem defesa. É o final de carreira de 
um político que nada fez ao longo de 
vários mandatos que só prejudicaram a 
população.

Punição
Rodrigo Tassinari – “Não tem 

como não tecer comentário quanto 
a CEI, são 10 irregularidades encon-
tradas e todas atribuídas a secretá-
ria, a questão é o que vai acontecer 
daqui para frente, esse relatório 
vai para a mão do prefeito e vai fi-
car como está, como pode dar certo 
essa gestão da saúde sendo que o 
primeiro ato foi trocar piso de ga-
binete no valor de mais de 70 mil 
reais. É essa a preocupação na 
gestão de Itapeva, falta de remé-
dios, nunca houve isso e será que 
agora os funcionários se tornaram 
incompetentes, acho que não, sem 
dúvida é gestão”. É claro que pro-
vidências devem ser tomadas e de 
forma imediata já que em constata-
da a irregularidade os responsáveis 
devem ser punidos no mais alto rigor 
da lei.

Concordo
“Tem explicações aqui que são 15 

mil itens, que é complexo, que a lei é 
antiquada, gente funciona em todas 
as cidades assim, nossa secretaria 
vem de uma delegacia regional de 
saúde, ela tem experiência, deveria 
ter, isso jamais deveria ter aconteci-
do”. Perfeito Rodrigo, salvo se ordens 
superiores a fizeram ficar refém dos 
atos ocorridos.

Já está definido?
“A questão é, houve falhas, faltou 

remédios para todo mundo e agora é 
aguardar as providencias, o projeto 
da vereadora é um paliativo, só que 
mesmo assim podem colocar uma 
clausula que só será daqui um ano, 
pois as ações em prol a população 
nesse governo elas são postergadas, 
para esse governo não dá, não vamos 
conseguir fazer nada além do que 
estamos fazendo ou seja, nada além 
do nada”. Evidente que a colocação do 
vereador Rodrigo é de franca oposição 
para as próximas eleições e está coberto 
de razão, mas isso acontecerá?

tino, que se não tiver ajuda vai fechar 
as portas sim”. Quanto a atuação da 
Prefeitura o vereador está correto, já em 
questão ao fechamento isso não ocorre-
rá nunca.

Sem gestão
“Precisou criar uma CEI para mos-

trar a falta de gestão, pois tinha di-
nheiro em caixa e não compraram o 
remédio e o asilo teve que gastar com 
o que não devia, ai quando mexemos 
na ferida os remédios apareceram, fal-
ta de gestão, de sensibilidade, com o 
povo pobre”.  A fala do vereador Mar-
garido ficou demonstrada em uma CEI 
que foi realizada pela base do prefeito. 
Já imaginaram se cai nas mãos da opo-
sição?

Pipocou
“Você Sandro (vice-presidente 

do Asilo) trouxe a verdade que está 
acontecendo em Itapeva, o prefeito 
fala para os quatro cantos que tem 30 
milhões em caixa, e não era para usar 
agora, vai esperar o ano que vem que 
tem eleição para gastar esse dinheiro, 
o prefeito fica 3 anos fazendo o povo 
sofrer e no último ano gasta tudo por-
que o povo não tem memória, mas 
não vamos lembrar, assim como o se-
nhor não veio aqui prestar contas na 
CEI das notas frias, onde o senhor pe-
gava notas do seu filho e colocava no 
seu empenho e não teve coragem de 
vir aqui nessa tribuna”. Medo dos ve-
readores de oposição prefeito? Não tem 
o porquê, basta ir a Tribuna e mostrar 
que nunca mentiu e que não há notas 
frias e nem mentiras em seu governo. 
Simples assim.

Gracinha?
Oziel- “O vereador fala aqui por-

que tem imunidade, mas lá fora não 
tem coragem de falar a mesma coisa 
que fala aqui, nem sabe sobre o repas-
se, sobre a CEI é fácil falar, é bonito 
o vereador fazer graça, jogar para tri-
buna, agora ir ao Lar Vicentino tirar 
foto, se isso der dinheiro quero ir toda 
a semana lá, porque é fácil, nem des-
tinou emenda ainda, votou a favor da 
redução de salário, então devolva sua 
parte, agora fazer graça aqui ai não 
cola”. Concordo com o presidente que 
falta ação aos vereadores no caso do Asi-
lo, mas o Margarido nunca teve medo 
ou deixou de falar o que pensa no atual 
mandato, mas os que votaram a favor 
de baixar o salário bem que poderiam 
doar ao Asilo, não é?

Faltou tudo
Débora Marcondes – “É de conhe-

Frase constante
“Incompetência em cima de in-

competência, e quem paga é o povo”. 
Coberta de razão Débora.

Pau mandado
Tião do Táxi – “Não vejo a Se-

cretaria da Saúde não vendo o lado 
da população e temos hoje a secre-
tária atendendo de forma adequada 
quando solicitamos a ela causas que 
elevam a população a ter dificul-
dades com seus exames. A saúde é 
uma calamidade no Brasil inteiro, 
sabemos a situação que se encon-
tram os municípios, todos encon-
tram dificuldade, eu pude partici-
par de várias sessões da CEI e em 
nenhum momento deu para avaliar 
o depoimento da secretaria que ela 
não tivesse interesse em resolver 
as questões pendentes, tendo inú-
meras dificuldades, a morosidade 
de alguns documentos em alguns 
departamentos, causando assim um 
peso enorme em cima de qualquer 
secretário que ocupe aquela pasta”. 
Nem ele consegue decifrar o que diz. 
Como alguns ainda tem coragem de 
ajudar a eleger esse cidadão que é no-
toriamente contra o povo e faz tudo o 
que lhe ordenam?

Lamentável
“No tocante ao projeto da verea-

dora o qual o jurídico já se pronun-
ciou ser inconstitucional por vício 
de iniciativa, muito tranquilamente 
eu lamento a dizer que se aprovado 
é muito difícil de ser executado, por-
que a licitação terá que ser pública 
e quem garante que os farmacêuti-
cos de Itapeva ganhe essa licitação 
e ai como que alguém vai buscar 
remédio em uma farmácia distante 
daqui”. Da mesma forma que buscam 
pneus, serviços gráficos e tantos ou-
tros produtos que a Prefeitura insiste 
em comprar fora em detrimento ao 
comércio local. O nobre vereador Tião 
do Táxi não enxerga um palmo diante 
do nariz.

Menosprezo
“O farmacêutico quer vender, ele 

está lá para vender, ai você dá o vale 
remédio e se o cidadão ao invés disso 
resolve levar um shampoo, uma fral-
da, um perfume, eu quero ver qual o 
farmacêutico que não vai vender, ele 
é um vale remédio, ele tem valor ele 
pode ser gasto”. É isso que o senhor 
pensa do povo, vereador Tião? Chama o 
povo e o comerciante de possíveis deso-
nestos. É a desculpa mais medíocre que 
ouvi este ano.

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP
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O vereador Marinho Nishi-
yama (MDB) encami-
nhou um requerimento 

aos demais vereadores da Câ-
mara itapevense requerendo 
assinaturas de apoio a um pe-
dido que será encaminhado ao 
prefeito de Itapeva, Luiz Cavani 
(PSDB) para que providencie a 
troca da secretária da Saúde.

De acordo com o vereador, 
o pedido se baseou no relatório 
final da CEI dos Remédios que 
apontou diversas irregularida-
des cometidas pela gestão da 
saúde que culminou na falta e 
fracionamento de medicamen-
to no município. Diante das 
evidencias levantadas pela Co-
missão Especial de Inquéritos, 
Marinho julga que a secretária 
Maria Elisa já não tem condi-
ções de permanecer no cargo.

Até o término dessa edição 
o vereador já havia conseguido 
apoio de dois colegas, Rodrigo 
Tassinari (DEM) e Edivaldo Ne-
gão (PSD). Apesar da escolha de 
secretariado ser uma prerroga-
tiva do Poder Executivo, Mari-
nho acredita que o pedido pode 
ser atendido devido a gravida-
de dos fatos apresentados pela 
CEI. Confira:

IN- Sobre o pedido para tro-
car a secretária da Saúde. Qual 

Marinho pede que secretária da 
Saúde seja substituída por Cavani

Pedido se baseia no relatório final da CEI dos Remédios que apontou diversas irregularidades cometidas pela gestão da secretária

o motivo que o levou a fazer 
esse pedido?

Marinho- Assim que assumi 
o cargo de Vereador, fui fazer 
uma fiscalização na Assistência 
Farmacêutica do Município (far-
mácia municipal) e me deparei 
com a falta de vários remédios, 
razão pela qual iniciei um estu-
do sobre a situação e verifiquei 
que havia indícios de irregulari-
dades, motivo pelo qual, resolvi 
abrir uma Comissão Especial 
de Inquérito para poder apurar 
com mais detalhes os fatos.

Para abrir a CEI, segundo 
a Legislação Municipal seria 
necessário que o pedido fosse 
subscrito por pelo menos 1/3 
dos Vereadores, ou seja, pelos 
menos 5 Vereadores teriam que 
assinar o pedido de abertura da 
CEI para que ela fosse instala-
da e constituída e juntamente 
com os Vereadores Margarido, 
Rodrigo Tassinari, Toni e Débo-
ra Marcondes conseguimos que 
a CEI fosse criada.

Na sessão Ordinária da Câ-
mara Municipal de Itapeva do 
dia 21/10/2019, o relator da 
CEI, Vereador Marcio Supervi-
sor, apresentou o relatório final 
dos trabalhos e respondeu os 
três questionamentos levanta-
dos no requerimento de aber-

tura da CEI, a saber: 1 -  Falta 
recorrente de medicamentos 
na rede pública Municipal; 2 - 
falta de licitação para compra 
de medicamentos e materiais 
por longo período de tempo; e 
3 - fracionamento de comprar, 
o que ensejou em diversas dis-
pensas de licitação.

O relatório final da CEI 
confirmou que houve falta de 

remédios na rede pública, que 
embora tenha havido licitação 
durante o período questionado, 
houve morosidade no processo 
licitatório e por fim, concluiu 
que houve dispensa de licita-
ção com valor superior ao que 
determina a legislação de licita-
ção e atribuiu a responsabilida-
de das irregularidades à Secre-
tária Municipal de Saúde.

IN- Mais algum vereador já 
assinou o pedido feito pelo se-
nhor?

Marinho- Como o requeri-
mento para que o Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal 
de Itapeva substitua a atual 
Secretária Municipal, em razão 
dos fatos e fundamentos apre-
sentados no relatório final da 
CEI, foi protocolado no final da 
tarde da terça-feira (dia 22/10), 
Não tive tempo hábil de apre-
sentar o requerimento para 
todos os vereadores ainda, mas 
por enquanto, assinaram comi-
go, os Vereadores Edivaldo Ne-
gão e Rodrigo Tassinari.

IN- O cargo em questão é 
uma prerrogativa do prefeito, o 
senhor acredita que esse pedi-
do pode ser atendido?

Marinho- Exatamente, o 
cargo de Secretário Municipal 
é um cargo de livre nomeação 
e de exoneração, ficando a car-
go do Chefe do Poder Executivo 
em contratar e demitir.

Acredito que seja possível 
a exoneração da Secretária, em 
razão da gravidade do caso, 
uma vez que deixar a população 
sem diversos remédios por mo-
rosidade nos processos de lici-
tação é algo imperdoável, além 
do mais, o relatório final da CEI 

apontou ilegalidades quanto as 
dispensas de licitação, as quais 
ultrapassaram o limite permiti-
do na lei 8.666/93.

Espero que o prefeito não se 
omita sobre os fatos.

IN- O resultado final da CEI 
dos Remédios foi satisfatório?

Marinho- Sim, a CEI respon-
deu os três questionamentos 
levantados, mas não podemos 
esperar que o Ministério Público 
e o Tribunal de Contas tome as 
devidas providências, pois sa-
bemos que processos judiciais 
levam tempo para serem finali-
zados, principalmente em razão 
dos diversos recursos disponí-
veis que podem ser utilizados.

IN- Diante de tudo que foi 
exposto, como o senhor classi-
fica esse momento que Itapeva 
passa no quesito saúde?

Marinho- Infelizmente a 
saúde do município de Itapeva 
está precária e não vem sendo 
tratada com prioridade, a falta 
de medicamentos é evidente, a 
fila de cirurgias eletivas tam-
bém não corre, postos de saúde 
sem médicos ou com atendi-
mento apenas em alguns dias 
da semana, dentre outros fato-
res que nos faz concluir que há 
muito o que ser feito pela saú-
de da população.
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Após matéria publicada na 
edição 1.060, de sexta-feira (18), 
sobre um serviço inacabado por 
representantes da Sabesp no 
cruzamento da Rua Barão do Rio 
Branco x Avenida Brasil que esta-
va gerando preocupação de mo-
radores, no mesmo dia foi flagra-
do uma equipe de funcionários 
no local arrumando a rua.

Em poucas horas foi finali-
zado o serviço que ficou a mais 
de um mês parado e que mora-
dores vizinhos ao local estavam 
retirando os detritos que fica-
vam na rua para evitar aciden-
tes no local.

Obra da Sabesp é 
finalizada após publicação 
de reportagem

Na segunda-feira (21) a 
Câmara Municipal de 
Itapeva colocou em vo-

tação o projeto da vereadora 
Débora Marcondes (PSDB) de-
nominado “Vale Remédio”.

O projeto surgiu após a cri-
se da falta de medicamentos na 
farmácia municipal que acabou 
virando motivo até mesmo de 
uma Comissão Especial de In-
quéritos (CEI). A discussão so-
bre a constitucionalidade do 
projeto foi uma das barreiras 
enfrentadas pela vereadora até 
o momento em que foi coloca-
do para votação em plenário.

Apesar de ser considerado 
legal em outros municípios, o 
“Vale Remédio” não teve pare-
cer favorável pelo departamen-
to jurídico da Câmara itapeven-
se, mesmo assim acabou sendo 
colocado em pauta. O vereador 
Tião do Táxi (PR) foi um dos que 
mais se mostrou contra o pro-
jeto, o vereador chegou a ques-
tionar se a população não iria 
trocar os medicamentos por 
outros produtos como sham-
poo, fralda e perfume.

Já a vereadora Débora 
reiterou que o vale seria uma 
receita que estaria carimbada 
para ser entregue na farmácia e 
ainda argumentou que se a pes-
soa está precisando do remédio 
não vai trocar algo que é para a 

Implantação de Vale Remédio 
teve votos contrários na Câmara

Projeto que visa ser uma alternativa a população que sofre com a falta de remédios acabou sendo aprovado em primeira votação por 10x04

melhoria de sua saúde.
Na votação em primeira dis-

cussão o projeto foi aprovado 
por 10x04. Os votos favoráveis 
foram dos vereadores Margari-
do, Jeferson Modesto, Débora 
Marcondes, Marinho Nishyia-
ma, Rodrigo Tassinari, Márcio 
Supervisor, Laércio Lopes, Ed-
valdo Negão, Pedro Correa e 
Toni do Cofesa.

Os contrários ao “Vale Re-
médio” foram os vereadores 
Vanessa Guari, Wiliana Souza, 
Tião do Táxi e Sidnei Fuzilo.

Entramos em contato com 
a vereadora Débora Marcondes 
para falar sobre a discussão em 
torno do projeto. Débora nos 
enviou a seguinte nota:

“Primeiramente gostaria de 

parabenizar o Jornal Ita News 
pela imparcialidade das matérias 
postadas. Sobre o Projeto Vale Re-
médio é importante salientar que 
ele busca a criação de uma alter-
nativa para amenizar os trans-
tornos dos pacientes que utilizam 
remédios fornecidos pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, mas que 
estejam em falta. Muitas vezes, o 
atraso nos laboratórios fornece-
dores, a demora para a conclu-
são das licitações ou até mesmo 
as demandas sazonais tornam a 
distribuição desses medicamen-
tos irregular, além dos diversos 
problemas de gestão, acabam 
atrasando os medicamentos. A 
interrupção dos tratamentos 
pode não somente postergar a so-
lução dos problemas de saúde en-

frentados pelos usuários do SUS 
como também agravar o quadro, 
podendo causar até mesmo o óbi-
to em casos mais extremos. 

Ademais, as entregas/disponi-
bilizações irregulares de todos os 
medicamentos têm causado uma 
verdadeira judicialização das 
solicitações dos medicamentos, 
o que certamente causa gastos 
e impactos ainda mais onerosos 
ao orçamento público. Portanto, 
o Vale-Remédio visa preencher 
essa lacuna existente no servi-
ço público e garantir o direito 
constitucional do acesso à saúde 
sem onerar os cofres municipais 
afinal, não há inclusão de novos 
medicamentos. Cria-se um dispo-
sitivo legal que garante o uso re-
gular dos medicamentos, mesmo 

que estejam em falta temporaria-
mente no serviço público. 

Como é de conhecimento de 
todos foi instaurada uma CEI – 
Comissão Especial de Investiga-
ção para apurar os problemas 
relacionados à falta de vários re-
médios por vários meses no Mu-
nicípio de Itapeva e no relatório 
constou que não foi por falta de 
recursos orçamentários, além da 
Prefeitura fazer compras sem lici-
tação em farmácia do município, 
sem critérios para alguns casos.  
E essa falta de gestão pública 
acarretou em grande prejuízo 
para a população mais carente. 
Prejuízo esse inestimável, visto 
que, faltou remédio para crian-
ças, para bebê, para idosos, na 
verdade para toda população que 
necessita.

Assim com esse projeto toda 
vez que atrasar a licitação, por 
falta de planejamento, esta deve-
ria ser submetida ao vale remédio 
– uma forma de regulamentar a 
compra emergencial. Se o municí-
pio no momento que regulamen-
tar consegui deixar bem amarra-
do a forma de fornecimento não 
haverá problemas com o tribunal 
de contas. Algumas pessoas fala-
ram sobre a inconstitucionalida-
de – o Supremo Tribunal Federal 
firmou o entendimento no sen-
tido de que as hipóteses de limi-
tações de iniciativa parlamentar 

estão taxativamente previstas no 
artigo 61 da CF, podendo assim, 
o vereador criar leis para gerar 
despesas ao Executivo, apesar 
que não geraria despesas – pois 
remédio já é obrigação e está pre-
visto no orçamento anual.

Sobre a votação, percebi que 
quem votou contra não teve ar-
gumentos contundentes e um dos 
relatos foi que a pessoa poderia 
trocar esse vale remédio por ou-
tro item na farmácia conveniada, 
como exemplo “shampoo”. Mas 
essa informação é impossível, 
visto que, a pessoa vai retirar o 
remédio com a receita do SUS (re-
médio especifico) e pergunto: Que 
cidadão necessitando de remédio 
irá trocar o item por “shampoo”?. 
Absurdo! Foi aprovado em pri-
meira votação por apenas 4 vo-
tos contra e quinta-feira haverá 
nova votação - contamos com a 
mobilização da população para 
aprovação!”.

N.R- Encaminhamos aos ve-
readores que votaram contra o 
projeto um ofício pedindo uma 
posição sobre o caso. Já a se-
gunda votação sobre o projeto 
aconteceu na noite de quinta-
-feira (24), e até o fechamento 
desta edição não recebemos 
respostas dos vereadores con-
trário ao projeto e nem a se-
gunda votação tinha acabado.

A situação das candidatas 
eleitas para o Conselho Tutelar 
de Itapeva permanece indefini-
da após 19 dias da eleição.

Três das cinco eleitas estão 
correndo risco de serem impug-
nadas após pedido do Ministé-
rio Público. O pedido foi feito 
por conta de denúncias de irre-
gularidades nas eleições como 
a compra de votos e o transpor-
te irregular de eleitor.

Outra questão que tam-

bém levantou suspeita foi a 
expressiva votação em um 
curto espaço de tempo para 
campanha.

Em contato com o Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMD-
CA) fomos informados que a de-
núncia feita pelo MP ainda está 
sendo apurada, confira a nota 
encaminhada a nossa equipe 
de jornalismo:

“A denúncia foi protocolada 

pelo Ministério Público e está sen-
do devidamente apurada, garan-
tindo as candidatas que foram 
denunciadas a ampla defesa e 
contraditório, e está sendo reali-
zado um processo de apuração 
imparcial e transparente, assim 
que estiver sido realizado esse 
processo o CMDCA irá se mani-
festar publicamente, publicando 
a decisão quanto a impugnação 
ou não, no momento está em fase 
de apuração”.

CMDCA ainda 
discute impugnação 
de conselheiras eleitas

No domingo, dia 27, o Sei-
cho-No-Ie de Itapeva irá rea-
lizar o Seminário da Família, 
que acontecerá na Rua João 
Antunes de Moura, nº 16, na 
Vila Nossa Senhora de Fátima, 
a partir das 14h.

O tema do seminário será 
“Um lar harmonioso é referên-
cia para a paz mundial, êxito e 
prosperidade nos negócios”.

Convites podem ser adqui-
ridos pelo telefone (15) 99812-
8655, com Waleria.

Seicho-No-
Ie de Itapeva 
realizará 
seminário 
da família

No sábado (19), a equipe 
da Academia Municipal de 
Karatê de Itapeva, participou 
da “8ª Etapa da Acak”, tor-
neio realizado pela Federação 
Paulista de karatê, na cidade 
de Jundiaí (SP).

Os atletas itapevenses 
conquistaram o 1º Lugar na 
Classificação Geral do tor-
neio, ao todo foram conquis-
tadas 10 medalhas, nas cate-
gorias de kata formas básicas 
e shiai kumite lutas de com-
petição, sendo: 05 ouros, 01 
prata e 04 bronzes.

OS atletas sob as orien-
tações do Professor Ulys-
ses comemoraram o resul-
tado e demonstraram mais 
uma vez a força do esporte 
em Itapeva.

Itapeva conquista primeiro 
lugar em campeonato de 
Karatê em Jundiaí

A população de Itapeva tem 
visto nos últimos dias a cidade 
sendo literalmente rasgada pe-
los funcionários de uma empre-
sa terceirizada da Sabesp.

Os trabalhos que vem sendo 
realizados estão se tornando mo-
tivo de várias críticas por parte 
da população que questiona as 
obras inacabadas que proporcio-
nam risco de acidentes. 

Nesta semana nossa equipe 
de reportagem recebeu recla-
mações de moradores da Vila 
Nossa Senhora de Fátima, onde 

População reclama 
de serviços prestados por 
empreiteira da Sabesp

os trabalhos realizados na Rua 
Pilar acabaram gerando des-
conforto aos vizinhos do local 
devido as obras serem realiza-
das no domingo logo ao ama-
nhecer.

Uma moradora contou que 
às 07h da manhã foi acordada 
pelo som de um equipamento e 
que ao término dos trabalhos a 
rua ficou sem condições de uso, 
mesmo assim não houve qual-
quer sinalização para alertar os 
motoristas da precariedade do 
local e que devido a isso alguns 

motoristas acabaram com os 
pneus de seus carros furados.

Temendo algo mais grave 
os próprios moradores impro-
visaram uma sinalização de 
alerta e pedem que as autorida-
des tomem alguma providência 
quanto ao descaso da empresa 
após a realização das obras nas 
vias de Itapeva.

Nossa redação tentou en-
trar em contato com a Sabesp, 
porém, não encontramos um 
responsável para falar sobre o 
assunto.



www.facebook.com/jornalitanewsITA NEWS 504 de outubro de 2019



Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Observação de Aniceto no 
livro Mensageiros de André 
Luiz, por Chico Xavier:

“Na prece encontramos a 
produção avançada de elemen-
to força. Eles chegam da Pro-
vidência em quantidade igual 
para todos os que se deem ao 
trabalho divino da intercessão, 
mas cada Espírito tem uma 
capacidade diferente para re-
ceber. Essa capacidade é a con-
quista individual para o mais 
alto. E como Deus socorre o 
homem pelo homem e atende 
a alma pela alma, cada um de 
nós somente poderá auxiliar os 
semelhantes e colaborar com 

Oração

o Senhor, com as qualidades 
de elevação já conquistada na 
vida.”

A oração é divino movimen-
to do espelho de nossa alma no 
rumo da Esfera Superior, para 
refletir-lhe a grandeza.

Este é o apelo vivo de nosso 
espírito ás Potências Celeste, 
quer pela palavra ou silencio-
samente em pensamento e vi-
bração.

Imaginemos que em ora-
ção somos como um espelho 
voltado para o Sol e refletindo 
sua Luz na direção do abismo 
Terreno.

Esta é a função da prece, 
buscar o Amor de Deus em for-
ma de sabedoria, espalhando 
ao nosso redor para diminuir 
o sofrimento, da miséria e do 

ódio que domina nosso Planeta.
Quando estiver em oração, 

não vos coloques em evidên-
cias, mas orai secretamente, 
não se exalte muito ao orar, 
porque não será pela multipli-
cidade das palavras que será 
atendida, mas pela sincerida-
de. Ao orar, perdoar se tendo 
alguma coisa contra alguém. 
Será mais agradável a Deus 
entender um coração puro, 
humilde. No homem, é a bus-
ca da edificação no caminho 
da evolução.

 Estamos usando o processo 
de oração, quando buscamos a 
inspiração no plano invisível, 
antes de aplicarmos no plano 
concreto. Haverá o dia que an-
tes de qualquer ação cotidiana 
nos colocaremos consciente-

mente em prece na busca de 
sublimação.

Orar é estabelecer sintonia 
com o poder do Universo, ab-
sorvendo energia renovadora 
para aplicação nos fundamen-
tos da vida.

A prece toca a profundeza 
de nossos corações, libertando-
-nos revelar imagens origina-
das em Esferas Superiores, de 
inteligências visíveis e invisí-
veis, porquanto Deus se mani-
festa por seus bons filhos.

Dispomos na oração do 
mais alto sistema de intercâm-
bio entre a Terra e o Céu, entre 
o Humano e o Divino.

Obedecendo ás orientações
“Baseado no livro: Pensa-

mento e Vida CHICO XAVIER 
pelo Espírito Emmanuel”.
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Uma briga de casal terminou 
com uma casa incendiada no fi-
nal da madrugada de domingo 
(20) na Vila São Benedito.

O caso foi registrado na Rua 
Santo Antonio do Categeró e 
mobilizou equipes do Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e Po-
lícia Técnico Científica. De acor-
do com o relatado aos policiais 
um homem discutiu com sua 
namorada e acabou ateando 
fogo na casa.

O fogo acabou consumindo 
parte da residência, sendo o 
quarto o cômodo mais destruí-
do pelo incêndio. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e conseguiu conter 
as chamas, após o trabalho dos 
bombeiros, homens da Polícia 

Homem incendeia casa em 
briga com a companheira

População se mobilizou para ajudar crianças prejudicadas pelo incêndio

Militar interditaram a casa até 
a chegada da equipe da Polícia 
Científica que realizou a perícia 
e em seguida liberou o local 
para que os moradores retiras-
sem o que restou na casa.

De acordo com uma morado-
ra, além dos objetos, o incêndio 
consumiu ainda a maioria das 
roupas de duas meninas com 
idade entre 6 e 7 anos. Com a di-
vulgação do caso na rede social 

do Jornal Ita News, alguns cida-
dãos se mobilizaram para ajudar 
as crianças prejudicadas pelo ato 
criminoso.

Não houve registro de feri-
dos no incêndio.

No último final de semana 
a Polícia Militar juntamente 
com a Guarda Civil Municipal 
realizaram mais uma etapa da 
“Operação Pancadão” em Ita-

Operação Pancadão apreende 
entorpecente na Vila São Benedito

peva.
A operação conjunta resul-

tou na apreensão de drogas e 
fiscalizou diversos estabeleci-
mentos do município.

Na Rua Santo Antonio do 
Catigeró policiais militares e 
municipais realizaram aborda-
gem a diversas pessoas que es-
tavam em um estabelecimento 

e em veículos próximos ao lo-
cal. Em um desses veículos fo-
ram encontrados 11 eppendorfs 
de cocaína.

Ao ser questionado sobre 
o entorpecente o condutor do 
veículo informou que era usuá-
rio e que comprou a droga na-
quela região. De acordo com a 
Guarda Civil Municipal o indiví-

duo informou ainda ser de Ri-
beirão Branco.

Diante dos fatos o condutor 
do veículo e as drogas foram 
encaminhados para o Plantão 
Policial onde o caso foi registra-
do. O entorpecente foi apreen-
dido e o indivíduo responderá 
em liberdade por porte de en-
torpecente.

A Guarda Civil Municipal de 
Itapeva deteve um motociclista 
por embriaguez ao volante no 
último final de semana.

De acordo com os guardas 
que apresentaram a ocorrência no 
Plantão Policial o motociclista foi 
flagrado saindo de um bar na Vila 
São Miguel com um passageiro 
sem capacete e diante do episódio 
os guardas fizeram o acompanha-
mento do motociclista.

O condutor da moto foi 
abordado em frente à escola 
Thereza Silveira Mello, porém, 

após o passageiro descer da 
motocicleta o condutor em-
preendeu fuga, no entanto, foi 
novamente abordado. Os GCMs 
notaram que o jovem parecia 
embriagado e realizaram o tes-
te do etilômetro, popularmente 
chamado de bafômetro e foi 
constatada a embriaguez.

Diante dos fatos o condutor 
da motocicleta foi encaminha-
do para o Plantão Policial onde 
foi elaborado o boletim de ocor-
rência e o jovem ficou detido à 
disposição da Justiça.

Motociclista é detido por pilotar embriagado

A Guarda Civil Municipal de-
teve quatro pessoas suspeitas de 
envolvimento com o tráfico de 
drogas no Jardim Bela Vista, no sá-
bado (19).

De acordo com a GCM uma 
equipe da ROMU - Ronda Osten-
siva Municipal, realizava patru-
lhamento de rotina pelo bairro 
quando avistaram quatro pes-
soas em atitude suspeita em um 
local conhecido como ponto de 
venda de entorpecentes.

Ao abordar o grupo os guardas 
localizaram com eles um rapaz uma 
porção de maconha e um celular, já 
com um adolescente foi encontrado 
a quantia de R$ 85 em dinheiro e um 
celular. O que chamou a atenção dos 
agentes foi que ambos os abordados 
não souberam precisar a origem dos 
celulares e do dinheiro.

Diante dos fatos, a Equipe pas-
sou a procurar por algo ilícito nas 
proximidades do local da aborda-

gem, sendo localizado 29 porções 
crack. Questionados os abordados, 
ninguém assumiu a propriedade 
dos entorpecentes. 

Diante dos fatos os jovens 
foram conduzidos ao Plantão Po-
licial, sendo que os adolescentes 
foram acompanhados pelos seus 
genitores. 

A Autoridade Policial determi-
nou o registro da ocorrência e a 
apreensão dos entorpecentes, dos 
celulares e do dinheiro encontrado 
com o grupo. Todos liberados em 
seguida, sendo os adolescentes en-
tregues aos seus genitores. 

Guarda Municipal apreende 
drogas no Jardim Bela Vista

No início da tarde de terça-
-feira (22) um acidente envol-
vendo um caminhão e um carro 
foi registrado na Avenida Higi-
no Marques no Central Park.

De acordo com testemu-
nhas o motorista do caminhão 
disse que perdeu o controle da 
direção e acabou batendo em 
um veículo que estava estacio-
nado. O motorista teria infor-
mado que possivelmente algu-

ma carga que levava se soltou e 
fez com que o caminhão ficasse 
desgovernado.

Ainda pelo local o caminho-
neiro pediu ajuda para identifi-
car o dono do veículo atingido 
para acertar o conserto do carro 
junto a empresa que trabalha.

Como não havia ninguém 
no carro e o motorista do ca-
minhão não se feriu os danos 
foram somente materiais.

Acidente entre carro x 
caminhão no Central Park

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ITAPEVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindica-
to, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 (trinta) do mês de 
outubro de 2019, às 18:00 (dezoito) horas, em primeira convocação, à Rua 
Dona Olívia Marques, n.º 257, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes matérias da Ordem do Dia:
Leitura, discussão e votação da ata da Assembléia Anterior;
Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio secreto, da Propos-
ta Orçamentária para o Exercício de 2020 e respectivo Parecer do Conse-
lho Fiscal.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será rea-
lizada uma (01) hora após, no mesmo dia e local em segunda convocação 
com qualquer número de associados presentes. Itapeva, 25 de outubro de 
2019.  Marcelo Nunes de Castro - Presidente



PROCLAMAS
Vista, Itapeva - SP, filho de JOSÉ DONIZETE 
CARVALHO DA CRUZ, chefe de campeiro, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itapeva-
-SP  e de PEDRINA FERREIRA MOTA DA 
CRUZ, do lar , nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Itapeva-SP , residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Taquarituba-SP, 
solteira, com 21 anos de idade, nascida a 01/02/1998, 
do lar, residente à Rua Adelino Ferreira Leite, nº 
37, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
CELSO DA SILVA, natural de Itaberá - SP , 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e 
de MARIA SALETE DE FÁTIMA SANTOS 
SILVA, do lar , nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Itaberá - SP , residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 21 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ABRAÃO GABRIEL JARDIM 
FERRARESI e AMABILE DE PAULA LEI-
TE, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
21 anos de idade, nascido a 10 de setembro de 1998, 
técnico de instalação, residente Rua Joaquim Bento 
de Oliveira Junior, nº 331, Conjunto Tancredo Neves, 
Itapeva - SP, filho de MAURÍCIO ARAUJO 
FERRARESI, barbeiro, nacionalidade brasileira, 
45 anos, natural de Itapetininga - SP, nascido na data 
de 17 de maio de 1974 e de ELIANE RODRI-
GUES JARDIM FERRARESI, professora, nacio-
nalidade brasileira, 45 anos, natural de Itapeva - SP, 
nascida na data de 30 de abril de 1974, residentes 
e domiciliados no Bairro do Fria,em Ribeirão Branco 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 23 anos de idade, nascida a 04/06/1996, auxiliar 
de contabilidade, residente Rua Arlindo de Oliveira, 
nº 70, Bairro Barreiro, Nova Campina - SP, filha de 
ELIAS VIEIRA LEITE, operador de máquinas, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 14 de junho de 1972 e de 
EUNICE BATISTA DE PAULA, cozinheira, 
nacionalidade brasileira, 43 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascida na data de 27 de abril de 1976, residen-
tes e domiciliados em Nova Campina - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 21 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V DANIEL DE JESUS RODRI-
GUES e ROSANGELA FERREIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Maria Ju-
liana de Fatima Ribeiro, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 26/08/2015, com 36 anos de idade, nascido a 16 de 
fevereiro de 1983, tratorista, residente à Rua Fortunato 
Gomes Ferreira, Guarizinho, Itapeva - SP, filho de RE-
GIONOR RODRIGUES, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
MARIA JOSÉ DE JESUS RODRIGUES, pen-
sionista, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de 
Taquarivaí-SP, residente e domiciliada no Bairro Guarizi-
nho, em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, divorciada de Reginaldo Rodrigues de Lima,cujo o 
casamento foi dissolvido aos 01/06/2016, com 33 anos 
de idade, nascida a 05/10/1986, do lar, residente à Rua 
Fortunato Gomes Ferreira, Guarizinho, Itapeva - SP, filha 
de VICENTE BENTO FERREIRA, natural de 
Barão de Antonina-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP e de MARIA AMÉLIA DA ROSA 
FERREIRA, pensionista, nacionalidade brasileira, 67 
anos, natural de Barão de Antonina-SP, residente e domi-
ciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 22 
de outubro de 2019 

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

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os interes-
sados que, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Na-
turais 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 e IV RENIVALDO DE PONTES 
CAMARGO e MARIA EDUARDA LOPES 
DIAS DE ALMEIDA, sendo ELE:- natural de 
Araçaiba-SP, solteiro, com 38 anos de idade, nascido 
a 19 de fevereiro de 1981, moto taxi, residente Rua 
Benedito Schimidt de Barros, nº 50, casa 1, Vista 
Alegre II, Itapeva - SP, filho de ORIEL ARAUJO 
CAMARGO, aposentado, nacionalidade Brasileira, 
58 anos, natural de Apiaí- SP e de ELZA APARE-
CIDA DE PONTES CAMARGO, doméstica, 
nacionalidade Brasileira, 55 anos, natural de Barra do 
Chapéu- SP, residentes e domiciliados em Apiaí- SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 
anos de idade, nascida a 27/12/1998, do lar, residente 
Rua Benedito Schimidt de Barros, nº 50, casa 1, Vista 
Alegre II, Itapeva - SP, filha de PAULO CESAR 
DIAS DE ALMEIDA, operador de maquinas, 
nacionalidade Brasileira, 47 anos, natural de Itapeva- 
SP, nascido na data de 06 de junho de 1972 e de SO-
NIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, 
babá, nacionalidade Brasileira, 39 anos, natural de 
Apiaí- SP, nascida na data de 01 de outubro de 1980, 
residentes e domiciliados nesta cidade de Itapeva - 
SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 16 de outubro 
de 2019 

Nºs I, III e IV THIAGO SANTOS DE OLIVEI-
RA e NICOLE DE LARA GODOI, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos 
de idade, nascido a 22 de outubro de 1999, auxi-
liar de deposito, residente à Rua Higino Marques, 
nº 1548, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho de 
VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA, serviços 
gerais, nacionalidade Brasileira, 50 anos, natural de 
Itapeva- SP e de IRONÍ DE ALMEIDA SANTOS, 
do lar, nacionalidade Brasileira, 48 anos, natural de 
Adrianópolis- PR, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, nascida 
a 25/01/2001, operadora de caixa, residente à Rua 
Higino Marques, nº 1548, Jardim Maringá, Itapeva 
- SP, filha de EDNILSON APARECIDO GO-
DOI, caminhoneiro, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e domiciliado 
em São Paulo-SP e de SILVANA ANTUNES 
DE LARA BUENO, faxineira, nacionalidade 
brasileira, 43 anos, natural de Itapeva-SP, residente 
e domiciliada nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 16 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV JOCEMAR APARECIDO DOS 
SANTOS ALMEIDA e EVELYN GIOVANA 
RUFINO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 23 anos de idade, nascido a 24 de maio 
de 1996, vendedor, residente à Rua Sílvio Cardoso 
Del Tedesco, nº 69, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho 
de BENEDITO DOS SANTOS ALMEIDA, 
trabalhador rural, nacionalidade brasileira, 60 anos, 
natural de Itapeva-SP e de BENEDITA FOGA-
ÇA ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 64 
anos, natural de Taquarivaí-SP, residentes e domici-
liados no Bairro Faxinal, neste distrito de Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
20 anos de idade, nascida a 23/02/1999, auxiliar 
administrativo, residente à Rua Marciliano Antunes 
de Lima, nº 132, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha de 
APARECIDO SANTANA RUFINO, rasteleiro, 
nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de Itaóca-
-SP, nascido na data de 26 de julho de 1959, residente 
e domiciliado em Santa Barbara do Oeste- SP e de 
MARIA DE FATIMA RIBEIRO, caixa, naciona-
lidade brasileira, 49 anos, natural de Guarizinho/Itape-
va-SP, nascida na data de 15 de abril de 1970, resi-
dente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Marciliano 
Antunes de Lima, nº 132- Jardim Grajaú. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 16 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV CICERO RAYNE OLIVEIRA RO-
CHA e JANAINA RAMOS DA SILVA, sendo 

ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 20 anos de 
idade, nascido a 25 de abril de 1999, embalador, resi-
dente à Rua Pedro Rodrigues de Proença, nº 10, Fundo 
02, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de RAIMUNDO 
ROCHA DE MENEZES, coletor, nacionalidade bra-
sileira, 50 anos, natural de Cajazeiras-PB e de MARIA 
IRANEUMA OLIVEIRA TENORO ROCHA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Ipaumi-
rim- CE, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 22 anos de 
idade, nascida a 03/11/1996, do lar, residente à Rua Pedro 
Rodrigues de Proença, nº 10, Fundo 02, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filha de REINALDO FERREIRA DA 
SILVA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Araçaiba-SP e de JULIANA APA-
RECIDA RAMOS DA ROSA SILVA, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 39 anos, natural de Capão Boni-
to-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 16 de outubro de 2019 

Nºs I, II, III e IV ALEX DA SILVA JORGE e THAI-
NA DA MOTA MOREIRA, sendo ELE:- natural 
de São Miguel Arcanjo-SP, solteiro, com 23 anos de 
idade, nascido a 11 de abril de 1996, serviços gerais, 
residente à Rua Nove de Julho, nº 53, Vila São Miguel, 
Itapeva - SP, filho de FÁBIO DA SILVA JORGE, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural 
de São Miguel Arcanjo - SP, residente e domiciliado em 
Registro- SP e de ROSELI DA SILVA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de São 
Miguel Arcanjo- SP, residente e domiciliada em São Miguel 
Arcanjo- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 16 anos de idade, nascida a 17/08/2003, estudante, 
residente à Rua Nove de Julho, nº 53, Vila São Miguel, 
Itapeva - SP, filha de ALEX SANDRO MOREIRA, 
agricultor, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de São 
Paulo- SP, nascido na data de 06 de maio de 1981 e de 
SIMONE DA MOTA, do lar, nacionalidade brasileira, 
36 anos, natural de Itapeva- SP, nascida na data de 17 
de dezembro de 1982, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 17 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V CIRILO APARECIDO MORAIS 
e DENISE MACIEL DE ARAUJO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de Paula Humber 
Lahoud, cujo o casamento foi dissolvido aos 26/02/2018, 
com 38 anos de idade, nascido a 22 de dezembro de 
1980, consultor de vendas, residente Rua Laudelina Lou-
reiro de Melo, nº 432, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de CELSO PIRES MORAIS, natural de Bauru-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na data 
de 11 de janeiro de 2015 e de DIRCE PRESTES DE 
MORAIS, do lar, nacionalidade brasileira, 69 anos, natu-
ral de Itapeva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à 
Rua Domingos Col, 377- Itapeva-V; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de Felipe Alexandre Corrêa, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 27/11/2017, com 
31 anos de idade, nascida a 08/07/1988, fisioterapeuta, 
residente Rua Laudelina Loureiro de Melo, nº 432, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filha de DONIZETE LIMA 
ARAUJO, natural de Nova Campina-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 08 de maio 
de 2002 e de MARIA NICE MACIEL DE ARAU-
JO, do lar, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de 
Capão Bonito-SP, nascida na data de 27 de janeiro de 
1959, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Ma-
tão, 435- Vila Aparecida. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 17 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV BENEDITO ANTUNES THOMÉ 
e ROSANA APARECIDA DE GÓES, sendo 
ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, com 71 anos de 
idade, nascido a 22 de julho de 1948, braçal/ aposentado, 
residente Travessa 2, à Rua Sol Nascente, nº 119, Vila 
Dom Bosco, Itapeva - SP, filho de PEDRO THOMÉ, 
natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itaberá-SP e de JANDIRA ANTUNES DE 
OLIVEIRA, natural de Buri-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itaberá-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 47 anos de idade, nascida a 26/04/1972, 
do lar, residente Travessa 2, à Rua Sol Nascente, nº 119, 
Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filha de MARCILIANO 

MULLER DE GÓES, nacionalidade brasileira, faleci-
do em Ribeirão Branco-SP e de ERNESTINA DIAS 
DE SOUZA, nacionalidade brasileira, falecida em Ri-
beirão Branco-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Separação Obrigatória de Bens, Confor-
me o Artigo 1641, inciso II do CCB. 18 de outubro de 2019 

Nºs I, II, III e IV ROBSON RAMOS LUIZ e MARIA 
EDUARDA BERNARDINA DE OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 20 
anos de idade, nascido a 29 de janeiro de 1999, resineiro, 
residente Rua Benedito dos Santos Vieira, nº 700, Vila 
Santa Maria, Itapeva - SP, filho de MAURO LUIZ, 
motorista, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de 
Itapeva - SP, nascido na data de 14 de junho de 1973 e 
de IRINÉIA RAMOS LUIZ, do lar, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 25 de novembro de 1977, residentes e domicilia-
dos nesta cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de idade, nascida 
a 04/12/2001, do lar, residente Rua Benedito dos San-
tos Vieira, nº 700, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de 
FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA, vende-
dor, nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 24 de setembro de 1978 e de 
NILVA BERNARDINA DE OLIVEIRA, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascida na data de 15 de julho de 1977, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O re-
gime adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 19 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV DENNER SILVA MARTINS e EMA-
NUELI FERNANDA PRESTES DE MELLO, 
sendo ELE:- natural de São Bernardo do Campo-SP, 
solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 30 de de-
zembro de 1991, auxiliar de expedição, residente Rua 
Josino Celestino dos Santos, nº 196, Jardim São Camilo, 
Itapeva - SP, filho de LUIZ CARLOS MARTINS, 
auxiliar de caldeira, nacionalidade Brasileira, 59 anos, 
natural de São Bernardo do Campo - SP e de LUCI 
APARECIDA DA SILVA MARTINS, funcionária 
pública, nacionalidade Brasileira, 60 anos, natural de São 
Bernardo do Campo - SP, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 19 anos de idade, nascida a 21/02/2000, 
do lar, residente á Rua Professora Rachel de Melo Souza 
Amorim, nº 101, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filha de 
ANDRE LUIZ DE MELLO, eletricista, nacionalida-
de brasileira, 42 anos, natural de Itapeva - SP, nascido na 
data de 12 de julho de 1977 e de VALQUIRIA PRES-
TES DE FREITAS, funcionária pública, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 17 de março de 1981, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
19 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V ZENILDO DE BRITO ALMEIDA 
e JANAINA DOS SANTOS PARANHOS, sen-
do ELE:- natural de Adrianópolis-PR, viúvo de Adriana 
de Lima Freitas Almeida, falecida aos 22/04/2008, com 
50 anos de idade, nascido a 14 de dezembro de 1968, 
pedreiro, residente à Rua Viela, nº 2, Vila São Camilo, 
Itapeva - SP, filho de ANTONIO LOPES DE AL-
MEIDA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 75 
anos, natural de Adrianópolis-PR e de LIVERCINA 
DE BRITO ALMEIDA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 73 anos, natural de Adrianópolis-PR, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua Romanina Curia 
Campolim do Campo, 36- Vila São Camilo; sendo ELA:- 
natural de Bauru-SP, solteira, com 28 anos de idade, 
nascida a 02/06/1991, do lar, residente à Rua Viela, nº 
2, Vila São Camilo, Itapeva - SP, filha de AMARILDO 
APARECIDO PARANHOS, natural de Avaré-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itaporanga-SP na 
data de 26 de maio de 2001 e de MARIA BENEDITA 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade Brasileira, 51 
anos, natural de Avaré-SP, nascida na data de 11 de junho 
de 1968, residente e domiciliada em Avaré- SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ADAMO VINICIUS PINHEIRO 
CAROL e FOLVY DANIELE QUEIROZ, sendo 
ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, com 30 anos de 

idade, nascido a 06 de agosto de 1989, servidor público, 
residente à Rua Rubens Meireles, nº 99, Barra Funda, Apt- 
206, São Paulo - SP, filho de LUIZ CERVINO CA-
ROL, Funcionário Municipal, nacionalidade brasileira, 
52 anos, natural de Santa Catarina- SC, residente e 
domiciliado em Itaberá-SP e de MARILDA PINHEI-
RO LEITE DA ROSA CAROL, comerciante, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 08 de maio de 1969, residente e do-
miciliada em Itaberá-SP, à Rua Fernão Dias Paes Leme, 
09- Vila Bandeirantes; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 28 anos de idade, nascida a 24/08/1991, 
Servidora Pública, residente à Rua Rio de Janeiro, nº 401, 
Fundo 1, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de NILSON ABI-
LIO DE QUEIROZ, soldador, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de São Miguel Arcanjo-SP, nascido na 
data de 27 de junho de 1965, residente e domiciliado em 
Itapeva-SP, à Rua Laudelina Loureiro de Melo, 1064- Vila 
Aparecida e de ROSANA ANTUNES MORAES 
QUEIROZ, Promotora de Vendas, nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
27 de dezembro de 1968, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP, à Rua Rio de Janeiro, nº 401- Vila Nova. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EMERSON RODRIGO RAMOS e 
ANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itararé-SP, divorciado de Vilcieli Luciane 
Zibikoski, cujo o casamento foi dissolvido aos 12/03/2019, 
com 36 anos de idade, nascido a 11 de abril de 1983, mú-
sico, residente à Rua Mouracy do Prado Moura, nº 771, 
Nossa Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filho de PLINIO 
RAMOS, aposentado, nacionalidade brasileira, 68 
anos, nascido na data de 25 de agosto de 1951, residente 
e domiciliado em Presidente Prudente - SP e de MARIA 
GLORIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva - SP na data de 13 de agosto de 2004; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 29 anos 
de idade, nascida a 16/05/1990, monitora de crianças, 
residente Rua Izidro de Almeida, nº 141, Jardim Espanha, 
Itaberá - SP, filha de ANTONIO DONIZETI DE 
OLIVEIRA, vigia, nacionalidade brasileira, 54 anos, na-
tural de Itapeva - SP, nascido na data de 23 de fevereiro de 
1965 e de MARIA APARECIDA DA SILVA OLI-
VEIRA, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de São 
Miguel Arcanjo - SP, nascida na data de 21 de abril de 
1968, residentes e domiciliados em Itaberá - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDSON HENRIQUE DE SOU-
ZA e SILVANA APARECIDA DE ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Capão Bonito-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 14 de novembro de 1992, 
tratorista, residente à Rua da Paz, s/nº, Bairro Cercadinho, 
Itapeva - SP, filho de EDISON DE SOUZA, tratorista, 
nacionalidade Brasileira, 49 anos, natural de Itapeva- SP e 
de VALQUIRIA APARECIDA DE PROENÇA, 
cozinheira, nacionalidade Brasileira, 44 anos, natural de 
Guarizinho/ Itapeva- SP, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Guari-
zinho/ Itapeva-SP, divorciada de Alexandre Teodoro Ko-
opman, cujo o casamento foi dissolvido aos 29/04/2015, 
com 34 anos de idade, nascida a 22/11/1984, do lar, 
residente à Rua da Paz, s/nº, Bairro Cercadinho, Itapeva - 
SP, filha de JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, falecido 
em Itapeva - SP e de MARIA OLIVA ALVES DE 
ALMEIDA, aposentada, nacionalidade Brasileira, 66 
anos, natural de Itapeva- SP, residente e domiciliada nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 21 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III e IV SAMUEL DE MOURA SOUZA 
DE MELO e ALINE SARAÍ DE SOUZA 
BEMFICA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 19 anos de idade, nascido a 13 de abril de 2000, 
repositor, residente à Rua Maria Almeida Barros, nº 167, 
Parque Vista Alegre, Itapeva - SP, filho de RAFAEL 
CESAR DE MELO, pedreiro, nacionalidade brasilei-
ra, 40 anos, natural de Itapeva-SP e de ROSANA DE 
MOURA SOUZA DE MELO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 47 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de idade, nascida a 

05/05/1998, do lar, residente à Rua Joaquim José de 
Almeida, nº 228, Itapeva 5, Itapeva - SP, filha de MAU-
RICIO DINIZ BEMFICA, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data 
de 05 de maio de 1966 e de SANDRA CRISTINA 
RIBEIRO DE SOUZA BEMFICA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 23 de dezembro de 1972, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 21 de 
outubro de 2019 

Nºs I, III, IV e V DIOCEZANDE GONÇALVES 
FARIA e CONCEIÇÃO MORATO DE PAULA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, viúvo de Maria Benedita 
Faria, falecida aos 23/02/2019, com 72 anos de idade, 
nascido a 27 de janeiro de 1947, feirante, residente Rua 
Dirceu Benedito de Oliveira, nº 121, Vila Dom Bosco, 
Itapeva - SP, filho de ATALIBA FARIA, natural de 
Nova Campina-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Nova Campina-SP e de CEZARIA GONÇALVES 
DE CAMPOS, natural de Nova Campina-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Nova Campina-SP; sendo 
ELA:- natural de Adrianópolis-PR, viúva de Francisco de 
Paula, falecido aos 26/08/2015, com 67 anos de idade, 
nascida a 15/11/1951, do lar, residente Rua Geraldo 
Alckmin, nº 335, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de AN-
SELMO MORATO DA SILVA, natural de Adria-
nópolis-PR, nacionalidade brasileira, falecido em Apiaí-SP 
e de FLORIZA GOMES DE ALMEIDA, natural 
de Adrianópolis-SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Apiaí-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Separação Obrigatória de Bens, Conforme 
o Artigo 1641, Inciso II do C.C.B. 21 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV ADENILSON BARBOSA e DANIE-
LA APARECIDA DA SILVA, sendo ELE:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, solteiro, com 38 anos de idade, 
nascido a 01 de julho de 1981, serviços gerais, residen-
te no Bairro Faxinal, neste distrito, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ AMAURI BARBOSA, serviços gerais, 
nacionalidade Brasileira, 57 anos, natural de Ribeirão 
Branco- SP, residente e domiciliado em Bragança Paulis-
ta-SP e de VILMA APARECIDA BARBOSA, do 
lar, nacionalidade Brasileira, 56 anos, natural de Ribeirão 
Branco-SP, residente e domiciliada em Taguaí-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 34 anos de 
idade, nascida a 24/12/1984, do lar, residente no Bairro 
Faxinal, neste distrito, Itapeva - SP, filha de NELSON 
FELICIANO DA SILVA, operador de maquinas, na-
cionalidade brasileira, 67 anos, natural de Itapetininga-SP 
e de MARIA VILMA DA SILVA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 66 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
21 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV TASSO DE OLIVEIRA NETO e 
JULIANNA RODRIGUES PIOTROWSKI 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 30 anos de idade, nascido a 07 de fevereiro de 1989, 
comprador, residente à Rua Joaquim Bento de Oliveira 
Junior, nº 241, Itapeva III, Itapeva - SP, filho de RAUL 
DE OLIVEIRA NETO, agricultor, nacionalidade bra-
sileira, 56 anos, natural de Itapeva-SP e de ADRIANA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, assistente social, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, nas-
cida a 02/06/1993, enfermeira, residente à Rua Joaquim 
Bento de Oliveira Junior, nº 241, Itapeva III, Itapeva - SP, 
filha de SILVIO PIOTROWSKI SANTOS, agrô-
nomo, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Ara-
poti-PR, nascido na data de 31 de dezembro de 1964 e 
de EDEMÉIA RODRIGUES PIOTROWSKI 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 57 anos, na-
tural de Ouro Verde-PR, nascida na data de 22 de junho 
de 1962, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itape-
va. O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 21 de outubro de 2019 

Nºs I, III e IV LEANDRO MOTA DA CRUZ e 
ELIDA MAIARA DA SILVA, sendo ELE:- natu-
ral de Piedade-SP, solteiro, com 31 anos de idade, nas-
cido a 04 de novembro de 1987, mecânico, residente 
á Rua Adelino Ferreira Leite, nº 37, Jardim Bela 
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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;

Uma discussão na Farmá-
cia Municipal acabou 
no Plantão Policial com 

uma pessoa tendo que pagar 
fiança para ser liberada após 
ser acusada de desacato a fun-
cionário público.

De acordo com Maria Isa-
bel de Lara Silva Romualdo, ou 
como é popularmente conhe-
cida, Pituca, a discussão come-
çou após ela tentar ajudar uma 
senhora da Zona Rural que não 
conseguia pegar remédios de-
vido a falta da segunda via da 
receita.

Pituca conta que tentou 
ajudar a mulher e a partir daí 
a discussão tomou outro rumo 
que acabou com o seu filho de-
tido e tendo que pagar R$ 1.000 
de fiança. Em entrevista, a mo-
radora da Vila São Benedito fa-
lou sobre o acontecido e pediu 
ainda que seja disponibilizada 
uma farmácia no bairro em que 
mora. Confira:

Discussão por medicamentos na 
Farmácia Municipal termina na Delegacia

IN- O que ocorreu na Farmá-
cia Municipal que culminou na 
condução da senhora e seu fi-
lho a delegacia?

Pituca- Às 09h da manhã eu 
cheguei para pegar um remé-
dio, e toda a vida eu fui ami-
ga da Maria Elisa e do Beto, e 
sempre eles me deram remédio 

independente de eu ter a recei-
ta ou não, eles “quebravam o 
galho” e me davam o remédio, 
mas hoje de manhã eu vi uma 
senhora ficar nervosa porque 
estava com a receita original, 
só que sem a segunda via, e 
eles queriam a segunda via da 
mão do médico, e ela informou 

que era do sítio e não tinha 
como conseguir a segunda via 
naquele momento e eu com dó 
da mulher fui falar para eles 
se não tinha como ajudar ela 
assim como eles me ajudam e 
foi nessa hora que chamaram o 
Beto, que chegou agressivo di-
zendo que eu estava agredindo 
e xingando.

IN- Qual foi a resposta da 
senhora?

Pituca- Eu disse que não es-
tava agredindo, eu disse que ele 
fica na parte de cima com outra 
funcionária o dia inteiro e não 
vem atender as pessoas aqui, 
e que ninguém era melhor do 
que ninguém.

IN- A senhora relatou que 
ainda houve uma conversa so-
bre os medicamentos que a se-
nhora veio pegar. Que conversa 
foi essa?

Pituca- Falei para o Beto que 
minha receita era para pegar 
na segunda-feira a Fluoxetina, 

mas como sempre fizeram fa-
vores para mim eu perguntei se 
dava para liberar uma cartela e 
na segunda quando viesse pe-
gar o resto já colocava na ficha 
que eu peguei o remédio para o 
mês inteiro, como toda a vida 
fizeram isso eu achei que não 
ia dar errado, porém, ele foi es-
túpido e que culpa tenho eu se 
o médico não assinou a receita 
para eu poder pegar o remédio, 
que culpa tenho eu se venho 
pegar a bombinha Arlene e levo 
outra medicação no lugar?

IN- Diante disso houve uma 
discussão mais séria, o que 
aconteceu em seguida?

Pituca- Ele acabou chaman-
do a viatura, nos conduziram 
até a delegacia dizendo que 
meu filho quebrou ali dentro 
e não foi ele e sim eu que dei 
um chute ali e xinguei ele, e 
acabou que meu menino pagou 
por algo que não fez, teve que 
pagar mil reais para sair da de-

legacia sendo inocente, eu que 
era a culpada. Fizeram B.O. de 
desacato.

IN- Diante de tudo isso, o 
que a senhora tem a dizer?

Pituca- Se a nossa secretaria 
tem tempo para ir à delegacia, 
peço a ela que vá aos postinhos 
também ver os remédios, e 
peço que faça uma farmácia na 
São Benedito, pois nosso bairro 
é grande agora e já dá para ter 
uma farmácia lá. Falta remédio 
hoje coisa que não acontecia na 
época do Armandinho, do Wil-
mar e do Comeron e só agora 
com essa secretária que aconte-
ce isso, deveria ter pelo menos 
uma assistente social aqui para 
atender o povo.

N.R- Entramos em contato 
com a Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal de Itapeva 
pedindo uma posição dos envol-
vidos sobre o caso, porém, até o 
término desta edição não recebe-
mos uma resposta.
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A equipe Márcia Cleide 
Ribeiro Advocacia ofe-
receu às suas clientes 

orientação sobre os cuidados e 
prevenção ao câncer de mama.

Como estamos no mês de 

Márcia Ribeiro promove evento 
de conscientização ao Outubro Rosa

conscientização, o Outubro 
Rosa, as clientes da Dra. Márcia 
puderam aprender como diag-
nosticar o câncer de mama, 
além de aproveitarem um mo-
mento de beleza, com descon-
tração e alegria.

“Esses eventos são importan-
tes, eu prezo pelo ensinamento e 
orientação aos meus clientes. Foi 
um dia ótimo de conscientização 
e também um momento de con-
versa e entretenimento”, disse a 
Dra. Márcia.



Rusty Friends
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FER FER VENDO

Pais Vanessa e HélioPais Camila AlexandrePais Lucelia e Fabio e o irmão Jonatas

Pais Erica e Luciano e os irmãos Bianca e Lucca. 
Bisavó Neuza Chagas também aniversariante, 79 anos. Pais Janaine e Nill

Enzo 6 anosSophia 7 anosBeatriz 9 anos

Pietro 1 ano Mariah 1anos

O Moto Clube Águias de 
Cristo de Itapeva está 
realizando mais uma 

vez a campanha “Dando Asas 
a Solidariedade”, que visa arre-
cadar leite para entidades filan-
trópicas de Itapeva.

Pelo terceiro ano consecutivo 
a campanha é realizada no mu-
nicípio, sempre nos meses de ou-
tubro e novembro, em alusão as 

Arrecadação de leite visa 
contemplar três entidades itapevenses

campanhas de conscientização 
ao combate e prevenção ao cân-
cer de mama e de próstata.

Esse ano a campanha vai 
prestigiar três entidades, Asso-
ciação dos Deficientes Renais 
Crônicos de Itapeva e Região, 
AVACCI (Associação do Volun-
tariado no Combate ao Câncer 
de Itapeva) e o Lar Vicentino 
que recentemente divulgou a 

dificuldade que está passando 
para se manter à disposição da 
população.

No sábado (19) os compo-
nentes do Águias de Cristo 
estiveram no Cofesa loja 6, na 
Praça 20 de Setembro, onde ar-
recadaram 529 litros de leite. O 
grupo contou ainda com a par-
ticipação do Águias de Cristo 
de Buri e alguns voluntários na 
arrecadação.

A próxima arrecadação está 
marcada para o dia 01 de no-
vembro no Cofesa Max.
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Na manhã de sábado, dia 
19 de outubro, a querida 
professora Laiz Prestes 

recebeu uma linda homenagem 
de alguns colegas de profissão, 

ex-alunos e da família, em co-
memoração ao seu aniversário 
de 80 anos. Ao som do saxofo-
nista e das netas, prepararam 
uma linda surpresa em sua 

Homenagem à professora Laiz Prestes

residência. Após essa emoção, 
a família preparou um almoço 
com a presença de filhos e ne-
tos que também se locomove-
ram de sua cidade, e amigos 
para abraça-la nesse momento 
tão especial e único.

Uma mulher lutadora, de fé 
inabalável, que nesses 80 anos 
contribuiu para a Educação, 

espalhando sempre com sua 
sabedoria carinho e amor por 
onde passou.

Para ela nossos votos de 
uma vida longa com muitas fe-
licidades e saúde. Parabéns.

Na terça-feira (22) a Praça 
de Eventos Zico Campolim foi 
palco do Empreenda Rápido. 
Durante todo o dia, a popula-
ção teve a oportunidade de ti-
rar dúvidas, receber sugestões 
e compartilhar experiências so-
bre empreendedorismo. Foram 
reunidos em um só espaço, ser-
viços com o intuito de dar opor-
tunidade aos empresários de 
abrir ou ampliar seus negócios. 

Estiveram presentes a se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo, Agricul-
tura e Abastecimento, Marimar 
Guidorzi de Paula, o presidente 
da Câmara Oziel Pires, presi-
dente da Associação Comercial 
e Industrial de Itapeva, Thiago 
Freitas Stivali, subsecretária de 
Empreendedorismo da Micro 
e Pequena Empresa do Estado 
de São Paulo, Jandaraci Araújo, 
além do gerente regional do 
Sebrae Luis Guilherme Guerra 
Sanches.

Empreenda Rápido foi 
realizado na Praça de 
Eventos Zico Campolim

O Moto Clube Rota 49 rea-
lizou nos dias 19 e 20 de outu-
bro mais um “Rolê do Dia das 
Crianças”. O evento foi realiza-
do ainda em comemoração ao 
Dia das Crianças e foi marcado 
pela solidariedade, uma vez 
que os integrantes do grupo 
distribuíram doces em bairros 
carentes do município.

O presidente do Rota 49, 
Weslley Roox ou como é popu-
larmente conhecido, Miudinho, 
contou que foram entregues 
doces a crianças das Vila São 
Camilo e Vila Boava e no Distri-
to Alto da Brancal em Itapeva, 
além do Bairro Palmeirinha e 
Ribeirão Branco.

Miudinho agradeceu ainda 
a uma mãe de um dos integran-
tes do grupo e a todos que aju-
daram na ação. “Queria agra-

Moto Clube Rota 49 distribui 
doces para crianças de 
Itapeva e Ribeirão Branco

decer a dona Valéria mãe do 
nosso membro Paulo Henrique 
que proporcionou uma festinha 
para as crianças da são Camilo, 
também agradecendo a galera 

do Fúria Sobre Rodas de Itabe-
rá, a galera de Ribeirão Branco, 
simpatizantes e amigos daqui 
da cidade que participaram co-
nosco desse dia épico”, disse.

Como respira, do que se ali-
menta e como vive a geração 
de jovens que atingem popu-
laridade altíssima na internet 
e que se expressa com textos, 
vídeos ou fotos? Com mais de 
12 mil de seguidores em suas 
plataformas digitais Matheus 
Tube vem se destacando em 
sua região.

Mesmo tendo apenas 17 
anos, o rapaz já tem um currí-
culo e tanto: youtuber, garoto 
propaganda de vários comér-
cios, criador e empresário de 
uma empresa de produções e 
audiovisual que leva sua mar-
ca “Matheus Tube Produções”, 
modelo e digital influencer, Ma-
theus Tube realmente tem gar-
ra e determinação para correr 
atrás de seus objetivos e fazer 
acontecer o que ele deseja.

No domingo (13), ele esteve 
participando do Miss Kantian, 

Matheus Tube participa do evento beneficente em Itapeva

evento beneficente realizado 
em um Bairro de Itapeva – SP, 
pela Vereadora Débora Marcon-
des. Em entrevista, o youtuber 
falou sobre a oportunidade. 
“Sinto-me muito feliz pelo con-
vite da Vereadora Débora Mar-
condes em estar colaborando 
com o evento e tenho a certeza 
que a internet é a viabilizadora 
de tudo que deu certo na minha 
vida”, reconhece orgulhoso.

Sobre Matheus:
O rosto de menino e a pouca 

idade podem dar uma impres-
são de iniciante na lista de pro-
fissionais, mas suas atitudes 
mostram que ele sabe muito 
bem os caminhos que está tri-
lhando. Para atingir seus obje-
tivos com uma carreira de su-
cesso, mantém duas palavras 
em mente: persistência e quali-
dade. Confiar no próprio taco e 

ser autêntico são um plus. “Eu 
não visto um rótulo. O mundo 
de hoje permite que nós seja-
mos cada vez mais líquidos. Eu 
sou eu. E as oportunidades que 
aparecem na minha vida eu 
vou abraçando”, disse.

Sobre a carreira na comu-
nicação, Matheus comentou: 
“No começo de tudo eu tinha 
muito tempo livre dentro de 
casa por conta disso era um 
contato muito constante com o 
pessoal que me acompanhava 
na internet, foi onde tudo co-
meçou, nunca me senti pressio-
nado sempre soube me divertir. 
Hoje não paro em casa sempre 
trabalhando, estudando, tocan-
do projetos posso ter uma ex-
periência mais real disso tudo, 
encontrando as pessoas que 
me acompanham e recebendo 
e retribuindo esse carinho de 
uma forma mais real”.

O dia a dia:
“Não existem dias tranqui-

los, eu vivo mergulhado na mi-
nha rotina e por conta disso só 
pude perceber recentemente o 
quão diferente é meu estilo de 
vida quando comparado com 
o dos outros. Não existe para 
mim ficar em casa assistindo 
séries ou ficar deitado no sofá 
que é o que muitos fazem, dur-
mo pouco de domingo a domin-
go, tenho uma hiperatividade 
dentro de mim e minha cabeça 
gira em torno de associar a al-
gum trabalho tudo que estou 
fazendo. É bem intenso, estar 
no ano em que me formo, com 
minha empresa de produções, 
minha carreira de ator, modelo 
e todos os trabalhos que giram 
em torno do meu nome, mas 
nunca reclamei, estou nessa si-
tuação porque eu quero e sou 
feliz assim, na atividade. Hoje 

tenho parcerias com lojas da re-
gião, sendo às Lojas Junitex de 
Itapeva e Cj Webstore de Nova 
Campina”.

Em questões de vaidade 
com o corpo, cabelo e pele, 
você usa algum produto ou faz 
algum tratamento estético?

“Com a pele tenho que ter 
alguns cuidados básicos com 
minha parceira Ligia Moura do 
“ Toda Bonita” Estética e Bem-
-estar, ela me ajuda muito, pois 
as espinhas me amam e que-
rem sempre estar comigo. O 
cabelo costumo sempre dar um 
cuidado especial no meu amigo 
Gabriel, da Barber Rock Barbea-
ria de Nova Campina.”

Acompanhe o trabalho em 
suas redes sociais:

Facebook: Matheus Santia-
go e Instagram: matheustu-
beoficial
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O governo municipal, por 
meio da Secretaria de Educação 
e Cultura, está com as inscri-
ções abertas para a Central de 
Vagas, visando as matrículas 
em todas as Unidades Escola-
res do Sistema Municipal de 
Ensino, que compreenderão o 
período letivo de 2020.

As inscrições deverão ser fei-
tas somente online até o dia 25 
de novembro, pelo link: www.
educacao.itapeva.sp.gov.br/cen-
traldevagas/central.html.

Lembrando que o atendi-

mento da criança de 0 a 3 anos 
será prioritário à mãe, que 
apresentar a carteira de traba-
lho assinada ou a declaração do 
empregador.

Os responsáveis poderão es-
colher até duas opções de creches 
mais próximas de sua residência. 
Após o término da inscrição, os 
pais deverão aguardar a escola 
entrar em contato para efetivar 
a matrícula.

Para matricular a criança, 
após ser chamada pela escola, 
há necessidade da apresenta-

ção dos seguintes documentos: 
certidão de nascimento do alu-
no; documento de identifica-
ção dos pais ou responsáveis 
legais (RG ou documento com 
foto); comprovante de residên-
cia (fatura de energia elétrica) 
dos pais ou responsáveis legais 
atualizado, além da cópia da 
carteira de vacinação atualiza-
da. Caso o comprovante de re-
sidência não esteja no nome de 
um dos responsáveis, deve-se 
anexar declaração do proprie-
tário da casa.

Central de Vagas da Secretaria de Educação 
está com as inscrições abertas até o dia 25 
de novembro para crianças de 0 a 3 anos

Elas devem ser feitas somente online pelo link:
 www.educacao.itapeva.sp.gov.br/centraldevagas/central.html

O vereador Wilson Marga-
rido (PP) está propondo 
um Projeto de Lei que 

visa implantar nas escolas de 
ensino fundamental em Itape-
va a prática de artes marciais.

De acordo com Margarido, 
ao contrário do que muita gen-
te pensa, a arte marcial cons-
trói o desenvolvimento psicos-
social e os valores aplicados 
são levados a sério pelos alu-
nos, pois a hierarquia nas artes 
marciais precisa ser respeitada. 
“Entrar em forma, fazer ami-
zades, desenvolver o autocon-
trole e a disciplina, extravasar 
as tensões, quem pratica uma 
arte marcial busca bem mais 
do que aperfeiçoar-se na defesa 
pessoal, não existe arte marcial 
sem respeito pelo ambiente, 
sem a valorização do adver-
sário, respeitando o colega de 
treino”, disse.

Consideram-se artes mar-
ciais “as atividades físicas que, 
sob a forma de lutas, possuam 

Vereador Margarido propõe implantação 
de artes marciais nas escolas do município

como finalidade contribuir para 
a integração dos praticantes na 
promoção da saúde e educação 
e no exercício da cidadania”.

De acordo com o exposto 
pelo vereador, as artes mar-
ciais, como atividade regular 
de aprendizagem nas escolas 
públicas, possibilitarão o in-
cremento na formação pessoal 
e educativa dos alunos, uma 
vez que os praticantes, inva-
riavelmente, desenvolvem a 
autoconfiança, o equilíbrio, a 
disciplina e o respeito, além da 
socialização e da cultura em 
sentido amplo.

Margarido defende ainda a 
tese de que o projeto promove-
rá a inclusão social. “Estudos 
comprovam os benefícios para 
saúde física e mental com a 
prática de artes marciais, além 
de ser, também, importante 
instrumento de inclusão social.

A referida disciplina fará 
parte da grade extracurricular, 
não substituindo a discipli-

na de Educação Física. Ainda 
de acordo com o documento 
protocolado na Câmara serão 
consideradas artes marciais, 
o Taekwondo, o Aikido, a Ca-
poeira, o Hapkidô, o Judô, o 
Jiu-Jitsu, o Karatê, o Kung Fu, o 
Muay Thay, o Tai Chi Chuan e 
similares.

Ao saber da possível imple-
mentação da atividade nas es-
colas os praticantes das lutas 
consideradas artes marciais 
festejaram a notícia. Nossa 
equipe conversou com o Sensei 
Ulysses Comeron que parabeni-
zou o vereador pela proposta e 
falou dos benefícios que as ar-
tes marciais proporcionam aos 
praticantes.

Como professor de Karatê, 
Ulysses focou mais os bene-
fícios neste esporte, porém, 
deixou claro que se tratando 
de bem-estar a arte marcial 
acaba proporcionando be-
nefícios de forma universal. 
“Temos grandes professores 
de Jiu-Jitsu, Judô, Muay Thai, 
Capoeira, pois acabamos englo-
bando tudo e sabemos que um 
dos benefícios que podemos 
agregar ao alunos é na parte 
física, aumento de força, coor-
denação motora, melhora o 
vascular da pessoa, além disso 
também faz bem para mente, 
hoje mesmo temos a doença 
do século que é a depressão e 
em qualquer médico que você 
vá ele vai pedir para praticar 
esportes e muitas vezes man-

dam praticar uma arte mar-
cial que ajuda muito na auto 
estima e nas escolas esse tra-
balho será de suma importân-
cia, pois se tivermos pessoas 
profissionais sérios aplican-
do o principal benefício será 
a disciplina, falando do Karatê 
mesmo, ele vem do outro lado 
do mundo, do oriente e a disci-
plina oriental é rígida, cobram 
generosidade, o sentimento de 
gratidão que hoje está se per-
dendo e é preciso colocar isso 
para as nossas crianças para 
crescerem como cidadãos de 
bem e esse projeto com certeza 
só vem a somar”, comentou.

Ulysses disse ainda que crê 
que o projeto vai ajudar ain-

da na luta contra o bullying. 
“Nossas crianças aprenderão 
através das artes marciais o 
companheirismo, a amizade, 
o respeito, pois a arte marcial 
não aceita bullying, tirar sarro 
do outro, isso não faz parte de 
que pratica a arte marcial, com 
certeza esse será um trabalho 
que dará certo, pois já temos al-
gumas cidades que já tem esse 
projeto e pelo que sabemos 
está sendo muito bom”, conta 
o Sensei.

De acordo com Ulysses, 
além de tudo a arte marcial 
vai ajudar na parte acadêmica 
ainda. “No ponto acadêmico é 
comprovado cientificamente 
que o foco do praticante de arte 

marcial acaba mudando, ele 
presta mais atenção nas aulas, 
vê o professor com respeito, se 
mantém em silencio quando o 
professor fala e assim coopera 
para a melhora de seus estu-
dos”, diz.

O professor finaliza dando 
um alerta. “Caso aprovado, será 
importante aos profissionais 
que forem atender esses alunos 
deixar claro que eles não vão 
aprender a brigar, arte marcial 
não é briga e sim um ideal de 
luta, mas lutar para conquis-
tar, que vamos lutar para fazer 
o correto, dar nosso melhor e 
com certeza de médio a curto 
prazo teremos uma resposta 
muito boa”, finaliza.

Atletas do Karatê 
itapevense conquistam 
33 medalhas em São Paulo

No domingo (20), a acade-
mia de Karatê Kiôdai esteve 
representando Itapeva no 26° 
Troféu de Karatê Interestilos no 
ginásio do Pacaembu em São 
Paulo. Um evento organizado 
e de altíssimo nível que contou 
com cerca de 1000 atletas de 
todo o estado de São Paulo.

Com a participação de 24 
atletas, a Kiôdai trouxe para 
casa 33 medalhas, sendo 8 de 
ouro, 6 de prata e 19 de bronze. 
Os resultados foram:

Alice Lima: bronze na luta 
Rhilary Dias: bronze no kata e 
na luta, Ryan Nagaki: bronze 
no kata, Ane Caroline: bron-
ze no kata, Rohans Camargo: 
bronze no kata, Geisa Lima: 
ouro no kata e bronze na luta, 
Camila Camargo: prata no kata 
e bronze na luta, João Santia-

go: bronze na luta, Paulo Vitor: 
prata no kata e ouro na luta, Ta-
mires Marques: bronze no kata 
e ouro na luta, Laura Proença: 
ouro no kata e bronze na luta, 
Henderson: bronze no kata, Ri-
cardo: prata no kata e ouro na 
luta, Alexandra Proença: ouro 
no kata, Fabiana Dias: prata no 
kata, Diego de la Rua: bronze 
na luta, Kellyn de la Rua: ouro 
na luta, Rosangela maia: bron-
ze no kata e bronze na luta.

Os resultados por equipes 
foram: Kata equipe fem. até 
14 anos: bronze (Alice, Rhilary 
e Gabriela), Kata equipe masc. 
até 14 anos: bronze (Samuel, 
João Pedro e José Leonardo), 
Kata equipe fem. 15 anos aci-
ma: prata (Kellyn, Tamires e 
Alexandra), Kumite equipe 
mirim fem.: bronze (Rhilary 

e Gabriela), Kumite equipe 
masc. infantil: bronze (Samuel 
e José Leonardo), Kumite equi-
pe masc. Infanto-juvenil: ouro 
(Ricardo e Henderson), Kumi-
te equipe adulto fem.: bronze 
(Kellyn e Rosangela), Kumite 
equipe máster fem.: prata (Ale-
xandra e Fabiana).

Os professores da academia 
Jailton Sampaio e Claudinei 
Lima, participaram da competi-
ção como árbitros.

A Kiôdai alcança mais uma 
vez ótimos resultados repre-
sentando o nome de Itapeva 
com recursos próprios.

Os atletas continuam seus 
treinamentos na academia 
Kiôdai e pretendem partici-
par campeonato brasileiro da 
CBKI que será realizado em 
novembro.

A OAB-SP e a CAASP rea-
lizaram a 5ª Conferência 
Regional da Advocacia. O 
evento foi realizado no Es-
paço Manacá durante todo 
o dia 18 de outubro.

O encontro contou com 
uma programação que 
abrangeu diferentes áreas 
institucionais da OAB SP 
e atividades da CAASP. Na 
oportunidade forão home-
nageadas as diretorias das 
Subseções participantes, em 
reconhecimento ao trabalho 
voluntário e dedicado pela 
advocacia de Apiaí, Capão 
Bonito, Itapeva, Itararé e Ta-
quarituba.

A palestra magna foi pro-
ferida pelo Doutor José Ro-
berto Sodero Victório, sobre 
o tema “Advocacia previden-
ciária após a reforma”.

Itapeva sediou Conferência 
Regional da Advocacia
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Exercício Físico e Saúde

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

AndersonGregorio
Formado em Educação 

Física e Esportes pela EEFERP 
- USP

Possui Licenciatura Plena em Edu-
cação Física pela UNAERP

(excitação-contração), devido a 
maior liberação de cálcio. Mas 
as evidências em humanos são 
escassas. Há estudos in vitro e 
in vivo. 

Ainda em in vitro, a ca-
feína inibe enzimas (como a 
fosfodiesterase), permitindo 
a permanência elevada de um 
segundo mensageiro (o AMP 
cíclico). Esse AMPc após ser es-
timulado pela adrenalina, ati-
va proteínas que aumentará a 
quebra de gordura (lipólise). As 
evidências em humanos são es-
cassas para afirmar que cafeína 
leva ao emagrecimento. 

Na musculação, observa-se 
mínimo efeito ergogênico no 
aumento de: força máxima, 
resistência muscular. Sendo as-
sim, apesar da cafeína ser um 
“estimulante”, evidencia-se em 
nós (humanos), maior poten-
cial na redução de PSE. Outras 
ações são mais especulativas 
do que afirmativas. Então caros 
leitores, vigiai todas as evidên-
cias sobre o assunto. Beba seu 
café preto, seja feliz e não seja 
enganado!

Uso de Cafeína no Exercício: 
o que as evidências relatam?

Quando o assunto é desem-
penho no exercício e uso de 
suplementos, há mais falácias 
do que evidências. Com o seu 
cafezinho preto diário (cafeina-
do ou não), já foi demonstrado 
que homens e mulheres que 
bebem mais que 4 xícaras por 
dia, há redução de 10% e 15% 
na mortalidade (Freedman et 
al., 2012). 

O café preto é rico em poli-
fenóis e independe da cafeína 
para tais benefícios. E a cafeí-
na manipulada em cápsulas 
(suplemento), o que se sabe 
sobre? Ela aumenta o estado 
de alerta e diminui sim a so-
nolência. Porém, a melhora 
no desempenho em humanos 
é reportada em atletas de pro-
vas de ultramaratona, onde 
eles precisam ficar acordados 
por muitas horas. 

Acreditava-se que a cafeí-
na estimula o sistema nervoso 
simpático liberar mais cate-
colaminas, porém, isso não é 
evidenciado em humanos, mas 
é observado em ratos que re-

ceberam cafeína injetada no 
cérebro. Mesmo que há maior 
adrenalina em humanos, isso 
não se traduz em mais desem-
penho. 

Especulava-se que a cafeína 
aumentava adrenalina e isso 
aumentaria o fluxo de glicose 
no músculo, aumentando lac-
tato e desempenho. Não há evi-
dências disso. 

Evidencia-se que a inges-
tão entre 4 e 10 mg/kg cafeí-
na, com 30 minutos a 5 horas 
antes de testes de exercício 
(ciclismo, corrida, remo), reduz 
percepção subjetiva de esforço 
(PSE) em -5,6% e pode melho-
rar o desempenho em até 18% 
(Doherty, Smith, 2005). 

Essa redução da PSE além 
de atuar na eficiência meta-
bólica, pode reduzir a fadiga 
central (cerebral) e pode atuar 
como analgésico por reduzir a 
via de aferência da dor (percep-
ção de menos dor). 

No musculo esquelético, 
parece que a cafeína melhora o 
acoplamento actina e miosina 

No sábado (19) quem pas-
sou pelo Calçadão Dr. 
Pinheiro pode observar 

uma ação conjunta da Polícia 
Militar, Guarda Civil Munici-
pal, FAIT, Escoteiros Mirins e 
Associação Comercial sendo 
realizada em prol ao combate e 
prevenção do Câncer de Mama.

A ação fez parte da cam-

Ação conjunta contra o câncer de mama 
foi realizada no Calçadão Dr. Pinheiro

panha “Outubro Rosa” e visou 
principalmente atender as mu-
lheres que por ali passavam, 
além de esclarecer a população 
sobre o câncer de mama e en-
sinar como é realizado ao auto 
exame e orientar a buscar um 
profissional em caso de dúvidas 
ou de confirmado algum sinto-
mas, a ação conjunta ainda dis-

tribuiu brindes a quem partici-
pava da campanha.

A subcomandante do 54ºB-
PM/I, Major PM Adriana Duch 
Machado falou sobre a ação e 
da importância de a mulher 
tirar um tempo para ela mes-
ma. “Hoje estamos aqui em 
uma ação conjunta com a FAIT 
através das alunas do curso de 

enfermagem, contamos com 
o auxílio de funcionários da 
Secretaria Municipal da Saú-
de, Associação Comercial, as 
escoteiras do nosso grupo de 
Escoteiros Mirins de Itapeva e 
Guarda Municipal e essa união 
de forças femininas nesse dia é 
para fazer com que a mulhera-
da se conscientize, pois, de nos-
sa saúde quem sabe é a gente 
e quem tem que ter um tempo 
para nós somos nós mesma”, 
disse.

Já a professora Valdirene Ca-
margo, professora do curso de 
Enfermagem da FAIT também 
reforçou a importância do au-
toexame. “É um prazer enorme 
participar dessa ação, devemos 
lembrar que homens também 
podem ter câncer de mama e 
por isso o importante é a pre-
venção, o autoexame a gente 
pode realizar primeiramente 
em frente ao espelho, é impor-
tante que se faça todo o mês, 
precisa-se apalpar a mama para 
saber e se ver que existe algo 
fora do comum já procurar au-
xílio médico”, concluiu. 

O Sindicato Rural de Itape-
va e Região juntamente com o 
Curso Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) e a Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura de Itaberá estão desenvol-
vendo um projeto na cidade em 
prol do produtor rural.

O projeto “Feira do Produ-
tor Rural” vem sendo realizado 
todos os domingos das 8h às 
12h na Praça Amador Pereira 
de Almeida, na área central do 
município.

A feira conta com varieda-
des de verduras, frutas e le-
gumes, abriga ainda estandes 
com exposição de artesanatos e 
doces de produtores de seis di-
ferentes comunidades rurais do 
município. Os expositores rece-
bem um curso de capacitação 
proporcionado da parceria do 
Sindicato Rural de Itapeva e Re-
gião juntamente com o Senar.

A finalidade do projeto é 
agregar valores nos produtos 

Itaberá passa a ter Feira do 
Produtor Rural aos domingos

dos produtores rurais e propor-
cionar ao consumidor algo de 
qualidade em sua mesa. Desde 
o início da Feira do Produtor 

Rural o que se nota é a adesão 
da população, tornando a praça 
um ambiente familiar com mui-
ta diversão aos presentes.



Gisele Freitas promoveu 
desfile Noivas & Festas
A Maison Gisele Freitas, loja 

especializada em noivas, 
noivos, debutantes, fes-

tas em geral, apresentou um 
desfile impecável no Salão de 
Festas Manacá para apresentar 
sua coleção de Noivas & Festas.

Gisele contou com parceiros 
e profissionais de altíssima qua-
lidade da cidade, proporcionan-

do uma tarde e início de noite 
agradáveis, com degustação de 
pratos e doces finos, além de 
viagens, acessórios e decoração, 
tudo o que envolve o grande e 
esperado dia da noiva.

Em suas redes sociais, Gisele 
expressou sua gratidão.

“Eu, que estou acostumada 
aos bastidores, aos ajustes, a so-

nhar o sonho de tantas noivas 
meses antes do grande dia, me 
peguei emocionada com esse 
dia especial! Graças a união de 
amigos e parceiros tão incríveis o 
Noivas & Festas foi um sucesso! 
Um momento de mostrar nossas 
qualidades, nossas competências 
e diferenciais em uma festa, onde 
cada um colocou um pouquinho 

de si! Deixo aqui meu muito 
obrigada a cada um que partici-
pou, seja da forma que foi, para 
que esse sonho se tornasse uma 
linda realidade! Meus amigos, 
meus colegas, meus parceiros de 
trabalho... sozinhos não somos 
ninguém. Obrigada a todos os 
meus amigos parceiros! Sintam-
-se todos abraçados”, declarou.
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