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Horário especial do 
comércio começará 
na próxima segunda
No mesmo dia, carreata na Avenida Dr. Soares 
de Oliveira marcará a chegada do Papai Noel 

Marcando 
o início 
das ce-
l e b r a -
ç õ e s 

do Natal em Ituverava 
e do horário especial de 
funcionamento do comér-
cio, está prevista para a 
próxima segunda-feira, 11 
de dezembro, a chegada do 
Papai Noel à cidade. 

O Bom Velhinho será 
recebido no Cristo Reden-
tor, na Avenida Dr. Soares 
de Oliveira, às 19h. De lá, 
ele segue em carreada até 
a Praça Dez de Março, 
onde uma multidão deve 
esperá-lo. 

No mesmo dia, o co-

mércio passa a fi car aber-
to em horário especial, 
conforme informação a 
Associação Comercial e 
Industrial de Ituverava 
(ACII).  Segundo a ACII, 
o comércio funcionará das 
9h às 22h, entre os dias 11 
e 15, e entre os dias 18 e 22. 

No sábado, dia 16, as 
lojas ficarão abertas das 
9h às 18h, e no dia 23 de 
dezembro, também sá-
bado, das 9h às 19h. No 
domingo, 24 de dezembro 
(véspera de Natal), o fun-
cionamento dependerá de 
um acordo entre o Sinco-
vami e o Sincomerciários. 

PÁGINA 9

Creche Municipal 
será reinaugurada 
na quarta-feira

Está programada para a próxima 
quarta-feira, 13 de dezembro, a reinau-
guração da Creche Municipal Nossa Se-
nhora Aparecida, pela prefeita Adriana 
Quireza Jacob Lima Machado.

A Prefeitura de Ituverava e a Secreta-
ria da Educação convidam a população 
para prestigiar a solenidade de reabertu-
ra, quarta-feira, dia 13, às 10h. A Creche 
Nossa Senhora Aparecida é localizada 
na rua Miguel Moisés, nº420, Alto da 
Estação.                               PÁGINA 3

A Rede Drogaria Total, com 354 uni-
dades no Estado de São Paulo, lançou 
dia 1° de março deste ano, a promoção 
“Cliente Vale Ouro”, que sorteará pela 
Loteria Federal, no próximo dia 30 de 
dezembro, R$ 100 mil em barras de ouro. 
Será o último prêmio da promoção. Já 
foram nove ganhadores de R$ 10 mil em 
barras de ouro – um a cada mês.

A Drogaria do Povo de Ituverava, 
unidade da Drogaria Total, está partici-
pando da promoção, estampando banners, 
e oferecendo os produtos promocionais, 
que são da mais alta qualidade e a preços 
especiais.

                    PÁGINA 4

Campanha da Drogaria do Povo sorteará R$ 100 mil

Jovens querem ter negócio 
próprio e rejeitam o
título de workaholic

Autoridades estão engajadas na
luta pelo curso de Medicina

PÁGINA 16

TRIBUNA TEEN

TEEN

ACESSE EM NOSSO NOVO SITE

EXCLUSIVO: A bomba de 
Palocci contra Lula e o PT

Ituverava deverá ter 
mutirão de exames de 
papanicolau e PSA

PÁGINA 3Os interessados em quitar suas dívidas com a Prefeitura de 
Ituverava e o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) terão 
mais alguns dias para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal 
(Refi s). A Prefeitura determinou a prorrogação dos dois Refi s até 
o dia 21 de dezembro, quinta-feira, até as 16h.

O Refi s está em vigor desde setembro e está sendo realizado 
a fi m de que os contribuintes em débito com o município e com o 
SAAE possam regularizar sua situação.

No caso da Prefeitura, a regularização se estende a todos os 
contribuintes (seja pessoas físicas ou jurídicas) e podem incluir 
todos os tributos municipais, como IPTU, ISS, e outros, inscritos 
em dívida ativa, ajuizados ou não.                                  

Refis da Prefeitura e do SAAE é 
prorrogado até o dia 21 deste mês

Foto de arquivo de 
chegada do Papai 
Noel em Ituverava 

A prefeita Adriana Quireza 
Jacob Lima Machado, que 
reinaugurará a creche

Setor de Lançadoria 
da Prefeitura 

Setor de perfumaria 
da Drogaria do Povo
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Reforma trabalhista II
DefenDa seus Direitos

As empresas po-
derão fazer banco 
de horas, sendo que 
poderá ser elabora-
do até por acordo 
individual escrito, 
desde que a com-
pensação se realize 
no mesmo mês.

Com relação a gravidez, é 
permitido o trabalho de mu-
lheres grávidas em ambientes 
considerados insalubres, des-
de que a empresa apresente 
atestado médico que garanta 
que não há risco ao bebê nem 
à mãe. Mulheres demitidas 
têm até 30 dias para informar 
a empresa sobre a gravidez.

Criou-se o home office, 
aquele trabalho remoto assim 
chamado também, onde o 
empregado trabalho em seu 
ambiente familiar (sem sair 
da casa) no qual tudo o que o 
trabalhador usar em casa será 
formalizado com o patrão via 
contrato, como equipamentos 
e gastos com energia e inter-
net, e o controle do trabalho 
será feito por tarefa.

Também a figura do traba-
lho intermitente ou por perí-
odo, no qual convocado com 
antecedência mínima de três 
dias, o empregado poderá ser 
pago por período trabalhado, 
recebendo pelas horas ou di-
ária. Receberá ainda férias, 
FGTS, previdência e 13º salá-
rio proporcionais. No contrato 
deverá estar estabelecido o 
valor da hora de trabalho, que 
não pode ser inferior ao valor 
do salário mínimo por hora 
ou à remuneração dos demais 
empregados que exerçam a 
mesma função.

Uma novidade, creio que a 
intenção do legislador é aca-
bar com os “acordos”, é para 
fins de extinção do contrato de 
trabalho. O pacto laboral po-
derá ser feito de livre vontade 
entre empregador e emprega-

Dia-a-Dia

do, com pagamento 
de metade do aviso 
prévio e metade da 
multa de 40% sobre 
o saldo do FGTS. O 
empregado poderá 
ainda movimentar 
até 80% do valor 
depositado pela em-

presa na conta do FGTS, mas 
não terá direito ao seguro-
-desemprego.

E também, a homologa-
ção da rescisão do contrato 
de trabalho pode ser feita 
na empresa, na presença dos 
advogados do empregador e 
do empregado, facultando a 
assistência do sindicato.

O legislador também criou 
o fim da contribuição sindical 
obrigatória, sendo esta op-
cional.

Com relação a terceiriza-
ção, esta poderá ser até para 
atividades fins da empresas, 
o que era ate então proibido, 
todavia, deverá ser observada 
uma quarentena de 18 meses 
que impede que a empresa 
demita o trabalhador efetivo 
para recontratá-lo como ter-
ceirizado. 

No caso das ações traba-
lhistas, surgem os honorários 
de sucumbência a Justiça do 
Trabalho, devidos aos advoga-
dos da parte vencedora, quem 
perder a causa terá de pagar 
entre 5% e 15% do valor da 
sentença.

E também, o legislador 
inseriu sanções para quem 
agir com má-fé, com multa 
de 1% a 10% da causa, além 
de indenização para a parte 
contrária. É considerada de 
má-fé a pessoa que alterar 
a verdade dos fatos, usar o 
processo para objetivo ilegal, 
gerar resistência injustificada 
ao andamento do processo, 
entre outros.

José Eduardo Mirandola 
Barbosa é advogado e jornalista

artigo

O que é CARÁTER?
Caráter é o que dis-

tingue uma pessoa da 
outra. O de caráter é 
ousado, determinado, 
comprometido com a ver-
dade, honesto, sonhador 
e com mais possibilidade 
de se tornar um líder. É aquele 
que não se curva diante dos obs-
táculos. Ele tem consciência, que 
o sucesso é fruto de suas decisões 
responsáveis e honestas! A falta 
de caráter é o que há de pior 
no ser humano. O corrupto, por 
exemplo, é um mau caráter, ele 
tenta fazer o resto da sociedade 
de idiota. Ele não tem escrúpulos 
com os seus semelhantes e quase 
sempre não respeita nem mesmo 
a sua própria família. Ele é, no 
fundo, um grande egoísta, que só 
pensa no seu bem estar pessoal e 
os outros que se danem. 

Como estamos vendo o ESTA-
DO BRASILEIRO, de hoje? Que-
brado, desacreditado e destruído 
em sua honra e esperança. Suas 
riquezas materiais e morais estão 
sendo saqueadas pela volúpia do 
poder, pela ambição desmedida e 
corrompida pela desonestidade e 
a falta de caráter dos políticos e 
de empresários safados e opor-
tunistas. 

*Os corruptos e corrupto-
res se apoderaram da máquina 
pública, formaram um cartel de 
políticos, empresários, sindica-
tos e organizações sociais, para 
viverem a custa do Estado e dos 
privilégios a eles concedidos.

O tempo deles se expirou! É 
urgente e a hora de enfrentarmos 
os problemas, que destruiu o fun-
cionamento do Estado. É preciso 
uma reorganização estrutural do 
país, com reformas gerais e prin-
cipalmente do “sistema político”. 
Esse sistema está corrompido e, 
para qualquer ação, necessário 
se faz realizar os mais espúrios 
acordos, senão nada acontece e 
quando acontece, são remendos 
das necessidades. Não precisa-
mos de “salvadores da pátria”. 
É necessário o engajamento 
coletivo da sociedade civil, caso 
contrário, deixaremos um país 
pior e mais injusto, para os nos-
sos filhos e netos.

PRECISAMOS PARAR DE 
POR REMENDO NOVO EM 
ROUPA VELHA!

PRECISAMOS PARAR DE 
ELEGER RAPOSA PARA CUI-
DAR DO GALINHEIRO!

Precisamos resgatar a consci-
ência cívica e o senso dos deveres 
e direitos da cidadania. Só com 
uma reforma geral do “sistema 
político e eleitoral”, que teremos 
candidatos “pessoas de caráter”, 
que vão se comportar como 
adultos responsáveis e não como 
crianças mimadas, que precisam 
de “bolsa família, bolsa gás, na 
verdade, de bolsas esmolas”, 
que precisam das “muletas” do 
sindicato, do colo dos governan-
tes e a proteção exacerbada das 
benesses do Estado. 

*Isso tudo pode parecer di-
fícil, até mesmo impossível, mas 
não é! Tivemos sinais no hori-
zonte, em 2013, quando levaram 
milhares de pessoas às ruas e 
se posicionaram contra o “des-
governo”, sem a participação 
dos partidos, dos políticos mau 

Caráter
caráter, das organiza-
ções sociais expúrias e 
dos sindicatos, usando 
com eficiência, as redes 
sociais. 

*O Estado não res-
ponde mais às demandas 
da sociedade, que paga 

elevados tributos para receber 
serviços públicos de péssimas 
qualidades. O governo consome 
40% do PIB. Investe 1% e 39% 
é gasto com a máquina pública. 
Há uma inversão de valores. Os 
governantes, pelo seu mau cará-
ter, pensam que a sociedade foi 
criada para sustenta-los. 

As reformas estruturais, que 
o país tanto precisa, somente 
virão pelos cidadãos de caráter 
e de bem, e NÃO pelos Partidos 
Políticos, pelo Senado e pelo 
Congresso Nacional, constituído 
de pessoas de mau caráter, cor-
ruptos e imorais. Essa mudança 
exige coragem, perseverança e 
crença nas liberdades individuais 
e coletivas. 

John Kenedy, ao ser eleito 
Presidente dos Estados Unidos, 
disse ao povo uma frase celebre: 
“Não pergunte o que o seu país 
pode fazer por você, mas o que 
você pode fazer pelo seu país?” 
Não é fácil responder essa cele-
bre frase. É preciso ter caráter 
e dignidade, para não inventar 
simples desejos. Elas precisam 
brotar no mais íntimo do seu 
coração. Quando você tiver o ar-
dente desejo dessa missão, o foco 
de seu objetivo estará definido. 

SEM UMA AÇÃO C0RAJO-
SA, NÃO HÁ ENVOLVIMENTO, 
SEM ENVOLVIMENTO NÃO HÁ 
COMPROMETIMENTO E SEM 
COMPROMETIMENTO, NÃO 
HAVERÁ MUDANÇAS!

*Conta-se uma lenda que: 
Um lavrador tinha sete filhos 
que viviam brigando entre si. 
Certo dia os reuniu dizendo que 
ia lhes mostrar o que a falta de 
comprometimento entre eles re-
presentava. Juntou sete varas de 
madeira amarrou e pediu que o 
quebrasse. Todos tentaram, mas 
nenhum conseguiu. Em seguida, 
desamarrou o feixe, deu uma vara 
para cada filho e pediu que que-
brasse. Todos conseguiram com 
facilidade. Ai falou: “Se vocês 
trabalharem juntos, com amor e 
harmonia, ninguém conseguirá 
vencê-los, mas se continuarem in-
sistindo em competir entre si, sem 
comprometimento, qualquer um 
poderá derrota-los facilmente”. 

Sabemos que não podemos 
vencer sozinhos, mas não vence-
remos se estivermos desunidos e 
rodeados por pessoas desleais, 
de mau caráter e sem compro-
metimento.

Finalmente, é preciso crer! O 
sucesso é o resultado do trabalho 
inteligente e perseverante, de 
todo brasileiro de caráter. Re-
construir o país para as futuras 
gerações, não é sorte e nem ma-
gia, é coragem, é determinação, é 
comprometimento, é abnegação, 
é patriotismo.

*Algumas citações foram 
reflexões tiradas do livro “10 
Mandamentos – Do país que so-
mos para o Brasil que queremos” 
- de Luiz Felipe D´Avila.
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Creche N. Sra. Aparecida será reinaugura pela prefeita  
Creche, que foi fechada 

no ano passado, retorna as 
atividades no próximo ano

Está programada 
para a próxima 
quarta-feira, 13 
de dezembro, a 
reinauguração da 

Creche Municipal Nossa Se-
nhora Aparecida, pela prefeita 
Adriana Quireza Jacob Lima 
Machado.

Segundo a Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura, a cre-
che instalada ao lado da Escola 
Profissionalizante “Mauro 

REABERTURA
A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado falou sobre a 

reabertura da Creche. “O prédio recebeu nova pintura, adquirimos 
novos móveis, e a instituição de ensino já está pronta para retomar 
as atividades já no primeiro semestre de 2018. Com a reabertura, 
atendo um pedido constante da população e, estou muito feliz por 
realizá-la, pois a Creche Municipal Nossa Senhora Aparecida é 
tradicional em nosso município, e será mais uma ferramenta para 
promover a formação de muitas crianças ituveravenses”, declara 
a prefeita.

César Borzani”, foi fechada 
no ano passado, e as atividades 
serão retomadas no próximo 
ano.

A Prefeitura de Ituverava 
e a Secretaria da Educação 
convidam a população para 
prestigiar a solenidade de rea-
bertura, quarta-feira, dia 13, às 
10h. A Creche Nossa Senhora 
Aparecida é localizada na rua 
Miguel Moisés, nº420, Alto 
da Estação. 

Está programa mutirão de
exames de papanicolau e PSA

A Prefeitura de Ituvera-
va, através da Secretaria de 
Saúde, em parceria com o 
Hospital do Câncer de Bar-
retos, programou para o dia 
15 de dezembro, sexta-feira, 
um mutirão de exames de 
papanicolau e PSA.

Serão oferecidos gratuita-
mente 50 exames de Papani-
colau e 40 de PSA (Antígeno 
Prostático Específico). A co-
leta de sangue será a partir 
das 8h, na carreta do Hospital 
do Câncer de Barretos, que 
estará instalada ao lado da 
Igreja Matriz Nossa Senhora 
do Carmo. Para o exame de 
PSA é preciso estar em Jejum.  

Também está programa 
para às 10h, no Centro Cultu-
ral Professor Cícero Barbosa 
Lima Júnior, palestra sobre 
câncer de próstata e de colo 
de útero, que será proferida 
por profissionais do Hospital 
do Câncer de Barretos, volta-
da a funcionários e estudantes 
da área da Saúde, bem como 

EXAME DE PSA
PSA é a sigla para Prostate-Specific Antigens, ou antígenos es-

pecíficos da próstata em português. O que são esses tais antígenos? 
Tratam-se de moléculas produzidas por essa glândula, inclusive quando 
ela está saudável. 

O que muda, na verdade, é a quantidade de PSA em circulação 
quando algum homem apresenta um câncer de próstata, por exemplo. 
Daí veio a ideia dos especialistas: fazer um exame para medir a con-
centração dessa partícula no sangue para verificar a presença dessa 
e de outras doenças.

Serve para detectar precocemente casos de câncer de próstata e 
outras condições, como a hiperplasia prostática benigna e a prostatite. 
O PSA é solicitado no início das investigações médicas. Outros exames 
complementam o diagnóstico, como o toque retal.

para toda população.

Alerta
A Secretaria de Saúde e a 

Prefeitura de Ituverava alertam 
sobre a importância da preven-
ção e o diagnóstico precoce do 
câncer de próstata e de útero, 
para que se caso forem identi-
ficados, possam ser imediata-
mente tratados.

O Secretário de Saúde e 

Carreta móvel para 
realização de examesVereador reforça solicitação de 

ambulâncias a Barros Munhoz 
Na manhã da última 

quarta-feira, 6 de dezem-
bro, o deputado estadual 
Barros Munhoz recebeu em 
seu gabinete, na Assem-
bleia Legislativa, o vereador 
Marcelo Celestino Pereira 
(“Marcelinho Capituva”), 
que esteve acompanha-                               
do pelo radialista Élvio            
Marques de Castro (“Bran-
co”). 

Na ocasião, eles ratifi-
caram o pedido da prefeita 
Adriana Quireza Jacob Lima 
Machado e do vice-prefei-
to Alcides Antônio Maciel 
Júnior, que solicitaram a 
destinação de R$ 250 mil 
para a aquisição de duas 
ambulâncias para o serviço 
de Saúde do município.

BOAS NOTÍCIAS
Segundo Barros Munhoz, até o fim do mês de dezembro o 

Projeto de Lei do Orçamento deve ser aprovado pela Assembleia 
Legislativa. “Espero, em breve, poder levar mais essas duas boas 
notícias para essa terra que tanto gosto”, anuncia o deputado.

“Agradeço ao governador Geraldo Alckmin pela atenção 
e pelas conquistas que têm liberado para Ituverava, pois são 
de extrema importância para a cidade”, completa o deputado 
Barros Munhoz. 

“Fiz questão de me encon-
trar com o nosso deputado 
Barros Munhoz e ratificar 
a importância desse pedido 
para Ituverava. Tenho certeza 
que essas ambulâncias serão 
muito importantes para o mu-
nicípio, pois vão ajudar mui-
tas pessoas”, disse o vereador 

Capituva. 
“O deputado prontamen-

te atendeu nosso pedido e, 
imediatamente, solicitou 
para que fosse inserida uma 
emenda ao Projeto de Lei 
do Orçamento do Estado, 
determinado os recursos”, 
ressalta o vereador. 

vice-prefeito, Dr. Alcides An-
tônio Maciel Júnior, alerta 
sobre a importância da po-
pulação comparecer. “Em 
nome da prefeita Adriana 
Quireza Jacob Lima Macha-
do, convido a população para 
aproveitar a oportunidade de 
fazer os exames. Aproveito 
para agradecer o Hospital do 
Câncer de Barretos pela par-
ceria”, afirma Maciel Júnior.

A prevenção do câncer de colo do útero 
é extremamente importante para a mulher 
não contrair a doença, daí a necessidade da 
realização de exames como o papanicolau e 
HPV, para detectar a presença de lesões pré-
-cancerosas, antes que elas se transformem 
em tumores malignos. 

O exame de papanicolau, ou Colpocitolo-
gia Oncológica, faz a análise das células da 
região do colo uterino para identificar infecções 
vaginais, doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) e, principalmente, algum sinal precoce 

EXAME PAPANICOLAU
de câncer de colo uterino, o terceiro tumor mais 
frequente na população feminina, segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (Inca). 

O exame é poderoso e ao mesmo tempo 
simples - consiste na coleta de material do colo 
do útero. De acordo com um estudo publicado 
na edição online do British Medical Journal 
(BMJ), a taxa de sobrevivência de mulheres com 
câncer de colo do útero detectado pelo exame 
chega a 92%, enquanto aquelas que são diag-
nosticadas apenas pelos sintomas apresentam 
uma taxa de sobrevivência de 66%.

O vereador Marcelo Celestino Pereira (“Mar-
celinho Capituva”) e o radialista Élvio Mar-

ques de Castro (“Branco”) reforçam pedido ao 
deputado Barros Munhoz 

Creche Nossa Senhora Aparecida, que deve 
ser reinaugurada. No destaque a prefeita 
Adriana Quireza Jacob Lima Machado

Rua Jovina Trajano  Borges, 866 (Antigo KaiKan)

QUERES SER CURADO?
 E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: 

Queres SER CURADO? João 5:6
 Por que Jesus perguntou isso? Porque muitas pessoas ficam no poço e não têm mais interesse 

em sair, aprendem a viver assim. Mas esse homem queria ser curado. Só que estava sozinho, não 
tinha amigos, ninguém que o colocasse ali.

Talvez, a religião, a indiferença de muitos, o preconceito. Mas Jesus veio para quebrar o 
protocolo da religião, a religião escraviza, amarra, impede, mas Jesus veio para fazer aquilo que 
ninguém pode fazer por você, vai aonde ninguém quer ir. Ele acredita em você quando ninguém 
mais acredita. Jesus fez o milagre, mas aquele homem teve que fazer a parte dele, acreditar. Jesus 
deu uma ordem, que foi obedecida. A palavra de Jesus tem o poder de interferir e aquele homem 
teve a capacidade de acreditar.

Muitas vezes nos sentimos abandonados, deixados. Mas nós acreditamos em Jesus, que vai 
até onde nós estamos. E Ele nos pergunta: “Você quer?  Ou seja apenas creia e pronto, nada mais, 
apenas acredite exerça sua fé e olhe para Jesus. Onde você estiver, Jesus está nesse momento. E 
Ele faz a mesma pergunta. Você quer? Se você quer, creia  e um milagre vai acontecer na sua vida.

Pr. Orlando

PALAVRA DE PAZPALAVRA DE PAZ



ClassifiCados

IMÓVEIS

Aluga-se: Casa, com 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, 
garagem para 3 carros, piso frio, forrada, pintura nova, 
localizada no Centro, perto da Igreja Matriz, na Rua Cel. 
Antônio Barbosa Sandoval, 112. Tratar pelo telefone 9 
8206-2282.
Aluga-se: Casa na rua Eurico Gonçalves Lino, 228, fica 

uma quadra antes do Cristo, à esquerda (casa grande). 
Trata pelos telefones 99979-1519 ou 3831-3268
Vende-se: Terreno com ótima localização à rua Eduardo 

Barbosa Falleiros, a 37,5 metros da Av. Dr. Soares de Oli-
veira, altura do nº 1.200, em frente à antiga escola infantil 
Meu Mundinho, com 11,50m x 30m (345m²). Tratar pelos 
telefones 9.9966-9161 ou 9.9998-2551.
Aluga-se: No Guarujá, praia Astúrias, frente par ao mar, 

para 6 pessoas (temporada), com garagem. Tratar com 
Alexandre pelo telefone (13) 99628-1222.
Vende-se: Terreno medindo  25 x 25m - área total , 625 

m2. Valor.  R$ 300 mil . Sinal de R$ 50 mil , restante na 
escritura. (16) 9.8149-8360

DIVERSOS

Procura-se: Chácara ou pequeno sítio para arrendar 
que tenha água, luz e casa. Tratar pelos telefones 3839-
0302 ou 99103-5584. 
Precisa-se: Faxineira que também tenha disponibili-

-dade para dormir com idosa quando se fizer necessário. 
Sendo esse serviço de acompanhante um serviço tem-
porário, damos preferência para quem já tenha outros 
serviços de faxina. Pode ser também para estudantes. 
Somente com referência. Tratar pelo telefone 99162-6114
Precisa-se: Faxineira para todo serviço. Somente com 

referência. Tratar pelo telefone 99162-6114.
Compram-se: Videogame antigo e usado e brinquedos 

antigos. Paga-se bem. Tratar telefones 3839-3522 ou 9 
9170-8171, com Dejair.
Vende-se: Dois pneus, 175 e 185, aro 14. Tratar pelo 

telefone 9 9997-5899
Vende-se: Freezer, prateleiras, balcão entre outros 

itens para mercearia. Interessado entrar em contato com 
número 9 9969-8743
Motorista para viagens. Grande conhecimento por todo 

o Brasil, instrutor de direção defensiva, veículo próprio 
se necessitar, disponho de vários dias, se necessitar. 
Interessados entrar em contato telefone: (16) 99995-3936 
ou 99344-0995.

NeCrologia

geral
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Campanha da Drogaria do Povo sorteará R$ 100 mil

A Rede Drogaria Total, 
com 400 unidades no 
Estado de São Paulo, 
lançou dia 1° de mar-
ço deste ano, a pro-

moção “Cliente Vale Ouro”, que 
sorteará pela Loteria Federal, no 
próximo dia 30 de dezembro, R$ 
100 mil em barras de ouro. Será 
o último prêmio da promoção. 
Já foram nove ganhadores de R$ 
10 mil em barras de ouro – um a 
cada mês.

A Drogaria do Povo de Ituve-
rava, unidade da Drogaria Total, 
está participando da promoção, 
estampando banners, e oferecen-
do os produtos promocionais, 
que são da mais alta qualidade e 
preços especiais.

Em entrevista concedida à 
Tribuna de Ituverava, o proprie-
tário da Drogaria do Povo, João 
Albino Gonçalves, fala sobre a 
campanha, que realizam no mês 
de dezembro. 

“De março a novembro, a 
cada R$ 25 em compras no setor 
de perfumaria na unidade da 
Drogaria Total, o cliente recebia 
um cupom, que dava o direito a 
concorrer ao sorteio mensal, cujo 
prêmio era no valor de R$ 10 mil 
em barras de ouro”, explica. 

“Segundo o regulamento, nes-
te mês de dezembro, os clientes 
recebem um cupom para concor-
rer ao prêmio de R$ 100 mil em 

A cada R$ 50 em compras em perfumaria, os clientes têm direito a um cupom, para participar do sorteio
barras de ouro a cada R$ 50 em 
compras, no setor de perfumaria.

Cartão fidelidade
Ele explica que para ganhar o 

cupom é preciso comprar com o 
cartão fidelidade ou com o cartão 
convênio/empresa. “Os clientes 
que ainda não possuem cartão 
fidelidade podem fazê-lo na hora, 
no balcão da drogaria. É bom 
lembrar que através do cartão é 
possível obter descontos de até 

ProClamas

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro:

FELIPE GABRIEL VIEI-
RA DA SILVA, solteiro, de 
nacionalidade brasileira, Ope-
rador de máquinas, natural de 
ITUVERAVA - SP, residente 
ITUVERAVA - SP, filho de 
ÉDSON APARECIDO RIBEI-
RO DA SILVA e de LUCIENE 
DE FARIA VIEIRA DA SIL-
VA; e THAYLA CRISTINE 
LIPORINI, solteira, de nacio-
nalidade brasileira, Estudante, 
natural de PONTAL - SP, 
residente ITUVERAVA - SP, 
filha de WARLEY LIPORINI 
e de ROSAHA MOURA.

VICENTE DE PAULO 
NOGUEIRA, divorciado, de 
nacionalidade brasileira, Mú-
sico , natural de PATOS DE 
MINAS - MG, residente ITU-
VERAVA - SP, filho de ERZA-
DES JOSÉ NOGUEIRA e de 
LUZIA ROSA NOGUERA; 
e MARIANA GONÇALVES 
FERREIRA, solteira, de nacio-
nalidade brasileira, Professora, 
natural de ITUVERAVA - SP, 
residente ITUVERAVA - SP, 
filha de MOACIR GOMES 
FERREIRA e de ROSE MEI-
RY GONÇALVES FERREI-
RA.

RENATO DA SILVA 
CANO, divorciado, de nacio-
nalidade brasileira, Aposen-

tado, natural de RIBEIRÃO 
PRETO - SP, residente ITU-
VERAVA - SP, filho de BENE-
DITO DA SILVA CANO e de 
MARIA PRÓES DA CUNHA 
CANO; e NEILA ADRIANA 
GONÇALVES, divorciada, 
de nacionalidade brasileira, 
Do lar, natural de UBERA-
BA - MG, residente ITUVE-
RAVA - SP, filha de ALICIO 
GONÇALVES MANSO e de 
MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA GONÇALVES.

JUSCELINO VALERIO 
MARCOLINO DA SILVA, 
solteiro, de nacionalidade 
brasileira, Vigilante, natural 
de ITUVERAVA - SP, resi-
dente ITUVERAVA - sp, filho 
de JOÃO MARCOLINO DA 
SILVA e de NILDA VALE-
RIO; e ROSEMARA COSTA 
DE SOUZA, divorciada, de 
nacionalidade brasileira, Cos-
tureira, natural de FRANCA 
- SP, residente ITUVERAVA 
- SP, filha de JORGE MOREI-
RA DE SOUZA e de ROSA 
COSTA DE SOUZA.

 Se alguém souber de al-
gum impedimento, oponha-o 
na forma da lei.

 Lavro o presente, que afixo 
no lugar de costume e publico 
pelo jornal local.

 Ituverava, 08 de dezembro 
de 2017.

A Oficial: 
Érika Rubião Lucchesi

3839-7020 / 3839-7030
RUA JOÃO EVANGELISTA DE LIMA, 199

NOS CLASSIFICADOS
DA TRIBUNA

ANUNCIE

A cada R$ 50 em compras no setor da 
perfumaria, dá direito a um cupom para 
participar da Promoção Cliente Ouro”. 

BAZAR DO GRUPO ASA
O Grupo ASA tem o prazer de convidar a todos para o 7º Bazar de Ar-

tesanato.
Estarão à venda  jogos de banho, toalhas de mesa, panos de prato, 

colchas e toalhas em crochê, além de diversos artigos em artesanato, con-
feccionados por voluntários do Grupo ASA.

A abertura foi ontem, dia 08 de dezembro, das 8h às 12h.
Informamos que as vendas continuarão até o dia 29 de dezembro, nos 

seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 17h
Prestigie nosso Bazar!
O Amor é Lindo!

LUIZA HELENA FERREIRA
GRUPO ASA

EDSON FONTEBASSI 
(“CUCA PROTÉTICO”) 

Faleceu dia 3 
de dezembro, 
aos 63 anos, 
Edson Fonte-
bassi (“Cuca 
Protético”). 
Filho de Albi-
no Fontebassi 
e Teolina da 
Silva Fonte-
bassi, são seus 

irmãos Wilton, Vantuil, Vani, 
Itamar, Carlos e Fátima Regi-
na e  sobrinhos Vantuil Júnior, 
Marcelo, Regiane, Gerson, 
Daniel, Cássia, Fernando (in 
memoriam), Almir, Carlos 
Henrique, Marina, Camila e 
Patrícia. Deixa também cunha-
das e sobrinhos-netos. 

AUGUSTO THEODORO
Aos  76 
anos, fa-
leceu dia 
4 de de-
zembro, 
o padeiro 
Augusto 
Theodo-
ro, casa-
do com 
Cleonice 

da Silva Theodoro. São seus 
filhos Jairo Theodoro, casado 
com Milena de Matos Theodo-
ro e Sigmar Theodoro, casado 
com Sônia Regina, netos Ana 
Carolina Theodoro, Ana Bea-
triz Theodoro, Jorge Augusto 
Theodoro, Thales Theodoro 
e Arthur Theodoro e bisneto 
Miguel Theodoro. Augusto é 
filho de José Theodoro e Maria 
Conceição e tem uma irmã.

JOÃO PEREIRA DOS 
SANTOS (“LUIZÃO”)

Fa leceu 
a o s  6 3 
anos, dia 
6 de de-
zembro, 
o aposen-
tado João 
P e r e i r a 
dos San-

tos (“Luizão”). São seus filhos 
Luiz Carlos Aparecido Viana 
dos Santos, Rosiene Viana dos 
Santos, Daniele Cristina Viana 
dos Santos, Divino Rogério 
Viana dos Santos e Laura 
Germano e netos Paulo Henri-
que, Gabriely Cristine, Caleb, 
Daniel, Sara Viana, João Ro-
drigo, Lizandra, Bárbara, Sara, 
Filipe, Thiago, Victor Hugo 
e Letícia. Filho de Francisco 
Geraldo dos Santos e Maria 
das Mercedes, são seus irmãos 
Maria do Carmo, Armando, 
Vera e Ieda. 

80% em medicamentos”, enfatiza 
João Albino.

“O objetivo da promoção não 
é só impulsionar as vendas, mas 
principalmente oferecer melhores 
opções aos clientes, para que 
possam presentear familiares e 
amigos, uma vez que trabalhamos 
com diversas opções de perfumes 
nacional e importados e, ainda, 
concorrer a muitos prêmios”, 
destaca. 

FINAL DE ANO
O empresário também fala sobre as expectativas de vendas para 

o final de ano. “Estamos muito confiantes e otimistas, em relação as 
vendas, pois o consumo tem aumentado dia após dia. E, embora o país 
esteja enfrentando um momento de crise, posso dizer que não fomos 
tão afetados, por termos um diferencial, que é a Rede Total e todas as 
vantagens que ela oferece”, conclui João Albino Gonçalves.

Drogaria do Povo
Com 32 anos em atividade, a Drogaria do Povo é referência em aten-

dimento, com bons preços e variedade em medicamentos e perfumaria. 
A empresa, que é unidade da Drogaria Total, em Ituverava, possui 18 
colaboradores e funciona todos os dias das 7h30 às 22h.

O empresário João Albino Gonçalves,, que tem vasta experiência na 
área,  é casado com Soneide Machado Gonçalves, e tem as filhas Marina, 
Maria Fernanda e Marília.

SERVIÇO

Drogaria do Povo 
Endereço: Avenida Doutor Soares de Oliveira, 406. 
Telefones: 3729-3384, 3829-1422, 0800-345266
Faebook: Drogaria do Povo

EDNA MARTINA
 MARTINS BAVIEIRA

F a l e c e u 
a o s  6 8 
anos, dia 
5 de de-
zembro , 
E d n a 
M a r t i n a 
M a r t i n s 
Bavieira, 

casada com Nelson Bavieira. 
São seus filhos Gislaine Ba-
vieira, Gesualdo Bavieira e 
Gustavo Bavieira e netos Ana 
Júlia e Emerson Júnior. Filha 
de Adolfo Fernandes Martins 
e Undelina Maria Martins, 
são seus irmãos Évia, Ednéia, 
Antônia e Luzia.

MARLENE MARQUES 
MOREIRA CAMILO

Dia 4 de de-
zembro, fa-
leceu aos 56 
anos, Marle-
ne Marques 
Moreira Ca-
milo, casada 
com Antônio 
Barroso Ca-

milo. Ela deixa os filhos Mar-
cos Antônio Moreira Camilo, 
Márcia Moreira Camilo e Már-
cio Moreira Camilo e os netos 
Fransérgio, Heloá Stephany 
e Kauan. Filha de José Alves 
Moreira (in memoriam) e Jan-
dira Siqueira Moreira, são seus 
irmãos Jair, Nenê, Laudiceno e 
Donizete (in memoriam).

ALCINO MENEGHINI
Faleceu dia 4 
de dezembro, 
aos 83 anos, 
o aposentado 
Alcino Mene-
ghini, filho de 
Emílio Mene-
ghini e Carmela 

Peraro. Ele deixa o irmão José 
Meneghini. 
Funerária Irmãos Nascimento

TRADICIONALMENTE O MELHO

3839-7020 / 3839-7030

Assine o melhor jornal da região
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Professores da Rede Municipal participam do PNAIC 
PNAIC é um compromisso formal e solidário assumido pelos governos Federal, Estados e Municípios

A Prefeitura de Ituve-
rava, por meio da 
Secretaria Munici-
pal da Educação, 
iniciou o PNAIC 

(Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa) para profes-
sores e assessores de coordenação 
pedagógica que atuam no ciclo 
de alfabetização (1º ao 3º ano) e 
Educação Infantil.

Segundo a Assessoria de Im-
prensa da Prefeitura, o PNAIC 
deste ano veio com novidades. 
Além do ciclo da alfabetização 
(1º, 2º e 3º ano) foram incluídos 
assessores de coordenação peda-
gógica e professores da Educa-
ção Infantil (1ª e 2ª Etapa), que 
trabalharão com as crianças as 
perspectivas e especificidades da 
leitura e escrita, trazendo também 
suas experiências de trabalho 
enriquecendo ainda mais o curso 
de formação.

A secretária de Educação, 
Valdinéa Rodrigues de Souza 

Borba fala sobre o PNAIC. “O 
Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção reitera nosso compromisso 
em trabalhar integralmente para 
promover melhorias na educação, 
em parceria com instituições re-
nomadas, como a UFSCAR, para 
formar muito mais do que alunos 
com bom rendimento escolar, 
mas também cidadãos prepa-
rados para o futuro”, observa a 
secretária.

Leitura e escrita
“A ampliação do Pacto Na-

cional de Alfabetização para a 
Educação Infantil é importante 
porque oferecerá ferramentas im-
portantes para trabalhar a leitura e 
a escrita nesta fase do ensino. “O 
que as crianças aprendem nesse 
período fica consolidado e elas le-
vam como base para as próximas 
etapas. Isso, com certeza, fará 
muita diferença quando ingressar 
no Ensino Fundamental, facilitan-
do sua aprendizagem”, diz.

A prefeita Adriana Quireza 
Jacob Lima Machado também 
falou sobre o Pacto Nacional 
pela Alfabetização. “Agradeço 
os professores e assessores de co-
ordenação pedagógica que estão 
participando dessas formações.

Com certeza com a dedicação 
de todos, elas vão contribuir mui-
to para o aprendizado das nossas 
crianças e na formação de cida-
dãos ainda melhores”, enfatiza a 
prefeita.

CONHEÇA O PROGRAMA
O PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

um compromisso formal e solidário assumido pelos governos Federal, 
Estados e Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano 
Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de 
“Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 
ano do ensino fundamental”, além reduzir a distorção idade-série na 
Educação Básica, melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) e contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos 
professores.

Alunos das EMEIS e creches 
da cidade recebem diplomas  

Tiveram início na semana 
passada, as formaturas das 
turmas da 2ª fase das Creches 
Municipais de Ensino Infantil 
(CEMEIS) e Escolas de Ensino 
Infantil (EMEIS).

Cinco unidades já realiza-
ram cerimônia para entrega de 
certificados, com apresentações 
artísticas dos alunos, juramento 
e agradecimento. 

Na quinta-feira, 30 de no-
vembro, 48 crianças da CEMEI 
Leontina Menezes Felisbino, de 
São Benedito da Cachoeirinha, 
foram diplomadas. Na sexta-
-feira, dia 1º de dezembro, foi 
a formatura da CEMEI Leda 
Dias Campos, no Nosso Teto. 
A cerimônia foi realizada na 
própria creche, onde 15 alunos 
receberam diploma. O para-
ninfo da turma foi o vereador 
Carlos Magno Quireza Jacob 
Lima Machado.

Dia 4 de dezembro, segun-
da-feira, foi realizada a soleni-
dade dos 50 alunos da EMEI 

AUTORIDADES
Estiveram presentes nas solenidades, a prefeita Adriana Quireza 

Jacob Lima Machado; a secretária de Educação, Valdinéa Rodrigues de 
Souza Borba; e as Assessoras Especiais de Educação, Dânia Maria de 
Sousa Silva e Cláudia Cristina Mariano Avelar; gestoras das unidades 
de Ensino Infantil, familiares e convidados.

A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado parabeniza os for-
mandos e pais. “Queridos pais e crianças, parabenizo-os pela conquista 
desse primeiro diploma, com certeza, será um momento inesquecível a 
todos vocês. Também não posso deixar de parabenizar todas as escolas 
e creches pelo trabalho desenvolvido com essas crianças. Desejo a todos 
um Feliz Natal e um próspero 2018”, afirma a prefeita.

Manoel Lázaro. O evento foi na 
AFMI, e o paraninfo a turma foi 
o casal Denise de Souza Peixoto 
e Jânio Peixoto.

CEMEI Thereza Lopes
Na terça-feira, dia 5, for-

maram-se 24 alunos da CEMEI 
Thereza Lopes, no Jardim Guana-
bara. A cerimônia foi no Centro 
Cultural “Professor Cícero Bar-
bosa Lima Júnior”. As paraninfas 
foram as Assessoras Especiais da 
Educação Infantil, Dânia Maria 
de Sousa Silva e Cláudia Cristina 

Mariano Avelar.
Na AFMI, foi realizada na 

terça e quarta-feira, 5 e 6 de de-
zembro, a entrega de diplomas 
dos 114 alunos da EMEI “João 
Antônio Macedo”. As crianças 
do período da manhã tiveram 
como paraninfo o pediatra Dr. 
Luciano Queiroz e do período 
da tarde a empresária Marisíl-
via Rodrigues Sandoval, que foi 
representada pelo presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Ituverava, Dr. Luiz Inácio 
Borges.

Realizada formatura da turma 
de atiradores do TG  de 2017

Foi realizada no Centro Cul-
tural “Cícero Barbosa Lima 
Júnior”, sexta-feira, 1º de dezem-
bro, a solenidade de encerramento 
do ano de instrução dos atiradores 
da turma de 2017, do TG 02-058.

Após um ano de trabalho, 
45 jovens, entre monitores e 
atiradores, concluíram seu dever 
de servir à Pátria Brasileira. O 
Chefe de Instrução do TG 02-058, 
Subtenente Fábio Nunes recebeu 
várias autoridades, ente elas, a 
prefeita Adriana Quireza Jacob 
Lima Machado; o tenente da 
Reserva do Exército Brasileiro, 
Raimundo Neto de Cerqueira; os 
vereadores Adauto Barbosa de 
Matos e Everaldo Alves Machado 
Dias “He-Man”, familiares dos 
atiradores e convidados.

Também foram realizada a 

BRILHANTE TRABALHO
A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado, que é diretora do 

Tiro de Guerra 02-058, fala sobre a solenidade. “Estou muito feliz pela 
oportunidade de participar deste evento e agradeço pessoalmente a todos 
os atiradores pelo brilhante trabalho realizado em nosso município no 
decorrer desse ano. Em nome de toda a população, parabenizo a todos”, 
declara Adriana.

Projetos da EMEF Jardim Guanabara 
foram encerrados no Parque Recreio  

Na última semana, dois 
projetos desenvolvidos por 
alunos da EMEF Jardim Gua-
nabara foram encerrados com 
atividades no Parque Recreio 
“Balduíno Nunes da Silva”.

Os alunos do 3º ano A, da 
professora Andréa Serrano 
e a coordenadora da escola 
Guanabara, Bianca Rego Bar-
bosa, desenvolveram o projeto 
“Jardim: um mundo para os 
animais pequenos”. Finalizan-
do as atividades, os alunos e 
envolvidos promoveram uma 
mostra no Parque Recreio.

Alunos do 4º ano B, das pro-
fessoras Renata Pontes e Maísa 
Silveira, participaram do pro-
jeto “Identidade com Cândido 
Portinari”. No encerramento 
foi realizado um sarau, com 
brincadeiras e poesias, também 
no Parque Recreio.

CARTÃO POSTAL  
A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado falou sobre as 

atividades. “Parabenizo todos os envolvidos nessas atividades, que 
promoveram uma visita da EMEF Jardim Guanabara no Parque 
Recreio. Parcerias desta natureza contribuem para o aprendizado 
dos nossos alunos, além de valorizar um dos cartões postais mais 
bonitos da região. Parabéns a todos”, finaliza a prefeita.

Elogio
A secretária de Educação, 

Valdinéa Rodrigues de Souza 
Borba, elogia as atividades. “Na 
pessoa da diretora da EMEF Jar-
dim Guanabara, Célia Machado, 
parabenizo a equipe gestora, 
professores e alunos, pelo sucesso 
em seus projetos realizados no 
decorrer do ano, principalmente 
por utilizarem para o aprendi-
zado um local tão importante 
na história de Ituverava, que é 
o Parque Recreio”, declara a 

secretária.
O secretário do Meio Am-

biente e Recursos Hídricos, 
Alberto de Faria Pereira elogia 
a iniciativa dos projetos serem 
encerrados no Parque Recreio. 
“Ficamos muito felizes com 
a visita dos alunos da EMEF 
Jardim Guanabara, pois, um 
dos motivos, da mudança da 
secretaria para o Parque Re-
creio é justamente aproximar 
a população desse local. O 
Parque Recreio está de portas 
abertas à população.

entrega do diploma do “Monitor 
Destaque”, ao jovem Danilo 
Rodrigues Severino, também 
vencedor de Tiro ao Alvo, e 
considerado o “Melhor Atirador 
Combatente”. O “Atirador Desta-
que” foi Paulo Donizete Rezende 
Filho e “Melhor Aptidão Física” 
Ighor Alves Vitor Araújo.

O Chefe de Instrução do Tiro 

de Guerra 02-058, Subtenente Fá-
bio Nunes, parabenizou os atira-
dores pala formatura. “Agradeço 
o apoio e empenho dos atiradores 
e monitores da turma de 2017.

“Estou muito feliz pelo traba-
lho realizado, espero que todos 
saiam do Tiro de Guerra como 
cidadãos, filhos, e amigos mais 
conscientes”, ressalta o subte-
nente.

Capacitação 
do PNAIC

Formatura de 
EMEIs e creches

Formatura dos 
atiradores do TG

Alunos da 
EMEF Jardim 
Guanabara
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Núcleos Educativos fazem 
confraternização de Natal  

Prefeitura de Itu-
verava, através 
da Secretaria do 
Bem-Estar e In-
tegração Social, 

deu início as confraterniza-
ções de Natal dos núcleos 
Socioseducativos na cidade, 
bairro rural e distritos. Os nú-
cleos fazem parte da Proteção 
Social Especial e são coorde-
nados pelo CRAS (Centro de 
Referência em Assistência 
Social).

Na terça-feira, 5 de de-
zembro, foi realizada uma 
confraternização no Recrian-
ça de São Benedito da Cacho-

eirinha; quarta-feira, dia 6, 
as festas foram no Recriança 
do bairro Benedito Trajano 
Borges e no Curumins, lno 
Nosso Teto.

Nos eventos estão sendo 
oferecidos salgadinhos, refri-
gerantes, doces e distribuídas 
lembrancinhas. As crianças 
também participam apresen-
tando danças e encenando 
peças teatrais

O Secretário do Bem-Estar 
e Integração Social, Antônio 
Carlos Silva, fala sobre as 
confraternizações de Natal. 
“Parabenizo todos núcleos 
Socioeducativos pela organi-

FESTIVIDADES
A prefei ta Adr iana Quireza Jacob Lima 

Machado elogia as festividades. “Esse mo-
mento é de muita ref lexão, e as cr ianças 
estão entendendo a verdadeira mensagem 
do Natal, através dos teatros e músicas que 
estão sendo apresentados. Desejo um Feliz 
Natal às crianças Quero desejar a todos um 
Feliz Natal, que Jesus renasça realmente em 
nossos corações e um próspero Ano Novo”, 
finaliza a prefeita.

zação das confraternizações 
de Natal, que estão maravi-
lhosas.

Desejo um Feliz Natal 

e Feliz Ano Novo a todas 
as crianças atendidas pelos 
núcleos e a suas famílias”, 
declara.

As Creches Munici-
pais e Escolas de Ensino 
Infantil estão promoven-
do diversas confraterni-
zações em celebração 
ao Natal. Além de come-
morarão o Natal, as uni-
dades estão marcando o 
encerramento de mais 
um ano letivo.

Os eventos estão sen-
do realizados pelas pró-
prias instituições.

Prefeitura de Ituverava 
realiza festas de Natal 
em EMEIS e Creches

A secretária de Edu-
cação, Valdinéa Rodri-
gues de Souza Borba, 
deseja Feliz Natal às 
crianças, professores e 
as equipes. “Parabenizo 
todas as unidades pelas 
lindas confraterniza-
ções e desejo a todos os 
envolvidos um Feliz Na-
tal e um Feliz 2018. Que 
Deus abençoe a todos”, 
deseja a secretária.

MUITAS VITÓRIAS
A prefeita fala sobre as confraterniza-

ções. “É o momento de celebrar todas as 
conquistas do ano de 2017. Espero que em 
2018 todos tenham muitas vitórias. A crian-
ças, professores, funcionários, equipes de 
gestão, desejo um Feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo”, afirma a prefeita Adriana 
Quireza Jacob Lima Machado.

Confraternização de Natal em 
núcleo socioeducativo

Instituição educacional 
comemora Natal
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Resenha Daniel Dantas  (danieldantas@tribunadeituverava.com.br) GeRal

Régis Pires Barbershop 
faz importantes inovações 

Fazer do ato de cortar os 
cabelos, momento de lazer e 
descontração, é a filosofia do 
profissional Régis da Silva 
Pires Júnior. Ele inaugurou o 
Régis Pires Barbershop, onde 
oferece serviços antes dis-
poníveis em apenas grandes 
centros

Muito bem instalado à Rua 
Coronel Augusto Barbosa, 
37, a Régis Pires Barbershop 
oferece corte de cabelo e bar-
ba, em um espaço totalmente 
confortável e muito agradável. 
O salão conta com sofás con-
fortáveis, decoração vintage 
com quadros e enfeites, e uma 
mesa de sinuca a disposição 
dos clientes. Conta, acima de 
tudo, com a vasta experiência 
de Régis da Silva Pires Júnior. 

“Também há o espaço kids, 
com Netflix, onde as crianças 
podem se divertir e ficar à 
vontade”, explica Régis, em 
entrevista concedida à Tribuna 
de Ituverava.

“O ambiente é climatizado 

Mil setecentos e sessenta. Esse é o número de 
presos que a Penitenciária de Franca, antigo CDP 
(Centro de Detenção Provisória), está abrigando. 
De acordo com um balanço da SAP (Secretaria 
da Administração Penitenciária), correspondente 
ao dia 4 de dezembro, a população carcerária está 
bem acima das 847 pessoas que podem estar lá. 
Trata-se de mais que o dobro de sua capacidade 
e, segundo levantamento feito pelo Comércio, 
é o maior registrado desde que a instituição se 
transformou em penitenciária. A unidade abriga 
acusados que tiveram suas prisões preventivas 
decretadas, outros que estão à espera de julgamento e quem já passou pela Justiça e teve sua 
sentença proferida. Após um decreto do governador Geraldo Alckmin (PSDB), converteu-se de 
CDP para Penitenciária em agosto deste ano, sob argumento de que essa mudança contribuirá 
no processo de ressocialização dos presos, mantendo-os próximos de seus familiares.

 Apesar da superlotação, a SAP alega que tem feito o possível para evitar que os índices 
fiquem ainda maiores no Estado. Porém, quando questionada a respeito da situação apenas de 
Franca, não houve respostas, nem confirmou se esse índice foi o mais elevado desde a funda-
ção do CDP no município.  Em nota, a assessoria de comunicação informou que o Estado de 
São Paulo tem investido na adoção de penas alternativas à pena de encarceramento (em crimes 
de menor potencial ofensivo). “Hoje, mais de 12 mil pessoas prestam serviços à comunidade, 
medida essa que substitui a pena de prisão.”

PENITENCIÁRIA DE FRANCA ABRIGA 
MAIS QUE DOBRO DA CAPACIDADE DE PRESOS

VOTO DE RELATOR NA CONDENAÇÃO 
DE LULA JÁ ESTÁ PRONTO

O primei-
ro voto que 
julgará o re-
curso contra 
a condena-
ção do ex-
-presidente 
Luís Inácio 
Lula da Silva 
(PT) já está 
pronto. O de-

sembargador João Pedro Gebran Neto, relator 
dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, 
finalizou seu voto na última sexta-feira, conforme 
apurou VEJA.

O conteúdo de sua argumentação é sigiloso 
e apenas os outros dois desembargadores da 8ª 
turma têm acesso ao conteúdo. Lula foi conde-
nado pelo juiz Sérgio Moro, de Curitiba, a nove 
anos e meio de prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro em 14 de julho deste ano. A apelação 
de Lula chegou ao TRF4 em 23 de agosto. A con-
denação de Lula também em segunda instância 
pode torná-lo inelegível para as eleições presi-
denciais de 2018. Lula é o favorito nas pesquisas 
de intenção de voto.

ALIADOS DEFENDEM QUE ALCKMIN 
DEIXE O GOVERNO EM FEVEREIRO 
PARA RODAR O PAÍS

A u x i -
l i a res  do 
governador 
G e r a l d o 
A l c k m i n 
(PSDB-SP) 
passaram a 
d e f e n d e r 
que ele dei-
xe o gover-
no de São 
Paulo antes do Carnaval, em fevereiro, para 
se dedicar à pré-campanha. Acreditam que ele 
precisa se expor mais para melhorar o desempe-
nho nas pesquisas. Sem um patamar que inspire 
confiança, líderes de siglas da base dizem que 
Alckmin pode até herdar uma aliança robusta por 
falta de outra opção ao centro, mas corre sério 
risco de ser cristianizado.

 Integrantes de partidos do chamado centrão 
já afirmam que podem fechar aliança nacional 
com Alckmin, mas liberar diretórios estaduais 
a apoiarem o PT –especialmente no Nordeste.

CÂMARA DE SP APROVA PRIVATIZAÇÃO 
DO ANHEMBI

A Câmara 
de Vereadores 
de São Paulo 
acaba de apro-
var, por 34 vo-
tos favoráveis 
e 11 contrá-
rios, a venda 
do Anhembi.

“Esse projeto dependerá de um projeto de 
lei futuro, que dirá o valor e a metragem do que 
poderá ser construído na área privatizada. Ou 
seja, o processo em si não terminou, apesar da 
privatização ter sido autorizada com a votação 
de hoje”, diz o vereador tucano Eduardo Tuma.

MANTEGA E FOSTER DENUNCIADOS 
POR MANIPULARAM PREÇOS PARA 
BENEFICIAR DILMA

O Minis-
tério Público 
Federal no 
Rio de Janei-
ro acaba de 
entrar com 
u m a  a ç ã o 
civil pública 
contra o ex-
-ministro da 
Fazenda Guido Mantega e a ex-presidente da 
Petrobras Graça Foster por improbidade ad-
ministrativa. Na ação, os procuradores acusam 
Mantega, Foster e ex-integrantes do Conselho 
de Administração da Petrobras de manipular a 
política de preços da gasolina para represar a 
inflação nos anos de 2013 e 2014.

“Em realidade, eles atuavam segundo orien-
tação do governo federal, que intentava segurar a 
inflação, tendo em vista as eleições presidenciais 
de 2014”, afirmam os procuradores.

Também constam no processo a ex-ministra 
do Planejamento Miriam Belchior, o ex-presiden-
te do BNDES Luciano Coutinho, o ex-ministro 
de Minas e Energia Marcio Pereira Zimmermann, 
o general Francisco Roberto de Albuquerque e o 
conselheiro da estatal José Maria Ferreira Rangel.

O profissional Régis da Silva Pires Júnior 
tem ampla experiência com o corte de cabelo

COPOM REDUZ SELIC A 7%, O MENOR 
NÍVEL DA HISTÓRIA

O  C o m i -
tê de Política 
Monetária (Co-
pom), do Banco 
Central, redu-
ziu nesta quar-
ta-feira a Selic 
em 0,5 ponto 

porcentual, para 7%. É o menor valor para taxa 
básica de juros desde 1999, quando a instituição 
passou a divulgar metas para o índice como fer-
ramenta de política monetária. É o décimo corte 
consecutivo na Selic.

GABRIEL JESUS É O SEXTO SUB-21 MAIS 
VALIOSO DO MUNDO

 De acordo 
com o CIES 
Football-Ob-
servatory, es-
pecializado em 
esta t ís t icas , 
Gabriel Jesus, 
centroavante 
do Manchester 
City, é o sexto 
jogador sub-21 mais valioso do mundo -ele 
teve crescimento de 105% em relação à última 
publicação do ranking, publicada em setembro, 
e o valor é estimado em 108,4 milhões de libras 
(R$ 476,2 milhões). Kylian Mbappé, parceiro de 
ataque de Neymar no Paris Saint-Germain, ficou 
com a primeira posição do ranking.

Segundo o estudo, Mbappé vale 182,8 mi-
lhões de libras (R$ 803 milhões), com cresci-
mento de 37% em relação à última publicação. O 
atacante do PSG é seguido por Dele Alli, meia do 
Tottenham, que vale 180,2 milhões de libras (R$ 
791,6 milhões), com queda de 1% em relação à 
última publicação, e por Leroy Sané, colega de 
Jesus no City, que vale 124,5 milhões de libras 
(R$ 546,9 milhões), crescimento de 41% em 
relação à última publicação.

Entre Mbappé e Jesus, aparecem ainda Ous-
mane Dembélé, atacante do Barcelona, que vale 
120,4 milhões de libras (R$ 528,9 milhões), com 
queda de 13% em relação à última publicação, 
e Marcus Rashford, atacante do Manchester 
United, que vale 116,7 milhões de libras (R$ 
512,7 milhões), crescimento de 28% em relação 
à última publicação. 

EMPRESÁRIO DIZ TER PAGO PROPINA 
PARA SELEÇÃO USAR TITULARES EM 
TORNEIO

Uma das 
testemunhas 
mais aguar-
dadas no jul-
gamento do 
escândalo de 
corrupção da 
Fifa, o bra-
sileiro José 
H a w i l l a , 

dono da empresa de marketing esportivo Traffic 
e réu confesso no caso, afirmou em Nova York 
que pagou propina a cartolas latino-americanos, 
entre eles o ex-presidente da CBF Ricardo Tei-
xeira, ao longo das últimas três décadas. Hawilla 
disse que o acordo com Teixeira, que chamou de 
“uma das vozes e presenças mais importantes nas 
decisões” da Conmebol, visava garantir que a 
seleção brasileira disputasse as partidas da Copa 
América -torneio do qual detinha os direitos de 
transmissão- com “os seus melhores jogadores”.

O ex-presidente da CBF teria recebido pelo 
menos US$ 10 milhões, segundo o empresário, 
que fez acordo de delação premiada nos Estados 
Unidos e chegou à Corte de Justiça do Brooklyn 
com dificuldade para respirar, usando um tanque 
de oxigênio. Nas primeiras horas de seu depoi-
mento, Hawilla também deu detalhes da origem 
do esquema de corrupção.

BOLA DA COPA TEM TECNOLOGIA 
BRASILEIRA

U m a 
borracha 
espec ia l 
feita com 
e t i l e n o 
extra ído 
da cana de 
açúcar vai 
preencher 
a bola ofi-
cial da Copa 2018.

Segundo a Arlanxeo, que fabrica o produto, a 
densidade, a dureza e o peso são calculados para 
melhorar o amortecimento na hora do chute.

Por não conter material oriundo do petróleo, o 
produto também tem impacto ambiental reduzido.

e os clientes recebem coman-
das, onde podem marcar a 
consumação que fizerem, de 
cervejas, refrigerantes e sucos, 
que é mais uma opção para os 
clientes”, ressalta. 

Ainda de acordo com ele, 
as inovações não param por 
aí. “Oferecemos rede Wi-Fi, 
música ambiente e senhas para 
que o cliente garanta o seu 
atendimento, mesmo que não 
possa esperar no local”, diz. 

“Também implantamos o 
serviço de barbaterapia, com 
limpeza de pele aos clientes, 
o que também é muito impor-
tante”, destaca. 

Atualizações
Além do ambiente dife-

renciado, Régis da Silva Pires 
Júnior é considerado referên-
cia na cidade devido à sua 
experiência, técnica e cons-

tante atualização. “Sempre 
participei de muitos cursos, e 
na medida em que ia me ca-
pacitando, passava a ter mais 
clientes e maior procura pelo 
meu trabalho, o que sempre 
me motivava mais”, destaca. 

“Participo com frequên-
cia de workshops em todo o 
Brasil, e também em outros 
países, como o Uruguai. Tam-
bém já fiz curso com profis-
sionais dos Estados Unidos, 
da Holanda e outros países, 
sempre pensando no meu 
diferencial”, enfatiza. 

A barbearia funciona de 
segunda-feira a sábado, das 
9h às 20h. “Convido a todos 
para que conheçam a Bar-
bershop e ver meu trabalho, 
pois tenho certeza que sairão 
satisfeitos”, convida Régis da 
Silva Pires Júnior. 

ELOGIO
O técnico agrícola José Alvimar da Silva Júnior elo-

gia o Régis Pires e a Barbershop. “É um profissional 
extremamente habilidoso e competente, por isso sou o 
seu cliente há muito tempo. Além disso, o ambiente é 
aconchegante, inovador e que nos deixa realmente à 
vontade”, completa o cliente.

Clientes são atendidos na 
Régis Pires Barbershop 
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PHARMA IN
Av. Dr. Soares de Oliveira, 386 - Fone: 3729-2044

DROGARIA DO POVO
Av. Dr. Soares de Oliveira, 406 - Fone: 3729-3384

DROGARIA RAIA
Av. Dr. Soares de Oliveira, 381

FARMÁCIAS ABERTAS ATÉ 22H

Ituveravense faz sessão de autógrafos no Centro Cultural
A dentista Cris Barbosa lançou em Ituverava o livro “Uma Incontrolável Atração”

Foi realizada no Centro 
Cultural “Cícero Bar-
bosa Lima Júnior”, 
no último sábado, 2 
de dezembro, às 16h, 

a sessão de autógrafos do livro 
“Uma Incontrolável Atração”, 
escrito pela dentista ituveraven-
se Cris Barbosa. 

O lançamento oficial foi na 
Bienal Internacional do Livro 
do Rio de Janeiro, em setembro 
deste ano. A autora também já 
havia promovido uma sessão de 
autógrafos em Ribeirão Preto, 
cidade onde reside, na livraria 
Saraiva, no final de outubro. 

O livro aborda o romance 
entre um astro de Hollywood e 
uma jovem brasileira. Os dois 
se conhecem de forma inusitada 
em uma casa noturna e instan-
taneamente descobrem o poder 
de ‘Uma incontrolável atração’, 

daí o nome do livro. 
A trama é recheada de ar-

mações, intrigas, situações 
inusitadas e muito romance. 
Acontece parte no Brasil e outra 
no exterior, em cidades como 
Los Angeles e Londres.

O livro pode ser adquirido 
pelo e-mail da autora (cris.
bps@hotmail.com) e nas lojas 
físicas das livrarias Saraiva, 
Cultura, Nobel, entre outras, 
por R$ 39,90. Ainda pode ser 
encontrado através da internet 
nos sites da Saraiva, Amazon e 
Editora Pandorga.

Emoção

“O lançamento e a sessão 
de autógrafos do livro sempre 
é ocasião de muita emoção. 
Foi um momento muito espe-
cial junto à família e amigos”, 
afirma a autora Cris Barbosa, 

em entrevista à Tribuna de 
Ituverava.

“A sensação de ver tantas 
pessoas interessadas no meu 
trabalho é sempre indescritível. É 
um misto de sentimentos passan-
do pela minha cabeça e coração. 
Tudo ao mesmo tempo”, ressalta.

Ainda de acordo com ela, 
a participação de cada pessoa 
no evento foi de importante. 

Mega da Virada deve pagar 
prêmio de R$ 220 milhões 

Em 2017, a tradicional 
Mega da Virada deverá pagar 
um prêmio de R$ 220 milhões 
para a aposta que acertar os 6 
números. O sorteio será reali-
zado no dia 31 de dezembro, 
e o valor total ainda pode 
variar dependendo do número 
de apostas.

Como o prêmio é entregue 
sem descontos (o IR é abatido 
na fonte), o valor completo é 
entregue aos vencedores. Por 
ser um prêmio especial, a 
Mega da Virada não acumula. 
Caso nenhum apostador acer-
te os 6 números, ganha quem 
marcar 5 números.

Se uma pessoa sozinha 
levar o prêmio, e aplicar na 
poupança, renderá aproxi-
madamente R$ 1,1 milhão 

por mês, valor suficiente para 
comprar um carro popular por dia.

Com base nas taxas do te-
souro direto, o investidor pode 
ter um rendimento anual de 
10,05% ao ano – ou uma renda 
mensal de aproximadamente, R$ 
1,9 milhão.

Investimentos em CDBs po-

Novo site da Tribuna de
Ituverava traz novidades

Na última semana, 1° de de-
zembro, a Tribuna de Ituverava 
deu mais um importante passo 
em sua história – que já dura 
68 anos – e lançou o seu novo 
site, com a mesma tecnologia e 
agilidade dos principais portais 
de notícias do país. 

O novo site, que pode ser 
acessado através do endereço 
www.tribunadeituverava. com.
br, foi projetado e desenvolvido 
pela Web4 Comunicação, que 
tem uma unidade em Ituverava, 
através do franqueado Daniel 
Dantas. 

A nova plataforma tem todos 
os novos recursos tecnológicos 
dos principais portais de notícia 
do país, um visual moderno 
e inovador, que permite uma 
navegação mais rápida. 

Outra novidade é que a 
Tribuna de Ituverava passou a 
disponibilizar o acervo digital 
do jornal através do site. Assim, 
é possível acessar o conteúdo 

do semanário na íntegra (página 
por página), de qualquer lugar 
do planeta. 

Dispositivos móveis
Outra importante novidade 

se refere ao acesso por meio de 
dispositivos móveis. “O layout 
do novo site se adapta automati-
camente a qualquer tamanho de 
tela e pode ser acessado com per-
feição através de computadores, 
notebooks, tablets e celulares”, 
explica Daniel Dantas, da Web4 
Comunicação. 

INDICAÇÃO A PRÊMIO
A autora Cris Barbosa e o livro “Uma Incontrolável Atração” 

foram indicados ao prêmio Melhores do Ano 2017, realizado pelo 
Blog carioca “No Meu Mundo”, nas categorias “Melhor Autor” e 
“Melhor Romance”.

A cerimônia de premiação será neste domingo, 10 de dezem-
bro, a partir das 14h30, na Livraria Travessa do Barra Shopping 
no Rio de Janeiro, onde serão anunciados os vencedores. A 
ituveravense adiantou que estará presente na cerimônia. 

A dentista Cris Barbosa, 46 anos, é casada com José Carlos 
Sgobbi. Ela é filha do ex-vereador e presidente da Câmara,  Jayme 
Titotó Pereira Barbosa (in memorian) e Durvalina Barbosa Pereira. 
São suas irmãs Jane Barbosa Pereira, Mara Barbosa Pereira e 
Denise Barbosa Noleto.

“É importante lembrar que 
o layout se adequa aos celulares 
independente do sistema ope-
racional ser Android ou IOS”, 
destaca. 

O novo site da Tribuna de 
Ituverava é um moderno e efi-
caz sistema de buscas, em que 
os usuários podem fazer com 
palavras incompletas ou com 
mais de uma palavra. “O bus-
cador filtra apenas as matérias 
que tenham aquelas palavras e 
rapidamente apresenta os resul-
tados”, enfatiza Daniel Dantas. 

dem render até 60% mais que 
a Poupança, chegando a R$ 
1,76 milhão por mês. Vale lem-
brar que, deste rendimento, é 
descontado Imposto de Renda.

Ainda é possível comprar 
440 apartamentos de R$ 500 
mil, ou ainda uma frota de 
mais de 70 helicópteros.

COMO APOSTAR
A aposta simples para a Mega da Virada custa R$ 3,50 

e pode ser feita com volantes específicos da Mega da 
Virada. Titulares maiores de idade de conta corrente na 
Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet 
ou smartphone, utilizando o Internet Banking. O serviço 
funciona das 8h às 22h.

SUCESSO
Segundo o diretor da Tribuna de Ituverava, o jornalista José Luiz Alves 

Cassiano, a aceitação do novo site tem superado as expectativas. “Um levan-
tamento recente aponta que o site recebe quase 5 mil acessos por dia, número 
que certamente aumentará com esse novo site. Desde que entrou no ar, no dia 
1°, tem sido bastante elogiado, o que nos deixa muito felizes, pois demonstra 
que estamos cumprindo nosso papel de levar informações sérias de maneira 
rápida e eficiente”, ressalta Cassiano. 

“Para quem ainda não conhece o site, convido para que o acesse e acom-
panhe as principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais, com 
imparcialidade”, completa o jornalista José Luiz Alves Cassiano. 

“Agradeço de coração a todas 
as pessoas que compareceram 
e fizeram o meu dia especial, 
ainda mais especial. Também 
agradeço, mais uma vez, à 
prefeita Adriana Quireza Jacob 
Lima Machado e ao secretário 
da Cultura, Turismo e Lazer, 
Wlamir Tony Lucas Ribeiro, 
por terem cedido o espaço para 
a realização do evento”, destaca.

Foto de arquivo de apostadores 
em Lotérica de Ituverava 

 A autora Cris Barbosa durante a sessão 
de autógrafos no Centro Cultural 

Novo site da Tribuna de 
Ituverava é acessado em 
notebook
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Chegada do Papai Noel está programada para o dia 11
Carreata será na Avenida Dr. Soares de Oliveira, através de parceria entre Prefeitura e ACII

Marcando o início das cele-
brações do Natal em Ituverava e 
do horário especial de funciona-
mento do comércio, está prevista 
para a próxima segunda-feira, 11 
de dezembro, a chegada do Papai 
Noel à cidade. 

O Bom velhinho será recebido 
no Cristo Redentor, na Avenida 
Dr. Soares de Oliveira, às 19h. 
De lá, ele segue em carreada até 
a Praça Dez de Março, onde uma 
multidão deve esperá-lo. 

A programação foi definida 
na última semana, pela Prefei-
tura e Associação Comercial e 
Industrial de Ituverava (ACII), 
que formalizaram parceria para 

EXPECTATIVA
A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado convida a popu-

lação para prestigiar a chegada do Papai Noel. “É um momento muito 
bonito e emocionante, que marca oficialmente o início das festividades 
natalinas na cidade”, afirma. 

“Convidamos toda a população ituveravense, em especial as 
crianças, para estarem conosco na Chegada do Papai Noel. Esse é 
um momento muito importante no ano e que não poderia passar em 
branco. Por isso, convidamos a todos para prestigiar esse evento e 
receber o Papai Noel em Ituverava”, completa a prefeita. 

Chegada do Papai 
Noel no ano passado 

o evento. O objetivo é fazer com 
que os consumidores entrem no 
clima natalino. 

No dia da chegada do Papai 
Noel será acesa a iluminação 
natalina na Avenida Dr. Soares 
de Oliveira e também a Árvore 
de Natal, próximo à Praça Dez 
de Março. 

A partir do dia 11, o Papai 
Noel ficará instalado em uma 
casinha no coreto da Praça Dez 
de Março, no período noturno, 
de segunda a sexta-feira, até o 
dia 23 de dezembro, onde vai 
receber crianças e ouvir sobre 
seus pedidos de Natal, tirar fotos 
e distribuir balas., 

Horário especial do comércio 
começará na próxima segunda

A Associação Comercial e 
Industrial de Ituverava (ACII) 
anunciou nesta semana, o horá-
rio especial de funcionamento 
do comercio neste final de ano.  
Segundo a ACII, o comércio 
funcionará das 9h às 22h, entre 
os dias 11 e 15, e entre os dias 
18 e 22. 

No sábado, dia 16, as lojas 
ficarão abertas das 9h às 18h, 
e no dia 23 de dezembro, tam-
bém sábado, das 9h às 19h. No 
domingo, 24 de dezembro (vés-
pera de Natal), o funcionamento 
dependerá de um acordo entre o 
Sincovami e o Sincomerciários. 

Após Natal, o comércio volta 
a funcionar dia 26, terça, das 
12h às 18h. E depois, retorna ao 
funcionamento normal. 

Segundo o presidente da 
ACII, Vicente Paulo Vieira, a 
expectativa é que, apesar da crise 
financeira pela qual o país passa, 
as vendas cresçam. 

“Ao contrário dos últimos 
anos de recessão da economia 
brasileira, as expectativas para 

APOIO DA POLÍCIA MILITAR
Nesta semana a Associação Comercial e Industrial de Ituverava 

(ACII) enviou um ofício à Polícia Militar solicitando patrulhamento 
reforçado no final do ano, afim de coibir eventuais crimes.

 “Nessa época do ano, com o comércio funcionando à noite, é 
comum o furto de veículos nas proximidades do centro comercial de 
Ituverava, daí a importância desse reforço no patrulhamento. A Polícia 
Militar recebeu muito bem o pedido e sem dúvida trabalhará com muito 
empenho e competência em prol da nossa cidade”, completa Vicente 
Paulo Vieira. 

o Natal de 2017 são positivas. 
O horário especial permite aos 
consumidores mais tempo para 
as compras de final de ano, essa 
é uma oportunidade para que os 
mesmos aproveitem as promoções, 
descontos, formas de pagamento e 
outras vantagens que o comércio 
oferece nessa época do ano aos 
seus clientes”, afirma. 

“Para os empresários o mês de 
dezembro é uma ótima oportunida-
de de vendas e capitação de novos 
clientes, com o 13º salário sendo 
injetado na economia o poder de 

compra da população aumenta, 
puncionando ainda mais as 
vendas em dezembro”, ressalta.

A equipe de pesquisa eco-
nômica da FECOMERCIOSP 
divulgou esse ano a projeção de 
aproximadamente R$ 14 milhões 
esperados para a economia de Itu-
verava entre os meses de novembro 
e dezembro. Esse valor se refere 
ao 13º salário dos trabalhadores 
celetista, que poderão ser gastos 
no comércio local, dando ainda 
mais otimismo para o final de ano 
para empresários e consumidores.

Centro de Ituverava: ho-
rário especial do comércio 
começa no dia 11 

37ª edição da festa “Natal 
Feliz” será neste domingo

Será neste domingo, 10 de 
dezembro, a partir das 8h, a 37ª 
edição da festa “Natal Feliz”, 
promovida pelo empresário Antô-
nio Vicente Morandin, com apoio 
do Tiro de Guerra, comércio e 
empresários.

Segundo Morandin, ao longo 
do evento serão distribuídos 
cerca de 700 brinquedos, pi-
poca, algodão-doce, picolé e 
refrigerante, além do sorteio 
de bicicletas e cestas básicas. 
As crianças ainda terão à dis-
posição diversos brinquedos, 
como cama-elástica, piscina de 
bolinhas e escorregador. 

Ainda de acordo com o or-
ganizador, a expectativa é que 
o evento reúna cerca de 2 mil 
pessoas, entre crianças e respon-
sáveis. “Essa festa é organizada 
com muito amor em prol das 
crianças de Ituverava. Ofere-
cemos a elas um dia de muita 
diversão e alegria e temos, a 
cada ano, um resultado ainda 
mais bonito”, afirma. 

 “Além dos brinquedos, pro-
curamos levar calor humano e 

APOIADORES
Apoiam a 37ª edição do “Natal Feliz”, Márcio Sandoval, César Luiz 

Mendonça, Luiz Carlos Rodrigues (“Busa”), Armando Antônio Lamberte, 
Ataíde Pimenta, Tereza Nascimento Galdiano, Marcelo Celestino Pereira 
(“Marcelinho Capituva”), Regina Spirlandelli de Oliveira, Antônio Dele-
frate Lopes (“Sheik”), Marcos Jacinto Silva, Paulo Rodrigues, Joaquim 
Rodrigues, Fernando Morandin, Wilson Fernando Romanini, Eize Maeda, 
Fernando Bernardini Filho, Maxwell Cove, Adriano Okano, Adauto Barbosa 
de Matos, Washington Souza Gomes, Vanderlei Pugliani dos Santos, 
Sebastião de Carvalho, Fundação Educacional de Ituverava, Supermer-
cado Liberdade, Tribuna de Ituverava, O Progresso, Itupress, Farmácia 
Econômica, Promoção Social e Tiro de Guerra.

diversão às crianças, pois o Natal 
é uma data repleta de amor e sig-
nificado e nada é tão emocionante 
quanto ver estampada nos olhos 
das crianças a alegria”, diz Mo-
randini . 

Morandin ressalta, no entanto, 
que essa história não foi construída 
apenas por ele. “Ao longo desses 
37 anos, nunca fiz nada sozinho. Se 
conseguimos promover eventos de 
qualidade e com grande público, 
se deve à colaboração de diversos 
amigos. Não fosse por eles, seria 

impossível promover esse even-
to”, enfatiza o organizador. 

O chefe de Instrução do Tiro 
de Guerra, subtenente Fábio 
Luís Nunes, elogia a parceria. 
“Todos na cidade conhecem 
muito bem a seriedade e o ca-
ráter do Sr. Morandin, que bri-
lhantemente promove essa festa 
anualmente. O Tiro de Guerra 
tem grande preocupação social 
e, por conta disso, faz questão de 
ser um parceiro neste evento”, 
completa. 



EnquEtE

Dia do Livro traz reflexão sobre importância da leitura

Brilhantemente o escri-
tor Monteiro Lobado 
disse que “um país 
se faz com homens 
e livros”. Há tantos 

anos, ele já sabia que o livro é 
uma das maiores invenções que 
a humanidade tem acesso, pois, 
por meio dele, são transmitidos 
conhecimentos, culturas de diver-
sos povos e a história do homem, 
que não só é preservada como 
também transmitida de geração 
para geração. 

Bons livros transmitem co-
nhecimento sobre os mais diver-
sos assuntos e ajudam a desen-
volver o senso crítico, ou seja, 
a capacidade de ler e interpretar 

cenários à volta e ao mesmo tem-
po saber se posicionar a respeito 
deles, pois críticas devem estar ba-
seadas em parâmetros concretos.

Outra grande contribuição 
que o livro pode dar a uma pessoa 
é ajudá-la a desenvolver a escrita 
ou redação. Pessoas que leem 
pouco tendem a escrever mal, 
pois quando escrevem, as pessoas 
reproduzem e adequam estruturas 
que já conhecem. 

Por fim, há ainda a questão do 
prazer, pois a leitura é capaz de 
levar diversão e entretenimento 
como poucas atividades são capa-
zes de fazer. Não é simplesmente 
uma leitura, mas um convite a 
uma viagem junto com o autor. 

No Brasil, 56% da população tem o hábito 
leitura, segundo o Instituto Pró-Livro (IPL)

A mais recente pesquisa divulgada 
pelo Instituto Pró-Livro (IPL) revela que 
a leitura é um hábito de 56% da popu-
lação brasileira. Para ser considerado 
um leitor, pela metodologia do estudo, 
é necessário ter lido ao menos um livro 
nos últimos três meses. Ao todo, foram 
ouvidas 5 mil pessoas em todas as 
regiões do Brasil. 

Em média, os entrevistados disse-
ram ter lido 2,54 livros nos últimos três 
meses, sendo 1,06 do começo ao fim. 
Entre os que têm o hábito da leitura, a 
média é de 4,54 livros no período, com 

1,91 inteiro.
Para o presidente do IPL, Marcos 

da Veiga Pereira, a falta de tempo e o 
os esforços necessários para difundir o 
hábito dificultam a ampliação do número 
de leitores. “Tanto na educação quanto 
na área cultural, é preciso de grande 
investimento, e a longo prazo”, ressal-
tou. “Na escola você tem que ter um 
investimento no professor, na biblioteca 
e no mediador de leitura. A gente precisa 
trazer esses programas, como o convívio 
com os autores”, sugeriu.

Segundo Pereira, esse deve ser 

HÁBITO DE LEITURA
um trabalho conjunto e desenvolvido 
por entidades do setor privado, organi-
zações não governamentais e o Poder 
Público.

Preferências
Entre os leitores, 42% disseram ter 

o hábito de ler a Bíblia. Em seguida, 
entre as leituras frequentes, aparecem 
os livros religiosos, os contos e os 
romances, com 22% da preferência 
do público. Os livros didáticos são 
habituais para 16% da população e os 
infantis, para 15%.

Número de pessoas que usam
bibliotecas tem aumentado 

Segundo a pesquisa divul-
gada pelo Instituto Pró-Livro 
(IPL), as bibliotecas ganharam 
espaço como local de leitura. 
Em 2007 e 2011, elas eram pro-
curadas por 12% dos leitores. 
Na nova versão da pesquisa, 
referente a 2015, 19% dos en-
trevistados que costumam ler 
disseram ir à biblioteca para 
essa atividade. No entanto, a 
casa ainda é o principal local 
de leitura, utilizado por 81% 
dos leitores. Em seguida vem 
a sala de aula, com 25% da 
preferência dos leitores.

Apesar de 77% dos leitores 
terem dito que gostariam de ter 
lido mais, 43% disse que não o 
fez por falta de tempo. Entre os 
que não tem o hábito da leitura, 
32% alegam a mesma razão 
para não se aproximar dos 
livros. Outros 28% disseram 
simplesmente que não gostam 
de ler e 13% que não tem pa-
ciência.

O percentual das pessoas 
que disseram não ter problemas 
para ler caiu de 48%, em 2007 
e 43%, em 2011, para 33%, em 
2015. Entre os que têm dificul-

dades, a limitação com maior 
número de menções é a falta de 
paciência (24%), em seguida es-
tão os acreditam que leem muito 
devagar (20%) e os que tem pro-
blemas de visão (17%).

Em Ituverava, a Biblioteca 
Municipal “Adhemar Cassiano”, 
instalada no Centro Cultural 
“Cícero Barbosa Lima Júnior”, 
é uma excelente opção para 
aqueles que querem conhecer 
ou se aprofundar no universo da 
leitura. Estão à disposição da 
população milhares de obras, que 
vão de clássicos até lançamentos.

Desafios na escola
Um dos grandes desafios 

dos professores da educação 
básica é ensinar a leitura, mas 
ensinar não só a decifrar códi-
gos, e sim a ter o hábito de ler. 
Seja por prazer, para estudar 
ou para se informar, a prática 
da leitura aprimora o vocabu-
lário e dinamiza o raciocínio e 
a interpretação. 

Infelizmente, com o avan-
ço das tecnologias do mundo           
moderno, cada vez menos as 
pessoas interessam-se pela 
leitura.

PACIÊNCIA
É comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência para ler um livro, 

no entanto, é tudo uma questão de hábito, de transformar a leitura em prazer. Vale 
lembrar que, além dos livros didáticos, previstos em diversas etapas dos estudos, 
é importante buscar outras obras de interesse, independentes do conteúdo.

Por isso, mesmo cumprindo o cronograma escolar ou lendo as obras 
para o vestibular, por exemplo, os estudantes podem dedicar-se a leituras 
descompromissadas, fazendo das férias tempo propício para isso. Poesias, 
romances, epopeias, vale tudo quando a intenção é viajar pelas páginas de 
uma obra literária. Jornais, revistas e periódicos também são ótimos aliados 
de leitores assíduos.

O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância para que o indiví-
duo aprenda desde pequeno que ler é importante e, acima de tudo, prazeroso. 
Uma leitura realizada com prazer desenvolve a imaginação, a escuta atenta e 
a linguagem das crianças.

Em 23 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional do Livro. 
Você tem o hábito de ler livros? Que tipo mais gosta? Em sua 
opinião, qual é a importância da leitura na vida das pessoas? 

“Não sou adepta a leitura 
diária, no entanto sempre 
gostei muito de romances e 
por isso, acabava optando 
por esse gênero. O hábito da 
leitura traz inúmeros bene-
fícios à vida das pessoas e, 
alguns deles, são favorecer 
o aprendizado de conteúdo 
e aprimorar a escrita e o 
vocabulário”.
Rafaela Cristina da Silva 
Pereira, 18 anos, estudante

“Entendo que atra-
vés leitura é possí-

vel notar ângulos 
diferentes de um 

mesmo assunto, des-
cobrindo um mundo 

novo, cheio de coisas 
desconhecidas”.

Izabel Cristina 
Oliveira, 47 anos, 

dona de casa

“Desde pequeno sempre 
gostei bastante de ler e, não 
necessariamente um gênero 

específico. Gosto de histó-
rias que me envolvam, que 
me façam viajar na imagi-
nação e que me despertam 
a curiosidade para saber o 
desenrolar da história nos 
próximos capítulos. Acho 

que a leitura é fundamental 
para a formação cultural e 

também, para manter nos 
informados sobre vários 

assuntos e sobre o que está 
acontecendo ao redor do 

mundo”.
Bruno Alves Santana, 25 

anos, estagiário

“Não leio com muita fre-
quência como antigamen-

te, porém sempre gostei 
de livros que contavam 

histórias envolvendo muita 
ação. Além do aprendizado, 

o hábito da leitura pode 
também funcionar como um 

exercício para aprimorar 
o vocabulário e adquirir-
mos conhecimentos sobre 

diversos assuntos”.
Douglas Rafael Silva 

Puglia, 21 anos, estudante
“Adoro qualquer tipo de 
leitura, principalmente 
aquelas que me fazem 
refletir, mudar ou aprender 
um novo conceito sobre 
determinado assunto. Acho 
que a leitura tem esse 
poder, ela permite ampliar 
nosso campo de conheci-
mento, aprender algo novo 
a cada dia e, desta manei-
ra, colabora na formação 
do nosso senso crítico”.
Raielly Santana Oliveira, 
19 anos, estudante

“Não tenho o hábito de 
ler, porém, em deter-
minadas épocas, gosto 
de uma boa leitura, 
pois os livros ampliam 
nosso conhecimento 
e também funcionam 
como um excelente 
exercício de memoriza-
ção e preparação para 
vestibulares”.
Lorraine Aparecida da 
Silva, 18 anos, 
estagiária

“De vez em quando 
gosto de ler, princi-
palmente se for uma 
boa história de ação 
ou aventura. A leitura 
transforma a forma 
de pensar, enriquece o 
conhecimento, estimu-
la a imaginação e nos 
deixa cada vez mais 
preparados para deter-
minadas situações”.
Maurílio Fernandes 
Júnior, 17 anos, estu-
dante

“Hoje, leio menos do 
que gostaria, porém 
sempre preferi os que 
trazem histórias sobre 
romances. A leitura é 
muito importante, pois 
quando a fazemos com 
frequência, ampliamos 
nosso conhecimento em 
diversos assuntos”.
Pâmela Cristina de 
Oliveira, 18 anos, es-
tudante

“Tenho o hábito de ler, 
principalmente se a 
obra for de suspense, 
que é o meu gênero 
favorito. O hábito da 
leitura amplia os co-
nhecimentos, estimula 
a criatividade, desen-
volve o senso crítico e, 
além de tudo, nos man-
tém informados sobre 
aquilo que acontece 
ao nosso redor e no 
mundo”.
Gabriel Lobo da Silva, 
16 anos, guarda-mirim

“Não me habituei a ler 
diariamente, mas confesso 

que de vez em quando gosto 
de ler livros com histórias 
realmente interessantes. A 

leitura é fundamental na 
vida do indivíduo, pois pos-

sibilita amplificar a visão de 
mundo, os conhecimentos e 

aprender coisas diferentes a 
cada livro”.

Maria de Fátima Stuck, 54 
anos, doméstica

“Gosto de ler, porém não 
o faço com muita frequ-
ência. Prefiro roman-
ces. Acho que uma boa 
leitura, além de estimular 
a imaginação, também 
contribui para o aprendi-
zado, para a construção 
de uma melhor visão de 
mundo, e amplia conhe-
cimentos sobre diversos 
assuntos”.
Valdecir Augusto Alves, 
46 anos, servente
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Em Ituverava, a Biblioteca Municipal “Adhemar 
Cassiano”, localizada no Centro Cultural, é uma ex-
celente opção para aqueles que buscam uma leitura 
de qualidade e diversificada. A biblioteca tem cerca 
de 80 mil livros à disposição da população, como 
lembra o secretário da Cultura, Turismo e Lazer, 
Wlamir Tony Lucas Ribeiro. 

Ainda de acordo com ele, a biblioteca “Adhemar 
Cassiano”, cujo nome homenageia o jornalista que 
fundou a Tribuna de Ituverava, o acervo é rico em 
opções, passando por diversas áreas do conheci-
mento, como Direito, História, Fil-osofia, Matemática, 
Química, Física, Artes e Medicina. 

Wlamir Lucas afirma que  no campo literário se 
concentra a maior parte do acervo da biblioteca. 
Dentre as obras estão clássicos de autores como 

Biblioteca Municipal “Adhemar Cassiano” tem 80 mil livros
Machado de Assis, Clarice Lispector, Fiódor Dos-
toievski, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Jean Paul 
Sartre e Virgínia Woolf. 

“É uma biblioteca completa e bastante procurada 
pela população. A Secretaria Municipal da Cultura, 
Turismo e Lazer busca constantemente ampliar o 
acervo para oferecer o que há de mais atual para 
os ituveravenses, pois a secretaria sabe da impor-
tância da leitura para a aquisição de conhecimento 
e formação do senso crítico”, afirma o secretário 
municipal da Cultura, Turismo e Lazer, Wlamir Tony 
Lucas Ribeiro

Enquete
Para conhecer o hábito de leituras da população,   

a Tribuna de Ituverava foi às ruas nesta semana. 
Confira:

“Às vezes gosto de ter 
um livro de cabeceira, 

de qualquer gênero, 
desde que conte uma 

história interessante. A 
leitura amplia o nosso 

conhecimento, bem 
como a nossa visão de 

mundo, elevando o nível 
cultural de quem a faz”.

Selma Aparecida de 
Sousa Ribeiro, 42 anos, 

dona de casa

Leitura é um hábito bastante 
saudável para a mente

Biblioteca municipal 
“Adhemar Cassiano”



Educação
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“Humberto França” abre inscrições para o EJA
O EJA é uma oportunidade voltar estudar, para aqueles  que por algum motivo não puderam estudar na infância ou adolescência

Estão abertas as inscri-
ções para as turmas do 
1º semestre de 2018 
do EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), da 

Escola Municipal de Ensino Fun-
damental “Humberto França”. 

Os interessados podem se 
inscrever na própria instituição 
de ensino, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, até o mês de janeiro. 
Estão disponíveis 35 vagas para 
cada um dos anos do Ensino 
Fundamental. 

Para a matrícula são necessá-
rios cópia do RG original, cópia 
de um comprovante de residência, 
cópia do CPF, cópia da certidão 
de nascimento ou casamento e 
cópia do atestado de trabalho 
ou carteira profissional. Caso o 
candidato tenha filhos, a cópia do 
atestado de trabalho ou carteira 
profissional não é exigida. 

De acordo com a vice-diretora 
da EMEF “Humberto França” e 
responsável pelo EJA na institui-
ção de ensino, Fátima Aparecida 
Borges Rodrigues, o projeto é 
muito bonito. “Ele dá uma nova 
oportunidade àquelas pessoas 
que, por algum motivo, não 
puderam estudar na infância ou 
adolescência. Muitos dos alunos 
foram privados dos estudos por-
que tiveram que trabalhar, mas 
agora, com muita determinação, 
eles voltam aos estudos através 
do EJA”, ressalta. 

“Vale lembrar que também 

temos vagas disponíveis para alu-
nos de outras cidades da região. 
Além disso, a administração da 
prefeita Adriana Quireza Jacob 
Lima Machado fornece material 
escolar, transporte aos alunos que 
moram longe da escola, jantar e 
lanche”, destaca Fátima Apareci-
da Borges Rodrigues. 
Educação de Jovens e Adultos 

(EJA)
Cerca de mais de mil escolas 

estaduais paulistas oferecem 
aulas da EJA. Nesse modelo é 
possível concluir tanto o Ensino 
Fundamental quanto o Ensino 
Médio.

As aulas do Ensino Funda-
mental são abertas para alunos 
a partir de 15 anos. Já os inte-
ressados em concluir o Ensino 
Médio precisam ter, no mínimo, 
18 anos. Cada módulo de 6 meses 
representa cada ano e série do 
ensino regular. Com quatro horas 
diárias, as aulas são de segunda à 
sexta-feira.

Formaturas do Colégio N. S. 
do Carmo foram nesta semana

O Colégio Nossa Senhora 
do Carmo - COC, instituição 
educacional mantida pela Fun-
dação Educacional de Ituvera-
va, realizou nesta semana as 
solenidades de formatura dos 
alunos dos Ensinos Funda-
mental e Médio. A entrega dos 
diplomas foi no Salão Nobre da 
FE “Jahyr de Paula Ribeiro”, 
e as festas foram no Ituverava 
Tênis Clube. 

O patrono dos 34 alunos do 
Ensino Médio foi o professor 
Robson Gomiero; o professor  
Marcelo Inácio da Silva foi o 
paraninfo, e foram homena-
geados os professores Amauri, 
Fábio, Flávia e Jaqueline. 

A solenidade aconteceu na 
última quarta-feira, 6 de de-
zembro, às 19h30, com presen-

Formatura
Segundo a diretora do COC, Luciana Moreira Inácio, a formatura é 

um marco para a escola e para os alunos. “É o resultado do trabalho 
de um corpo docente qualificado em sintonia com equipe pedagógica 
e os esforços dos alunos que souberam construir espaços propícios 
para o desenvolvimento das capacidades humanas e acadêmicas, 
num processo formativo enriquecedor”, afirma. 

“Para os alunos do Ensino Fundamental, a caminhada pelo Ensino 
Médio será de muito estudo e dedicação. Estamos orgulhosos dos 
alunos do Ensino Médio que iniciarão novos desafios e aprendizagens 
no Ensino Superior. Agradecemos aos pais/responsáveis pelo incentivo 
e parceria durante esses anos de convivência”, completa a diretora.

ça diversas autoridades, convida-
dos, pais e familiares de alunos. 

Ensino Fundamental
O patrono da turma de 51 

alunos do Ensino Fundamental 
foi o professor André; a paraninfa 
foi a professora Carol, e foram 

homenageados os professores 
Fernando, Gustavo, Silvânia, 
Paulo, Waldir e Eliana. 

A solenidade ocorreu na úl-
tima quinta-feira, 7 de dezem-
bro, às 19h30, também com a 
presença diversas autoridades

As instituições de Ensi-
no Superior mantidas 
pela Fundação Edu-
cacional de Ituverava 
– Faculdade de Filo-

sofia, Ciências e Letras (FFCL) e 
Faculdade Dr. Francisco Maeda 
(Fafram) – realizam hoje, 9 de 
dezembro, os segundos vestibula-
res que selecionarão alunos para 
ingressar no primeiro semestre 
de 2018. 

Na Fafram, as provas serão 
para preenchimento das vagas 
remanescentes dos cursos Agro-
nomia, Direito, Enfermagem, 
Medicina Veterinária e Sistemas 
de Informação. As inscrições fo-
ram feitas na instituição de ensino 
ou através do site www.fafram.
com.br, com taxa de R$ 70. 

Segundo o diretor da Fafram, 

FE realiza hoje vestibular 
para vagas remanescentes

Márcio Pereira, a procura tem 
sido grande. “Tivemos muitos 
inscritos e acredito que isso tem 
ocorrido porque a instituição está 
consolidada como uma referência 
regional de ensino, com um corpo 
docente de altíssima qualidade e 

FFCL
O vestibular da FFCL são para vagas remanescentes dos cursos de Pedago-

gia (nas modalidades presencial e à distância), História (presencial e à distância), 
Geografia (presencial e à distância), Ciências Biológicas, Letras, Matemática, 
Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Me-
cânica e Engenharia Civil. 

São 50 vagas para cada curso e as inscrições puderam ser feitas gratuita-
mente pelo site www.ffcl.com.br.

De acordo com o diretor da FFCL, Antônio Luís de Oliveira (“Toca”), o 
vestibular é uma excelente oportunidade para quem pretende ingressar em uma 
instituição de ensino de alto nível, e de cursos que estão em evidência. 

“São ótimos cursos, com um corpo docente capacitado e bastante atualizado, 
excelente infraestrutura e com o que há de melhor em aulas presenciais e à 
distância”, afirma Toca. 

DEPOIMENTOS
A aluna do 8° ano do Ensino Fundamental, Luciene Ramos Furtado, fala 

sobre a importância do EJA. “É uma ótima oportunidade que temos na vida. Uma 
segunda chance para recomeçar nosso aprendizado. Quem não teve a chance de 
estudar na idade certa, pode ter certeza de que nunca está perdido, pois sempre 
há uma segunda chance na vida”, afirma. 

Aos 46 anos, Diomar Camargo, aluno do EJA, fala sobre como é voltar à 
escola. “Trabalho o dia todo na fazenda. Levanto muito cedo, mas mesmo assim 
tenho disposição para estudar à noite e estou muito feliz com isso. Agora, pretendo 
me formar em Engenharia Mecânica”, completa. 

infraestrutura excepcional”, diz. 
“Para os que forem aprova-

dos, desejo boa sorte e ressalto 
a minha certeza de que serão 
anos de muito aprendizado e 
crescimento, com aulas teóricas e 
práticas”, destaca Márcio Pereira.

Vestibular realizado pela FE

Alunos da EJA, na EMEF 
Humberto França

Formandos do ensino médio
do Colégio Nossa Senhora do Carmo
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Ituverava tem reunião sobre 
Censo Agropecuário 2017
Levantamento está realizado em todos os 
municípios do país, desde o mês de outubro

Esteve em Itu-
verava na última 
semana, o coor-
denador regional 
do Censo Agro-

pecuário, Florestal e Aquícola 
2017, Antônio Rogério Uehara 
Silva. Ele veio à cidade para 
discutir a realização do Censo 
Agropecuário no município, 
em reunião realizada no Sindi-
cato Rural de Ituverava. 

O encontro contou com a 
participação de membros da 
comissão local do Censo Agro-
pecuário, Florestal e Aquícola, 
formada por representantes 
do Sindicato Rural de Ituve-
rava, do Poder Público e da 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 

O Censo está sendo rea-

As informações geradas pelo Censo Agropecuário possibilitam a avaliação de 
políticas públicas como, por exemplo, a de redistribuição de terras. Elas permitem, 
ainda, estudos a respeito da expansão das fronteiras agrícolas, da dinamização 
produtiva ditada pelas inovações tecnológicas, e enriquecem a produção de 
indicadores ambientais. Propiciam também análises sobre transformações 
decorrentes do processo de reestruturação e de ajustes na economia e de seus 
refl exos sobre o setor.

Enquanto as pesquisas mensais e trimestrais sobre agricultura e pecuária 
disponibilizam dados referentes ao Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Fe-
deração, os resultados do Censo Agro são referidos a municípios e a localidades, 
permitindo agregações e análises de diferentes recortes territoriais, como unidades 
de conservação ambiental, terras indígenas, bacias hidrográfi cas, biomas, assen-
tamentos fundiários, áreas remanescentes de quilombos, etc.

Histórico
O Brasil realizou o seu primeiro Censo Agropecuário em 1920. Em 1936, foi 

fundado o IBGE, que passou a ser o responsável pela realização dos Censos 
do país. De 1940 a 1970, os Censos Agropecuários foram realizados a cada 
dez anos e a partir de então passaram a ocorrer a cada cinco anos, ou seja, em 
1975, 1980 e 1985.

Em 1990 não foi possível a sua execução, sendo realizado somente em 1996, 
e o último Censo Agropecuário foi realizado em 2007. Este 11º Censo Agropecu-
ário será o resultado de um processo contínuo de aperfeiçoamento, para conferir 
com maior nitidez a realidade do campo deste nosso imenso território brasileiro.

lizando desde outubro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE), e 
deve se estender até fevereiro 
de 2018. O intuito é ir a campo 
para conhecer as características 
e a produção de todos os esta-
belecimentos agropecuários do 
território brasileiro.

“No momento, o levanta-
mento está prestes a ser conclu-
ído no que se refere às priorida-
des de pequeno e médio porte. 
Assim que essa etapa for con-
cluída, faremos o levantamento 
em propriedades de grande 
porte”, afi rma o coordenador 
Antônio Rogério. 

Próxima reunião
“Para passar essa e outras 

informações, tenho me reunido 

com comissões municipais da 
região. Inclusive, em breve será 
marcada uma próxima reunião, 
para serem apresentados os 
dados preliminares”, destaca. 

Ainda de acordo com ele, 
assim que o trabalho for con-
cluído, os números serão en-
viados para pesquisadores do 
IBGE no Rio de Janeiro, onde 
os dados serão avaliados e, 
em seguida, divulgados como 
parte do Censo Agropecuário”, 
relata. 

“É um trabalho muito im-
portante, realizado uma vez a 
cada década, que visa levantar 
todos os números referentes à 
produção de toda a atividade 
rural nos municípios. Esses 
números são essenciais para 
diversas ações, inclusive o pla-

INFORMAÇÕES DO CENSO AGRO
POSSUEM GRANDE IMPORTÂNCIA

nejamento de políticas públicas 
nas esferas municipal, estadual 
e federal”, completa. 

Sindicato
O presidente do Sindicato 

Rural de Ituverava, Gustavo 
Ribeiro Rocha Chavaglia, fala 
sobre o encontro. “Na reunião, 
verifi cou-se o bom andamento 
dos recenseadores, bem como 
as informações obtidas”, avalia.

“O Sindicato Rural  de 
Ituverava solicita a todos OS 
produtores que recebam os 
recenseadores, e forneçam to-
das as informações possíveis, 
para contribuir q com o Censo 
Agropecuário 2017, que é uma 
importante ferramenta  para 
decisões governamentais mais 
acertadas”, destaca Chavaglia. 

Alguns dos participantes 
da reunião realizada no 
Sindicato Rural

A safra brasileira de 
grãos poderá al-
cançar o recorde 
de 215 milhões de 
toneladas em 2018. 

Apoiada no desempenho positi-
vo do agronegócio e do consu-
mo das famílias, a perspectiva 
para o próximo ano é de que 
a economia brasileira consiga 
superar a recessão, de acordo 
com o balanço do agronegócio 
em 2017, e as perspectivas do 
setor para 2018, apresentado 
pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA).

Dados da CNA indicam que 
a agricultura e o agronegócio 
contribuíram com 23,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do país este ano, sendo respon-
sáveis pela maior participação 
em mais de uma década. O 
crescimento projetado para o 
agronegócio como um todo, 
que reúne a cadeia produtiva de 
insumos, indústria e serviços, é 
de 0,5% a 1% no próximo ano.

O setor, segundo a confede-
ração, foi o principal respon-
sável pela queda da inflação 
porque “os recordes produzidos 
no campo se refletiram em 
alimentos mais baratos para a 
população brasileira”. Capi-
taneado pelo agro, a previsão 
da entidade para o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPCA) 
em 2017 é de 3,03%. 

Maior patamar
Se esse número for confi r-

mado, será o menor patamar 
registrado desde 1998. Estudo 
da entidade mostra que a ali-
mentação em domicílio teve 
queda de 4,56% nos preços no 
período de janeiro a outubro 
de 2017.

A criação de vagas na agro-
pecuária foi a mais alta do país 

CNA afirma que 2018 deve ter safra recorde de grãos 
nos últimos cinco anos. O saldo 
líquido de empregos gerados no 
campo foi bastante positivo. De 
janeiro a outubro, as contrata-
ções no campo superaram as 
demissões em 93,6 mil vagas, 
84% a mais do que o mesmo 
período de 2016. 

A agropecuária e a agricultu-
ra foram os únicos segmentos a 
aumentar os postos de trabalho, 
contabilizando um saldo de 19,2 
mil vagas, no acumulado de 12 
meses.

Clima
O presidente da CNA, João 

Martins, ressaltou que 2017 foi 
um ano excepcional, marcado 
pela safra recorde de grãos 
e fibras. As boas condições 
climáticas e a disposição dos 
agricultores de investir em suas 
produções e realizar melhorias 
ajudaram o setor. “Os produ-
tores entenderam que deviam 
jogar mais tecnologia na terra 
e ter mais abertura de frente de 
plantio”, declarou.

O agronegócio deverá conti-
nuar desempenhando papel pri-
mordial com relação à expansão 
da economia. Culturas como a 
soja, o milho, o algodão, o arroz 
e o feijão deverão recuperar 
produção e área plantada. “Te-
remos queda de volume, mas em 
função de 2017, que foi muito 
bom”, disse Martins.

O agronegócio corresponde 
a cerca de 20% do PIB do país 
e representa 40% do total de to-
das as exportações do Brasil. O 
setor é também responsável por 
parte considerável do superávit 
da balança comercial, que tota-
lizou US$ 36,219 bilhões nos 
primeiros seis meses de 2017.

Mercado externo
Com relação ao mercado 

externo, o complexo soja foi 

destaque, com participação 
de 29% nos embarques. Chi-
na, União Europeia e Estados 
Unidos continuam como os 
principais parceiros comerciais 
do Brasil, mas outros mercados 
têm se destacado, como o Irã. 

“O agronegócio aumentou 
a participação nas exportações 
brasileiras de 46%, em 2015, 
para 48% neste ano. Com exce-
ção de 2014, o setor foi o prin-
cipal responsável por manter o 
superávit da balança comercial 
desde 2006”, explicou a supe-
rintendente de Relações Inter-
nacionais da CNA, Lígia Dutra.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de 
Ituverava, Gustavo Ribeiro Rocha Chavaglia, a con-
tribuição da agropecuária para a economia nacional 
é indiscutível. “Ela garante alimento barato na mesa 
do brasileiro, infl ação controlada, saldo positivo na 
balança comercial, empregos e ganhos econômicos 
em diversos setores. No entanto, é preciso uma 
legislação melhor, garantindo segurança no direito 
de propriedade, segurança ambiental, segurança em 

SINDICATO RURAL
legislação tributária e segurança contra invasões nas 
propriedades”, observa. 

“Dito isso e diante dos números da safra 2018, 
peço a refl exão da sociedade em entender a real 
contribuição do Agro, visando não só a valorização 
do produtor rural, mas principalmente, a percepção 
de que produzir alimentos e energia renovável é a 
grande ‘vocação’ do Brasil”, completa Gustavo Ribeiro 
Rocha Chavaglia.

215 milhões de tone-
ladas é a previsão da 
safra de 2018
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Dentista desenvolve trabalho diversificado e de qualidade
Dra. Patrícia Ferreira Francino Ribeiro atende em consultório localizado na Rua Benjamin Constant, 364

Em atividade em Ituverava 
desde agosto, a cirurgiã-
-dentista Dra. Patrícia 
Ferreira Francino Ribei-

ro – com consultório instalado 
à Rua Benjamin Constant, 364 
– tem desenvolvido um excelen-
te trabalho como clínica geral, 
trabalhando com restaurações, 
selantes, profilaxia (limpeza), 
tratamento de canal, próteses par-
ciais e totais (dentadura), coroas 
dentarias, implante, placa para 
bruxismo, clareamento dentário, 
cirurgias (extrações dentárias, 
extrações dente do siso, frenec-
tomia, gengivoplastia, gengivec-
tomia, entre outros). 

Ela, que atende adultos e 
crianças, também trabalha com 
harmonização facial, o que inclui 
toxina botulínica (BOTOX); bo-
tox para rugas, botox para os pés 
de “galinha”, botox para sorriso 
gengival, toxina botulina para 
disfunção da ATM (DTM), toxina 
botulina no tratamento de bru-
xismo, cefaleia (dor de cabeça), 
ATM (dores) e preenchimento 

Os principais procedimentos 
que são oferecidos pela dentista

Bichectomia
A bichectomia é que um pro-

cedimento cirúrgico que reduz o 
tamanho das bochechas e deixa o 
rosto com um aspecto mais fino.   

Geralmente realizada por ci-
rurgiões plásticos ou dentistas, 
a bichectomia é nada mais que 
a retirada das bolas de bichat. A 
cirurgia dura de 40 minutos a 1 
hora. Como um procedimento esté-
tico, a bichectomia é um excelente 
recurso para diminuir o tamanho 
das bochechas. O resultado final é 
em 90 dias.

Skinbooster 
Skinbooster é um método in-

jetável de aplicação de produtos 
à base de ácido hialurônico que 
mantêm a pele firme, tonificada e 
hidratada. Cientificamente com-
provado, os skinboosters atuam 
na formação de um reservatório 
hídrico de longa duração na derme.

 O resultado final é uma pele 
mais firme, elástica e hidratada. É 
um dos tratamentos mais indicados 
hoje em dia para hidratar a pele de 
forma mais profunda e principal-
mente mais duradoura.

O ácido hialurônico e o colá-
geno trabalham em conjunto para 
garantir firmeza, elasticidade e 
hidratação à pele. O resultado 
é maravilhoso, é indicado uma 
ampola por mês durante 3 meses.                        

Rinomodelação
É o procedimento não cirúrgico 

para corrigir defeitos do nariz, tais 
como a giba do dorso nasal conve-
xa, ponta do nariz caída, refinar o 
nariz, dando a aparência de mais 
estreito, ligeiras depressões e as-
simetrias que podem ocorrer após 
intervenção cirúrgicas, usando pre-
enchimento com ácido hialurônico. 

A substância é muito segura, 
reabsorvível e não apresenta poten-
cial de rejeição por estar presente 
na estrutura normal do organismo. 

Como é a recuperação 
do paciente?

Muito tranquila, não neces-
sitando afastamento de suas ati-
vidades. Após o procedimento, é 
orientada a aplicação de gelo no 

local para diminuir a ocorrência 
de edema e deve-se usar filtro solar.

O resultado é imediato ou leva 
algum tempo para adquirir o efeito 
esperado?

O ácido hialurônico é injetado 
nas partes a serem trabalhadas, 
melhorando a anatomia do nariz 
imediatamente.

Quanto tempo dura? 
É preciso retocar?

Em média 8 a 12 meses. Após 
este período, caso queira manter o 
resultado, uma nova intervenção é 
necessária.

Lipo de papada
O tratamento da Lipo de Papada 

(sem cortes e sem dor) é possível 
através do uso de microinjeções, 
que ao serem aplicadas em toda a 
região conseguem deixar o rosto 
livre da indesejável papada. Essas 
microinjeções quebram as células 
de gordura ao redor do pescoço, 
eliminando completamente a área 
conhecida com duplo queixo 

A droga utilizada para este pro-
cedimento é uma versão de ácido 
deoxicólico, uma substância (enzima) 
que ocorre naturalmente no corpo 
para ajudar a destruir gordura. Ela 
atua rompendo as membranas das 
células de gordura, causando assim 
sua destruição definitiva.

Para este tratamento são rea-
lizadas de quatro a seis seções, de 
aproximadamente 20 minutos cada. 
É necessário aguardar um mês 
entre uma e outra aplicação, para 
desinchar completamente a área e 
prepará-la para uma nova fase.

Ou seja, o resultado não é ime-
diato (apesar de o resultado da 
técnica já poder ser notado a partir 
da primeira sessão) O Ácido injetado 
irá eliminar mais rápido e de forma 
correta a gordura.                        

Ortodontia
Ortodontia é uma especialidade 

odontológica que corrige a posição 
dos dentes e dos ossos maxilares 
posicionados de forma inadequada. 
Dentes tortos ou dentes que não se 
encaixam corretamente são difíceis 
de serem mantidos limpos, podendo 

ser perdidos precocemente, devido 
à deterioração e à doença perio-
dontal. 

Também causam um estresse 
adicional aos músculos de masti-
gação que pode levar a dores de 
cabeça, síndrome da ATM e dores 
na região do pescoço, dos ombros e 
das costas. Os dentes tortos ou mal 
posicionados também prejudicam a 
sua aparência.

O tratamento ortodôntico torna 
a boca mais saudável, proporciona 
uma aparência mais agradável e 
dentes com possibilidade de durar 
a vida toda. 

Como saber se preciso 
de um ortodontista?

Apenas seu dentista ou orto-
dontista poderá determinar se você 
poderá se beneficiar de um trata-
mento ortodôntico. Com base em 
alguns instrumentos de diagnóstico 
que incluem um histórico médico 
e dentário completo, um exame 
clínico, moldes de gesso de seus 
dentes e fotografias e radiografias 
especiais, o ortodontista ou dentista 
poderá decidir se a ortodontia é re-
comendável e desenvolver um plano 
de tratamento adequado para você. 

Como funciona um tratamento 
ortodôntico eficaz?

Diversos tipos de aparelhos, 
tanto fixos como móveis, são uti-
lizados para ajudar a movimentar 
os dentes, retrair os músculos e 
alterar o crescimento mandibular. 
Estes aparelhos funcionam colo-
cando uma leve pressão nos dentes 
e ossos maxilares. A gravidade do 
seu problema é que irá determinar 
qual o procedimento ortodôntico 
mais adequado e mais eficaz.

Aparelho fixo —este é o tipo 
mais comum de aparelho; consiste 
de bandas, fios e/ou braquetes. 
As bandas são fixadas em volta 
de vários dentes ou um só dente, 
e utilizadas como âncoras para 
o aparelho, enquanto que os bra-
quetes são presos na parte externa 
do dente. Os fios em forma de arco 
passam através dos braquetes e são 
ligados às bandas. Atualmente eles 
são menores, mais leves e exibem 
bem menos metal que no passado. 

Clareamento dental pode ser 
realizado de diversas formas

Clareamento dental caseiro
O clareamento caseiro requer 

paciência porque leva mais tempo 
para obter resultado comparado ao 
método feito em consultório. Ele é 
feito com o auxílio de uma moldeira 
de silicone preenchida com um gel 
clareador e tem que ser aplicado 
todos os dias durante três a quatro 
semanas ou de acordo com a orien-
tação do dentista.

É um procedimento seguro 
se for feito sob orientação de um 
profissional. Pois podem ocorrer 
algumas reações adversas como 
sensibilidade dentária ou inflama-
ção do tecido gengival. Além disso, 
o uso de bicarbonato de sódio, 
vinagre, entre outros, são altamente 
contraindicados por serem abrasi-
vos e químicos. 

Clareamento dental
em consultório

Esse método é feito exclusi-
vamente no consultório dentário, 
utilizando um gel com concentração 
maior de ativo clareador. 

Esta técnica é sem contrain-
dicação e, hoje em dia, já existem 

produtos efetivos com excelentes re-
sultados. O tratamento traz efeitos de 
forma mais rápida podendo levar de 
1 a 3 sessões para obter o resultado 
esperado, isso vai depender do grau 
de manchas nos dentes.

Existe contraindicação?
O clareamento não pode ser rea-

lizado, por exemplo, em pessoas que 
apresentam tártaros, placa dental ou 
gengiva com sangramento. Estando 
livres desses problemas bucais, qual-
quer pessoa insatisfeita com a cor do 
seu sorriso pode realizá-lo. 

Alguns cuidados
No caso de pacientes muito 

jovens o tratamento deve ser indi-
cado com cautela para não correr o 
risco de afetar a polpa dental. Já as 
futuras mamães podem esperar até 
o fim da gestação, pois não existem 
dados suficientes que comprovem a 

segurança do procedimento para 
grávidas. Então, é melhor evitar. 
Para aqueles que possuem muitas 
restaurações dentárias ou prótese, 
devem ser orientados quanto à 
necessidade de refazer os trabalhos 
após o clareamento já que os dentes 
vão clarear e os materiais restaura-
dores não. Fique atento!

Qual fazer?
Ambos os métodos lhe darão 

resultados bem bacanas. 
O que muda é o procedimento 

e seu tempo de realização, mas é 
preciso contar com a ajuda de um 
profissional. Porém, muitos dentis-
tas indicam que para um resultado 
excelente, recomenda-se a associa-
ção dos dois formatos. 

Converse com seu profissional 
de confiança e defina o melhor jeito 
de realizar esse branqueamento.

APÓS O TRATAMENTO
Só porque seus dentes estão brancos, não quer dizer que não precisam de 

cuidados. “Para o efeito durar bastante tempo é preciso fazer uma mudança nos 
hábitos pessoais”.

- Evitar o excesso de alimentos que contenham corantes, como café, 
refrigerante, vinho ou ketchup e investir em alimentos saudáveis no lugar dos 
industrializados.

- Consultar seu dentista para revisões periódicas e profilaxias (limpezas).
- Manter a higiene oral após todas as refeições.

 A cirurgiã-dentista
 Dra. Patrícia Ferreira Francino Ribeiro

com ácido hialurônico (preenchi-
mento labial, bigode chinês, rugas 
de marionete, malar - efeito blush 
–, preenchimento para olheira, e 
rinomodelação). 

A dentista também trabalha 
com skinbooster, microagulha-
mento, lipo de papada (remoção 
do papo - gordura abaixo do 
queixo); bichectomia; ortodon-
tia (aparelhos fixos, móveis, 
estéticos em adultos e crianças) 
e aparelho estético cerâmica 
pura, aparelho convencional ou 
autoligado. 

“Cada paciente é único, por-
tanto a indicação de procedimento 
é individual, mesmo que existam 
casos semelhantes. É importante 
lembrar que para todos os pro-
cedimentos citados, é necessário 
fazer uma avaliação prévia e uma 
conversa entre dentista e pacien-
te. Todo procedimento deve ser 
orientado e acompanhado por 
um profissional capacitado”, 
afirma, em entrevista à Tribuna 
de Ituverava.  

O consultório funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30 às 18h, e aos 
sábados a partir das 10h, com 
horário marcado. 

Patrícia Ferreira Francino 
Ribeiro, 24 anos, formou-se em 
Odontologia pela Universidade 
de Uberaba (Uniube). Ela é filha 
de José Humberto Ribeiro e Re-
jane Aparecida Ferreira Francino 
Ribeiro. 

Dra. Patrícia Ribeiro
E-mail: drapatriciaribeiro1@hotmail.com
Celular: (16) 98189-6401
Instagram: @pattyribeiro1
Facebook: Patrícia Ribeiro
Endereço da clínica:  Rua Benjamin Constant, 364

SERVIÇO

Consultório onde Dra. Patrícia atende

Profissional oferece 
diversos procedimentos
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Autoridades estão engajadas 
na luta pelo curso de Medicina
Poder Público, FE e Santa Casa 

não medirão esforços para tornar 
este nosso sonho em realidade 

O Governo Fe-
deral anun-
ciou que não 
abrirá cursos 
de Medicina 
no Brasil pe-

los próximos cinco anos. O 
que parecia ser uma barreira 
para Ituverava – que há anos 
pleiteia um curso de Medicina 
– acabou se tornando mais um 
incentivo para que autoridades 
e população trabalhem ainda 
mais com dedicação para tor-
nar esse sonho realidade. 

O sonho teve início quando 
Prefeitura (na época tendo 
como prefeito o empresário 
Walter Gama Terra Júnior), 
Fundação Educacional de 
Ituverava e Santa Casa, in-
centivados pelo jornal Tribuna 
de Ituverava, se uniram para 
pleitear o curso superior de 
Medicina. 

O que as autoridades per-
ceberam naquela época é que 
o curso traria inúmeros benefí-
cios ao município: consolida-
ria ainda mais Ituverava como 
um polo regional de Educação 
e Saúde; geraria empregos; 
beneficiaria a economia, entre 
outros aspectos positivos. 

Logo que a luta começou, 
no entanto, a cidade esbarrou 
em um obstáculo: o curso de 
Medicina só poderia funcionar 
em cidades acima de 70 mil 
habitantes e com 250 leitos 
hospitalares para atenderem 
o SUS.

A FE elaborou um proje-
to que foi encaminhado aos 
Ministérios da Educação e da 
Saúde.

As exigências que o mu-
nicípio deveria atender eram: 
número de leitos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) equiva-
lente ao número de alunos do 
curso; existência de Equipes 
Multiprofissionais de Atenção 
Domiciliar (EMAD); número 
de alunos por Equipe de Aten-
ção Básica (EAB); existência 
de leitos de urgência e emer-
gência ou Pronto-Socorro; 
grau de comprometimento dos 
leitos do SUS para utilização 
acadêmica; existência de Pro-
gramas de Residência Médica 
nas especialidades prioritá-
rias, conforme legislação de 
vigência; adesão pelo muni-
cípio ao Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade na Atenção Básica 
(PMAQ); existência de Cen-
tro de Atenção Psicossocial 
(Caps), e Hospital de Ensino 
ou Unidade Hospitalar com 
potencial para ser certificado 
como hospital de ensino, con-
forme legislação de regência. 

Com relação ao número de 
leitos necessários para cada 
aluno, Ituverava fez parceiras 
com os municípios vizinhos, 
para que esse critério fosse 
cumprido. Dessa forma, Itu-
verava tentou se enquadrar ao 
edital como polo regional de 
Saúde, entretanto, não obteve 
êxito. 

A luta continua
No ano passado, foi anun-

ciado um novo edital que, ao 
contrário do que havia ocorri-
do no anterior, Ituverava, aten-
dia plenamente o que o edital 
determinava. No entanto, não 
contemplava a região Sudeste 
do país, o que deixou Ituvera-
va de fora mais uma vez. 

Agora, com o anúncio de 
que não serão abertos novos 
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cursos de Medicina pelos pró-
ximos cinco anos, a cidade se 
prepara para aperfeiçoar a sua 
estrutura para atender plena-
mente todos os requisitos os 
próximos editais para abertura 
de curso. 

Para isso, a Fundação Edu-
cacional de Ituverava e a Santa 
Casa de Ituverava estão pas-
sando por ampliações. Além 
disso, a prefeita Adriana Qui-
reza Jacob Lima Machado já 
se dispôs a não medir esforços 
para que esse sonho se torne 
realidade. Ela, inclusive, se 
pronunciou sobre o assunto 
nesta semana, assim como o 
juiz Renato César Trevisani, 
titular da Vara do Trabalho de 
Ituverava (confira abaixo).

“Como eu disse noutra oportunidade voltada 
à construção da Nova Santa Casa: ‘quem planta 
tâmaras, pode não colhê-las’. Mas, se todos pen-
sassem assim... não teríamos tâmaras! De fato, é 
um desejo de realização que nos move, como bem 
dito por Carlos Drummond de Andrade ‘ao me-
nos, quero ter o desejo de ter desejos’. Assim deve 
ser nesta nova empreitada em busca do curso de 
Medicina como forma complementar de melhorar 
ainda mais as prestaçõezs e comodidades sociais, 
principalmente no campo da saúde. 

E eu acredito nas forças políticas de Ituverava, 
acredito nas pessoas, acredito na vontade, na con-
fiança, ‘como a palmeira confia no vento’. Aqui, 
a população é ordeira, trabalhadora, com poucas 
desditas sociais, estas que são rapidamente corri-
gidas eis que as autoridades cumprem cada qual 
o seu papel institucional. Aqui se tem em grande 
escala a filantropia (phylos = amor, tropo = ho-
mem). E este ‘amor à humanidade’ é desenvolvi-
do por um contingente de voluntários. Prefiro não 
citar nomes, mas, saibam, todos, que o Grande 
Arquiteto do Universo, a cada ato, registra tais 
créditos na nossa corrente. E é exatamente esta a 
base do primado antropológico contido na nossa 
Constituição Federal, também chamada de Cons-
tituição Cidadã, ao valorizar o ser humano, como 
um dos fundamentos da República. Ituverava é 
uma cidade universitária e se sustenta por vários 
pontos. 

Temos uma agropecuária que é notável, ensino 
de alta qualidade com reconhecimento nacional, 
com destaques na área da Agronomia, na Medi-
cina Veterinária, Engenharia e outros. E nesta 
linha de estudos, registro que a OAB se esmera 
para propiciar aos Srs. Advogados constante atu-
alização, com encontros, palestras e cursos. Ganha 
o jurisdicionado, ganha o administrado, ganha a 
comunidade! 

E a Saúde ainda é a maior preocupação mun-
dial, mesmo considerando o desemprego, a corrup-

ção, a pobreza e a violência.
Ituverava apresenta uma população (IBGE 

2017) de aproximadamente 41.500 pessoas, o que 
atrai uma densidade demográfica de 54,89 habi-
tantes por km2 (considerada excelente). Aqui se ob-
serva uma baixa taxa de mortalidade infantil para 
crianças de até um ano de idade, na ordem de 1,4 
por cada mil habitantes, graças aos níveis de saú-
de, alimentação, educação e assim, num contexto 
de desenvolvimento humano apresenta uma taxa 
centrada em 0,8, considerado excelente. 

Destaque, também, para a expectativa de vida 
de 87,13 anos, esta que supera e muito a média na-
cional. Dessarte, além de citar aqui outros índices, 
a exemplo da renda e níveis de educação, pretendo 
destacar a altíssima taxa de alfabetização que al-
cança 98,1%, registre-se, percentual observado em 
países de primeiro mundo. 

E é com base nestes fatos que já vislumbro os 
estudos, os aprimoramentos, as pesquisas, enfim, a 
cura. A decisão do Governo Federal em suspender 
os credenciamentos voltados aos cursos de medici-
na se deu em virtude de desleixo, abandono e fal-
ta de interesse por parte das mantenedoras, o que 
aqui não será observado. Antes, pelo contrário, esta 
lição de casa será muito bem feita. 

Valendo-me dos poetas e da música, 
…...
Minha Ituverava
Sou o mesmo rapaz
Bebi da cachoeira
Tenho sede e quero mais

Contem comigo. Podem contar comigo!
“A Utopia está lá no horizonte, distante.... eu 

me aproximo dois passos e ela se afasta dez. Cami-
nho dez passos e o horizonte corre cem passos ..... 
Por mais que eu me aproxime e caminhe, jamais 
alcançarei. Mas, então, pra que serve a utopia? Ser-
ve para isto.... para que eu não deixe de caminhar”.

Renato César Trevisani, Magistrado, Titular 
da VT de Ituverava e PAJT de Igarapava

O apoio político para que o curso seja 
implantado em Ituverava é de extrema im-
portância. Por isso, nas eleições do ano que 
vem é fundamental que a população vote de 
maneira consciente, priorizando candidatos 
que realmente se comprometam com a cidade 
e com essa importante causa. 

A Tribuna de Ituverava – uma das grandes 
entusiastas do projeto – sugere que se elabore 
um termo de compromisso para que todos 
os candidatos, seja a governador, senador, 
deputado federal ou estadual, que visitarem 
Ituverava, assinem, para documentar seu 
comprometimento com a instalação do curso 
de Medicina na cidade, caso eleitos. 

“Essa pausa de cinco anos pode ser muito 
positiva para trazer o curso de Medicina para 
Ituverava. Nesse período, intensificaremos nos-
so trabalho político, para conseguirmos ainda 
mais aliados para que essa conquista esteja 
cada vez mais certa. 

Desde já, me coloco à disposição da Funda-

ção Educacional de Ituverava para buscarmos 
atender todas as exigências. Nesse período es-
tarmos cada vez mais próximos de realizar esse 
sonho”.

Adriana Quireza Jacob Lima Machado, 
prefeita municipal de Ituverava

Foto de internet de turma de 
estudantes de Medicina

A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado


