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R$ 4,00

Operação Cochabambas 
investiga esquema criminoso 

de atendimento médico

A Gestão da atual Mesa Di-
retora formada pelos vereado-
res, Oziel Pires, Vanessa Guari e 
Márcio Supervisor se destacam 
por ser econômica e eficiente. 

Com a devolução de R$ 1,8 mi-
lhão para o Poder Executivo no 
dia de hoje, o valor total duran-
te o ano de 2019 chega a mais 
de R$ 2,8 milhões. Página 02.

Câmara Municipal 
economiza mais de 2,8 

milhões de reais em 2019

Na sexta-feira (03), um ho-
mem de 47 anos foi encontrado 

morto na casa onde morava no 
Vila São Miguel em Itapeva. 

Homem é encontrado 
degolado dentro de 

casa na Vila São Miguel

Dezembro foi marcado 
por mais um acidente 

fatal na SP-258
Acidente ocorreu no quilômetro 290 da Rodovia Francisco Alves 

Negrão, próximo a ponte do Rio Taquari envolvendo três veículos

No dia 29 de dezembro o 
Corpo de Bombeiros de Itape-
va foi acionado para dar apoio 

a uma família que foi até o 
Cânion Pirituba visitar os câ-
nions e cachoeiras. Página 04.

Bombeiros 
resgatam homem 
perdido em mata

As condições climáticas 
dos últimos dias tem facilita-
do a formação de temporais 
em toda a região, em Itapeva 
obras de contenção de enxur-
radas foram realizadas próxi-

mo ao Mercado do Produtor 
para diminuir os riscos de en-
chentes e pelo menos na pri-
meira grande chuva que caiu 
na cidade o resultado foi satis-
fatório. Página 05.

Período de 
chuvas requer 

estado de alerta

Carga de caminhão 
cai e deixa parte da 
Avenida Vaticano 

interditada
Carroceria onde estava a carga acabou danificada e 

remoção  da carga de chapas de madeiras durou quase 
cinco horas. Página 06.
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Distribuição 
de cestas 

básicas vira 
alvo de 

processo

Praças e 
avenidas 
recebem 

os serviços 
de limpeza
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Editorial
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A Gestão da atual Mesa Di-
retora formada pelos vereado-
res, Oziel Pires, Vanessa Guari e 
Márcio Supervisor se destacam 
por ser econômica e eficiente. 
Com a devolução de R$ 1,8 mi-
lhão para o Poder Executivo no 
dia de hoje, o valor total duran-
te o ano de 2019 chega a mais 
de R$ 2,8 milhões.

Sob a gestão do Presidente 
Oziel Pires, a Câmara Municipal de 
Itapeva devolveu durante o ano de 
2019 mais de R$ 2,8 milhões para a 
Prefeitura, resultado da economia 
dos recursos do duodécimo – valor 
que é repassado anualmente para 
a manutenção das atividades na 
Casa de Leis.

O valor devolvido nesse 
ano é mais expressivo, mas 
não destoa dos anos de 2017 
e 2018, quando também diri-

Câmara Municipal 
economiza mais de 2,8 
milhões de reais em 2019

Van irregular é 
denunciada pelo CONSEG

gida por Oziel Pires, a Câmara 
devolveu aproximadamente R$ 
1,8 milhões e R$ 2,3 milhões 
respectivamente. A economia 
é fruto de uma gestão austera 
e responsável, já que por lei a 

Câmara poderia gastar todo 
o recurso que lhe é devido no 
duodécimo em suas atividades.

O recurso já está na conta 
da prefeitura e deverá ser utili-
zado no ano de 2020.

Srs.  Protetor  
Vimos através desta con-

vidá-lo, à participar de uma 
reunião de difusão e esclareci-
mentos a respeito da criação 
da associação dos protetores de 
animais de Itapeva. A reunião 
será realizada na seguinte data;  
12 de janeiro do ano de dois mil 
e vinte (12/01/2020), com início 
às 17h00min. Será realizado 
na Rua Dona Olivia Marquês,  
551 - centro, Itapeva/SP.  Caso 
haja interesse na participação, 
este deverá ser confirmado, 
via telefone ou Whatssap (015) 
997040556. 

Como já foi colocado, o as-
sunto em pauta será a criação 
da associação dos protetores 

CARTA CONVITE PARA FUNDAÇÃO DA 
ONG DOS PROTETORES DE ITAPEVA  

de animais de Itapeva; suas fi-
nalidades, seus objetivos, suas 
metas, e outros assuntos rele-
vantes ao tema. Após a reunião 
supracitada, será agendada 
data de realização da Assem-
bléia de fundação da ONG; onde 
deverão estar presentes todos 
os representantes das Associa-
ções que compactuam com os 
ideais da mesma e dela preten-
dem participar como  membros 
fundadores. 

Vale ressaltar que este gru-
po que forma a Comissão Orga-
nizadora para Criação da asso-
ciação não está fechado. Longe 
disso, tem real necessidade de 
sua participação e mais, de sua 
fusão a ele, para que assim pos-

samos lutar com ainda mais 
força pela causa animal em 
Itapeva, como filosofia e meio 
de educação, bem como tam-
bém pelos ideais e éticas  que 
todo trabalho na causa ani-
mal realmente  necessita.  

Contamos com sua valiosa 
presença.    

"É somente através da aju-
da mútua e das concessões re-
cíprocas que um grupo de in-
divíduos em número grande 
ou pequeno pode encontrar 
sua harmonia plena e realizar 
verdadeiros progressos." 

Prof. Jigoro Kano  
 

PROTETORA THEREZA 
BARROS

 O ano mal começou e já 
aparecem aqueles que trocam 
de lado por um cargo ou aque-
les que insistem em bater e ata-
car sem dar a mínima chance 
da nova (?) administração e a 
conclusão é clara; estamos em 
ano eleitoral.

É claro que algumas decisões e 
atos do executivo podem ser con-
testadas e assim serão, mas o tem-
po ainda é curto para uma melhor 
avaliação e temos que dar tempo 

ao tempo para que a situação pos-
sa engrenar, mas precisamos tam-
bém cobrar ações rápidas já que o 
ano é bem curto para quem terá 
apenas alguns meses para mostrar 
serviço.

Não há nada de novo em re-
lação aos que defendem o pre-
feito afastado já que por quase 
3 anos estiveram caminham 
com Luiz Cavani e seria anor-
mal quererem neste momento 
atingi-lo com críticas, assim 

como os que estavam fora do 
governo irão defender com 
unhas e dentes o novo governo.

O que ambos devem lem-
brar durante este embate pé 
que Itapeva precisa de uma 
união pontual para podermos 
reagir a inercia pela qual passa-
mos a longos anos e que este 
ou o próximo governo terão a 
difícil missão de recolocar nos-
sa cidade nos trilhos. No mais, 
Feliz Ano Novo.

Ano novo, política velha

Na madrugada de quarta-
-feira (08), a Polícia Militar de 
Itapeva prendeu um indivíduo 
por tráfico de drogas na Vila 
Bom Jesus.

De acordo com os policiais 
que realizaram a prisão, a equi-
pe realizava patrulhamento 
de rotina quando avistou um 

Polícia Militar prende rapaz 
por tráfico na Vila Bom Jesus

Distribuição de cestas 
básicas vira alvo de 
Processo Administrativo

rapaz já conhecido nos meios 
policiais que agiu de maneira 
suspeita ao notar a aproxima-
ção da viatura.

O rapaz foi abordado na Rua 
Ribeira e com ele foi encontra-
do entorpecentes e dinheiro. Já 
no local apontado com ponto 
de venda de drogas pelo detido 
os policiais encontraram uma 
balança de precisão e embala-

gens para colocar drogas.
Diante da situação foi enca-

minhado o indivíduo e os ma-
teriais apreendidos para o Plan-
tão Policial onde foi registrado 
boletim de tráfico de entorpe-
centes. Ao todo foi apreendido 
19 pedras de crack, R$ 28,80 
em dinheiro, uma balança de 
precisão, duas lâminas de bar-
bear e 83 embalagens plásticas.

No final do ano passado 
nossa equipe de reportagem 
recebeu diversas denúncias de 
que cestas básicas da Prefeitura 
Municipal de Itapeva estariam 
sendo distribuídas de forma ir-
regular.

De acordo com as infor-
mações levantadas junto aos 
denunciantes, servidores da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social estariam 

distribuindo cestas básicas à 
revelia. 

A primeira informação ex-
tra oficial era de que a cestas 
distribuídas estariam prestes a 
vencer, e que foram dadas ape-
nas a pessoas cadastradas no 
CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social. 

A versão, no entanto, é con-
testada e até mesmo fotos com 
data de validade das cestas 
foram divulgadas, mostrando 
que algumas das que foram dis-

tribuídas teriam ao menos seis 
meses para serem distribuídas.

Entramos em contato com a 
secretária de Desenvolvimento 
Social, Lucinha Schreiner, pedin-
do um posicionamento sobre o 
caso.

Resposta do Jurídico da 
Prefeitura: A prefeitura de 
Itapeva abriu inquérito para 
investigar o caso das cestas bá-
sicas. Porém, o trâmite está na 
fase inicial e ainda irá apurar os 
fatos.

Secretária da Saúde agiu rapidamente

O ano de 2020 já começou 
com denúncias de irregularida-
des no transporte de pacientes.

O presidente do CONSEG – 
Conselho Municipal de Seguran-
ça, Mauricio Coelho foi o respon-
sável pela denúncia, de acordo 
com ele, uma van que realiza o 
transporte de pacientes da he-
modiálise estaria irregular e que 
a mesma já havia sido apreendi-
da em fiscalização em 2019.

A alegação é de que além do 
estado de conservação, o veículo 
não poderia fazer o transporte 
por ser fabricado em 2000 e o 
contrato firmado com a Prefei-
tura Municipal de Itapeva exigir 
que o veículo a ser usado deveria 
no mínimo ser de 2012.

Maurício diz ainda que a 
van não conta com monitor 
para ajudar os pacientes e que 
devido ao veículo estar quei-
mando óleo, acaba enchendo a 
van de fumaça.

Há ainda reclamações quan-
to ao atraso do transporte e não 
comparecimento para pegar os 
pacientes. De acordo com Maurí-
cio o problema já era conhecido 
pelo poder público. “Reiterada-
mente denunciada por várias 
irregularidades já constatadas, a 
van contratada pela saúde conti-
nua fazendo transporte do pes-
soal na hemodiálise”, disse.

Em contato com a Secretaria 
Municipal de Saúde recebemos a 
seguinte nota a direita: 



Incompetência
Passamos o mais triste final de 

ano que os comerciantes e clientes po-
deriam imaginar já que nem a tradi-
cional iluminação foi colocada. O que 
acontece com a Associação Comer-
cial? Recolhe dinheiro o ano todo dos 
empresários e não consegue estimular 
o público para visitar o nosso sofrido 
comércio? 

Incompetência II
Só fazem eventos que deem lucros 

para a entidade e preferem investir em 
compra de imóvel ao invés de fazer com 
que o nosso comercio veja revertido 
para este os benefícios que a associação 
consegue já que a mesma é uma entida-
de sem fins lucrativos. Como pode terem 
dinheiro em caixa e o comercio passar 
por tantas dificuldades sem a interfe-
rência positiva desta?

Incompetência II
A nova empreitada (?) desta entida-

de sem fins lucrativos (?) é escolher os 

Será?
Quando o fake começará a mostrar 

trabalhando o que fazia mentindo e 
prejudicando a vida dos outros. Atacar 
com mentiras é bem mais fácil, não é? 
Queremos ver seu serviço prosperar e 
não ter o cargo somente porque ajudou 
a destruir a moral de muitos.

Devolução
Mais uma vez o presidente da Casa 

de Leis, Oziel Pires conseguiu devolver 
aos cofres públicos uma quantia signifi-
cativa que com certeza fortalecerá o pre-
feito Mario Tassinari. A quantia de R$ 
1,8 milhão fará diferença neste início de 
trabalhos. Vale a pena destacar que essa 
quantia fazem parte de medidas que o 
presidente e a Mesa fizeram para dimi-
nuírem os gastos na Casa de Leis.

Calor no mercado
Está insuportável o calor dentro 

do Mercado do Produtor e é necessária 
uma ação urgente no local. Os clientes e 
comerciantes agradecem.

Rápida
A secretária da Saúde, Karen vem 

demonstrando agilidade para me-
lhorias que se fazem necessárias em 
uma das áreas da prefeitura que mais 
vinha recebendo críticas. Educada e 
prestativa pode fazer um grande tra-
balho visando qualificar o atendimen-
to ao munícipe.

Calma
A administração atual da prefeitu-

ra precisa de um tempo para poder ser 
avaliada com calma. Não se pode tecer 
críticas diversas sem dar um tempo de 
adequação a equipe. É claro que erros 
que acontecerem todos devemos cobrar, 
mas com equilíbrio e sem paixão.

Cestas
A entrega de cestas básicas ao final 

do ano deverá gerar muitas dores de 
cabeça para a secretária Lucinha Schrei-
ner, a qual enalteci muito quando foi 
nomeada. A situação devia e poderia ser 
evitada, mas...

melhores do ano, promoção esta para 
arrecadar fundos para a associação e 
que foge as ações esperadas pelos co-
merciantes que pagam religiosamente 
sua contribuição mensal, além de servi-
ços extras.

Sugestão
Você que paga e ajuda manter os 

mesmos no poder há décadas caso não 
seja eleito e perca para o seu concorren-
te pare de pagar sua contribuição já que 
a associação não existe para dizer quem 
é o melhor e sim para fazer com que to-
dos melhorem. Uma vergonha esta en-
tidade caça níquel que se mantem com 
os mesmos nos poder e nada acontece. 
Basta dos mesmos. Renovação total já. 

Pergunta
Se alguns dizem que ser diretor dá 

entidade só dá dor de cabeça porque fa-
zem o impossível para se manterem no 
cargo? Deem chance aos novos porque 
ninguém mais aguenta tanta omissão e 
descaso com nossos empresários.

Nova Campina
Estivemos conversando com al-

guns moradores da cidade de Nova 
Campina e vimos o contentamento 
de muitos em relação ao trabalho 
executado pela prefeita Josi e seus 
subordinados. A taxa de aprovação 
é muito grande.

Linha dura
Toda e qualquer denúncia contra 

funcionários ou contratados estão 
sendo abertos inquéritos adminis-
trativos pelo atual prefeito. Desta 
forma fica mais fácil identificar 
quem não está fazendo seu trabalho 
de forma correta. Isso inibe ações 
erradas e coloca em xeque algumas 
figurinhas carimbadas. Isso não 
pode parar.

Aluguel social
Como funciona, quem controla, é 

vulnerável, em breve daremos todos os 
detalhes.
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Operação Cochabambas mantém falso médico na cadeia
Com base nas denúncias 

feitas pela equipe do 
jornal Ita News a Polícia 

Federal está desmantelando 
uma grande quadrilha que 
usava a Saúde como fonte de 
renda lesando instituições e 
principalmente dando falsas 
esperanças aos doentes. 

Já foi apurado que o des-
vio cometido pela quadrilha 
ultrapassa R$ 8.000.000,00 
(Oito milhões de reais). Todos 
os bens do indiciado João Pau-
lo Primus Fernandes da Costa 
estão bloqueados para possí-
veis indenizações das partes 
prejudicadas. Confira as no-
tícias que saíram em sites a 
nível nacional:

João Paulo Primus, vulgo 
Liszt Jonney com sua amasia 
Fernanda Slovinski
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Durante o recesso de fim de ano houve algumas ocorrências que ganharam destaque nas redes sociais, mas como nem todos os 
nossos leitores estão ambientados com a realidade virtual, trazemos nesta página algumas das matérias que tiveram grande 
repercussão nesse tempo em que nosso jornal impresso não circulou pela região. Confira:

Fatos de destaques no período de recesso

Na tarde de quarta-feira 
(01), um homem de 36 anos 
morreu depois de ser encami-
nhado a Santa Casa de Miseri-
córdia de Itapeva pelo Corpo de 
Bombeiros.

De acordo com informações 
levantadas por nossa equipe 
de jornalismo, os Bombeiros 
foram acionados para socorrer 
uma pessoa que estaria andan-
do desorientada nas proximida-

Polícia investiga morte 
de homem que passou Ano 
Novo em Itapeva

des do Itapeva F. Ainda segun-
do relatos de testemunhas o 
homem estaria dando cabeça-
das em paredes de residências.

A vítima teria entrado em 
óbito cerca de uma hora depois 
de ser internado no hospital. A 
família relatou para as autori-
dades que o veículo da vítima, 
que veio passar o fim de ano 
em Itapeva junto dos familia-
res, havia sumido.

Ainda de acordo com as infor-
mações levantadas junto a Polícia, 
o veículo foi encontrado na noite 
de quarta-feira na Vila Mariana.

O caso segue sob investi-
gação e a Polícia aguardava 
o laudo do Instituto Médi-
co Legal (IML) para saber a 
causa da morte, porém até o 
momento não foi divulgado o 
que o laudo médico apontou 
sobre a morte.

No dia 25 de dezembro de 
2019 uma mulher que dias an-
tes foi detida e liberada após 
tentar roubar e esfaquear um 
homem no Centro de Itapeva 
acabou sendo detida novamen-
te pela Polícia Militar.

Dessa vez a suspeita de 33 
anos teria roubado um homem 
próximo a rodoviária de Itape-
va. Testemunhas que viram a 
ação acionaram a Polícia que 
diante das características rece-
bidas conseguiram deter a sus-
peita na Vila Bom Jesus.

Presa por roubo é liberada 
em audiência de custódia

No Plantão Policial as par-
tes foram ouvidas e o delegado 
responsável determinou a pri-
são em flagrante da mulher.

No dia seguinte em audiên-
cia de custódia a suspeita foi 
liberada para responder em li-
berdade pelo crime cometido.

A ação da mulher foi flagra-
da por uma câmera de vigilân-
cia e mesmo com os flagrantes 
e a ações temerosas, ela foi 
liberada nas duas vezes uma 
ainda na delegacia e outra na 
audiência de custódia.

Na sexta-feira (03), um ho-
mem de 47 anos foi encontrado 
morto na casa onde morava no 
Vila São Miguel em Itapeva.

De acordo com a Polícia, 
houve uma solicitação do Cor-
po de Bombeiros para atender 
um caso onde um indivíduo 
foi encontrado por familiares 
com o pescoço cortado dentro 
do banheiro, ainda de acordo 
com as autoridades, quando as 
equipes de resgate chegaram o 
homem já estava morto.

Pelo local foi encontrado 
uma faca junto ao corpo da ví-
tima que foi identificada como 
Edvaldo Ribeiro dos Santos.

No primeiro instante o caso 
foi tratado como suicídio, po-
rém a cena encontrada levan-

Homem é encontrado 
degolado dentro de casa 
na Vila São Miguel

tou suspeitas de que poderia 
ter ocorrido na verdade um ho-
micídio no local, tese essa que 
acabou com a chegada da Po-
lícia Técnico Científica, onde o 
perito responsável determinou 
que a causa da morte era real-

mente suicídio.
O caso foi apresentado no 

Plantão Policial, de acordo com 
familiares a vítima já tinha 
histórico de atentar contra a 
própria vida em outra oportu-
nidade.

No dia 29 de dezembro o 
Corpo de Bombeiros de Itape-
va foi acionado para dar apoio 
a uma família que foi até o 
Cânion Pirituba visitar os câ-
nions e cachoeiras.

De acordo com os bombeiros, 
por volta das 16h à família deci-
diu ir até uma cachoeira, porém, 
um dos homens que estava no 
grupo não quis ir até a cachoei-
ra com os parentes e ficou no 
meio do caminho esperando. No 
retorno para casa os familiares 
não encontraram o homem e por 
volta das 19h com a chegada da 
noite, decidiram pedir apoio ao 
Corpo de Bombeiros, uma guar-
nição saiu de Itapeva comandada 
pelo 1° Sgt PM Dionísio, e com-
posta por Cb PM Augusto, Sd PM 
Maia e Sd PM Leandro.

Chegando ao local os bom-

Bombeiros resgatam 
homem perdido em mata

beiros iniciaram as buscas notur-
nas das 19h às 23h, porém não 
obtiveram sucesso em encontrar 
a vítima, no dia seguinte às 06h 
da manhã retomaram as buscas 
pelas cachoeiras e cânions, an-
damos em torno de 8 km mata 
a dentro e assim localizaram se-
nhor Divail por volta das 10h da 
manhã, o mesmo estava parcial-

mente desidratado, com fome e 
com alguns arranhões nas per-
nas por estar de bermuda, ele 
pernoitou na mata após se per-
der dos parentes.

Logo após ser encontrado o 
homem ficou sob os cuidados 
de parentes e se deslocou até a 
Santa Casa para uma avaliação 
médica.

No dia 28 de dezembro 
um acidente envolvendo 
dois carros e um caminhão 
tirou a vida de Antônio Lo-
pes Ferreira de 67 anos. O 
idoso morreu após bater o 
carro que dirigia de fren-
te com um caminhão que 
transportava leite.

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, Antônio 
dirigia o carro sentido Ita-
raré quando invadiu a pista 
contrária e bateu de frente 
com o caminhão, com a ba-
tida o caminhão tombou e 
ficou atravessado na pista, 
interditando completamente 
a rodovia. 

A vítima acabou ficando 
presa às ferragens e morreu no 
local do acidente, já o motoris-
ta do caminhão foi socorrido e 
encaminhado ao Santa Casa de 
Misericórdia de Itapeva.

Um terceiro carro tam-
bém se envolveu no aciden-
te, mas o motorista e os de-
mais ocupantes não ficaram 
feridos.

Dezembro foi marcado 
por mais um acidente 
fatal na SP-258

Acidente ocorreu no quilômetro 290 da Rodovia Francisco Alves 
Negrão, próximo a ponte do Rio Taquari envolvendo três veículos
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O Refis - Programa de Re-
cuperação de Créditos Fis-
cais do Município segue com 
a oportunidade para que 
contribuintes regularizem 
seus débitos tributários e 
não-tributários, inscritos em 
dívida ativa. A solicitação 
para inscrição no Refis deve 
ser voluntária, por meio de 
um requerimento, ou seja, o 
munícipe deve ir até o Paço 
Municipal e declarar seu in-
teresse em pagamento.

Lembrando que o saldo de-
vedor pode ser liquidado à vis-
ta, com desconto de 70% para 
pessoas físicas e 50% para ju-
rídicas, ou ainda com parcela-
mento em até 36 vezes, pagan-
do a primeira parcela no ato e 
as demais a cada 30 dias.

Os usuários que se interes-
sarem pelo programa, devem 
apresentar os seguintes do-
cumentos: cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço 
atualizado. No caso de pessoa 
jurídica, que será representa-
da pelo sócio ou representante 
(com procuração), apresentar 
seu contrato social.

O Poder Executivo espera, 
por meio do Refis, oferecer a 

Programa de recuperação 
de créditos fiscais oferece 
parcelamento em até 36 vezes

Munícipes inscritos em dívida ativa podem regularizar 
seus débitos com descontos de até 70%

oportunidade de regularização 
de débitos dos contribuintes, 
bem como a entrada de receita 
nos cofres públicos.

Segundo a Lei Municipal 
4265/19 publicada no Diário 
Oficial nº 1254 do dia 20 de 
agosto de 2019, páginas 3 a 
6, o prazo para inclusão no 
Refis terminará no dia 20 de 

março, podendo ou não ser 
prorrogado.

O Setor de Dívida Ativa, loca-
lizado na Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Duque de Caxias, 
nº 22, Centro, está à disposição 
para esclarecimento de dúvidas 
pessoalmente das 8h às 11h30 
e das 13h às 17h30, ou pelo te-
lefone (15) 3526-8140.

O prefeito Mário Tassinari se 
reuniu na tarde desta segunda-
-feira, dia 6, com os técnicos da 
Secretaria Municipal de Agricultu-
ra, para tratar de projetos visando 
o desenvolvimento da agricultura 
familiar e a agroindústria.

Na oportunidade, o chefe do 
Poder Executivo tomou conheci-
mento das propostas sugeridas 
pelos funcionários públicos, rea-
firmando seu compromisso de 
valorizar o trabalho dos servido-
res, prezando sempre a eficiência 
no desempenho de suas funções 
nos serviços administrativos da 
Prefeitura.

Prefeito se reúne com 
técnicos da Secretaria 
Municipal de Agricultura

Foram tratados assuntos relacionados aos projetos 
da agricultura familiar e a agroindústria

As condições climáticas 
dos últimos dias tem facilitado 
a formação de temporais em 
toda a região, em Itapeva obras 
de contenção de enxurradas 
foram realizadas próximo ao 
Mercado do Produtor para di-
minuir os riscos de enchentes e 
pelo menos na primeira grande 
chuva que caiu na cidade o re-
sultado foi satisfatório.

Na terça-feira (07), uma 
forte chuva atingiu Itapeva no 
final da tarde e em vários pon-
tos da cidade foram registrados 
alagamentos, porém nenhum 
que provocasse algum dano, 
já na parte mais baixa da cida-
de, as obras realizadas ainda 
na gestão do prefeito afastado 
Luiz Cavani deram resultado, 
pois não houve as inundações 
que rotineiramente eram regis-
tradas.

Nossa equipe de jornalismo 
esteve nas ruas da cidade e pre-
senciou o momento em que um 

Período de chuvas requer 
estado de alerta da 
população em geral

motociclista parou para ajudar 
uma moça que passava apuros 
para salvar a sua moto de uma 
forte enxurrada na Rua Barão 
do Rio Branco na Vila Nova.

Já na Avenida Acácio Piedade, 
o cenário era ainda mais impres-
sionante, uma verdadeira cascata 
se formou no canteiro central da 
avenida próximo a Igreja Presbi-
teriana. Próximo ao Fórum outro 
ponto de alagamento também 
foi registrado, principalmente 
junto a faixa elevada de pedes-

tres que existe no local. Flagras 
esses feitos por alguns cidadãos 
através de vídeos divulgados nas 
redes sociais.

No dia seguinte a chuva a 
Prefeitura Municipal de Itapeva 
emitiu a seguinte nota:

“De acordo com a coorde-
nadoria de Defesa Civil do mu-
nicípio, não houve nenhuma 
ocorrência registrada causando 
maiores danos ao município. Só 
houve uma solicitação via 199 
de limpeza de boca de lobo”.

Equipes de resgate refor-
çam as orientações a população 
de como agir em dias de chu-
vas, como procurar um local 
segura para se abrigar, não se 
arriscar atravessando em pon-
tos alagados, não permanecer 
em áreas com risco de desmo-
ronamento e em caso de peri-
go ou emergência acionar as 
instituições de segurança pelos 
telefones 193 (Bombeiros), 190 
(Polícia Militar) e 153 (Guarda 
Municipal).
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A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente disponibili-
zou para a comunidade, uma 
nova forma da população fa-
zer denúncias de crimes am-
bientais. Trata-se do disque 
denúncia, por meio do tele-
fone: 3524 – 1579.

Os serviços permitem 
denunciar crimes relaciona-
dos ao meio ambiente, como 
desmatamentos, queimadas, 
corte irregular de árvores e 
lixo depositado em locais 
inadequados, entre outras 
situações.

Os usuários também podem 

Secretaria do Meio 
Ambiente disponibiliza 
serviços de disque 
denúncia por telefone

Corte irregular de árvores e lixo depositado 
em locais inadequados deverão ser 
denunciados por telefone ou pessoalmente

A Segunda Companhia de 
Policiamento Rodoviário 
do Estado de São Paulo, 

sediada no município de Itape-
tininga e responsável pelo poli-
ciamento nas Rodovias SP-270 
Rodovia Raposo Tavares, SP-127 
Rodovia Francisco da Silva Pon-
tes, SP-258 Francisco Alves Ne-
grão, SP-255 Eduardo Saigh, en-
tre outras na região, divulga os 
resultados operacionais de fisca-
lização de trânsito e ocorrências 
criminais do ano de 2019: 

Fiscalização de Trânsito 
No decorrer de 2019, tive-

mos 12.486 condutores subme-
tidos a testes de etilômetro, do 
total de testes, tivemos 2.039 
condutores flagrados dirigindo 
sob influência de álcool, cor-
respondendo a um aumento 
de 20% em relação ao ano de 
2018. 

Embora o número de con-
dutores autuados por embria-
guez tenha aumentado, tive-
mos um total de 33 condutores 
que cometeram o crime de em-
briaguez ao volante, uma redu-
ção de 31% em relação a 2018. 

Cinto de Segurança 
O uso do cinto de segurança 

salva vidas em casos de aciden-
tes, por isso, aumentamos a fis-
calização nesse tipo de infração 
e em 2019 foram feitas 14.507 
autuações pelo não uso do cin-
to de segurança e dispositivos 
de retenção, aumento de 15% 
em relação a 2018. 

Ultrapassagens 
Foram feitas 12.315 autua-

ções de ultrapassagem em locais 
proibidos, aumento de 6% em re-
lação a 2018. O condutor, ao co-
meter essa infração, potencializa 
o risco de colisão frontal, e esse 
tipo de acidente, aumenta o ris-
co de morte das vítimas, sendo 
assim, o policiamento rodoviário 
também intensificou a fiscaliza-
ção nesse tipo de infração. 

Velocidade 
O excesso de velocidade 

contribui muito para o aumen-
to do índice de acidentalidade, 
pois quanto maior a velocida-
de do veículo, menor será o 
controle do condutor sobre o 
automóvel, por esse motivo 
a fiscalização foi direcionada 
para coibir tal infração, no de-
correr do ano foram elaboradas 
23.587 autuações, aumento de 
6% em relação a 2018. 

Celular 
O uso do celular ao volante é 

outra infração que gera muitos 
acidentes, por isso, foram elabo-
radas 801 autuações, aumento 
de 19% em relação a 2018.  

Vítimas Fatais 
Toda a fiscalização realizada 

em 2019 pelo Policiamento Ro-
doviário, contribuiu para uma 
redução de 7,5% de vítimas fa-
tais na área do 5°BPRv. 

Ocorrências criminais 
Em um comparativo com o 

ano de 2018, obtivemos: 
Total de drogas apreendidas: 

868 kg, aumento de 2793%.  
Tivemos 11 armas de fogo 

apreendidas, aumento de 10%. 
Ocorrências de contrabando: 

10 ocorrências, aumento de 100% 
Foram presos 33 indivíduos 

procurados pela justiça, au-
mento de 1000% 

A intensificação no policia-
mento contribuiu para redução 
nos seguintes crimes: 

Roubo de carga:  
De 14 ocorrências em 2018 

para apenas 02 em 2019, redu-
ção de 600%. 

Furto de veículos:  
De 12 ocorrências em 2018 

para 11 em 2019, redução de 9%. 

Roubo de veículos:  
De 24 ocorrências em 2018 

para apenas 05 em 2019, redu-
ção de 380% 

Polícia Militar - A Força Pú-
blica de São Paulo 

 
Atendimento à Imprensa:  

As solicitações de imprensa 
devem ser feitas com a maior 
antecedência possível por meio 
da Sala de Imprensa da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 
pelo e-mail imprensapm@po-
liciamilitar.sp.gov.br ou pelos 
telefones (11) 3327-7063 / 7064. 
As estatísticas serão divulgadas 
somente ao término da opera-
ção, não havendo balanços par-
ciais.  

Polícia Militar apresenta 
balanço de 2019

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Agradecer

Na terça-feira (07), a carga de 
chapas de madeira que estava na 
carroceria de um caminhão tom-
bou na Avenida Vaticano, devido 
ao incidente parte da via precisou 
ser interditada e o trânsito desvia-
do no sentido bairro-centro.

De acordo com a Polícia Mi-
litar a carga acabou tombando 
quando o motorista fez um 
retorno pela avenida. A carga 
escorregou da carroceria e caiu 
no canteiro central da via.

Devido ao incidente o mo-
torista foi autuado pela Guarda 
Civil Municipal, já que é proi-
bido o tráfego de caminhões 

Carga de caminhão cai e 
deixa parte da Avenida 
Vaticano Interditada

Carroceria onde estava a carga acabou danificada e remoção 
da carga de chapas de madeiras durou quase cinco horas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, 
Celulose e Pasta de Madeira Para Papel, Papelão, Artefatos de Papel, 
Papelão e Cortiça de Nova Campina e Itapeva, inscrito no CNPJ: sob nº 
58.979.030/0001-71 com sede na Rua Cel. Higino Marques, n° 121, Centro, 
Itapeva – SP, devidamente representado por seu Presidente, através deste 
Edital, convoca todos os trabalhadores da empresa International Paper do 
Brasil Ltda, unidade de Nova Campina – SP, que laboram no horário adminis-
trativo, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 16 de Janeiro de 2.020, às 19h00 em primeira convocação com número 
legal de trabalhadores presentes ou às 19h30 em segunda convocação com 
qualquer número de trabalhadores, a qual será realizada no Salão de Festas 
(espaço físico) do “GRÊMIO RECREATIVO DOS PAPELEIROS DE ITAPEVA 
E REGIÃO”, localizado na Estrada Municipal Aeroporto, nº 741, Jd. Iracema – 
Itapeva – SP, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Leitura, discussão e votação da ata da assembléia Anterior;
2. Discussão e votação sobre a prorrogação do Acordo Coletivo de Com-
pensação de horas entre pontes e feriados para 2020 (Horário administrativo) na 
empresa International Paper do Brasil Ltda, de que trata a clausula 7ª da Conven-
ção Coletiva 2019/2020, da categoria. 
3. Autorização à Diretoria do Sindicato para firmar Acordo com a referida 
empresa, se aprovado o item 2 (dois) da Ordem do dia.
Itapeva - SP, 08 de Janeiro de 2.020.

Pedro Alessandro Maciel dos Santos 
Presidente

pesando mais de seis toneladas 
na área urbana da cidade.

Apesar dos danos mate-
riais, não houve feridos.

procurar a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, pessoal-

mente de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h.

E sede agradecido: Paulo 
(Colossenses, 3:15).

É curioso verificar que a 
multidão dos aprendizes está 
sempre interessada em rece-
ber graças; entretanto, é raro 
encontrar alguém com a dis-
posição de ministrá-las.

Os recursos espirituais, 
todavia, em sua movimen-
tação comum, deveriam 
obedecer ao mesmo sistema 
aplicado às providências de 
ordem material.

No capítulo de bênçãos da 
alma, não se deve receber e 
gastar insensatamente, mas 
recorrer ao critério da prudên-
cia e da retidão, para que as 
possibilidades não sejam ab-
sorvidas pela desordem e pela 
injustiça.

É por isso que, em suas 
instruções aos cristãos de Co-
lossos, recomenda o Apóstolo 
que sejamos agradecidos.

Entre os discípulos since-
ros, não se justifica o velho 
hábito de manifestar reconhe-
cimento em frases bombásti-
cas e laudatórias. Na comuni-
dade dos trabalhadores fiéis 
a Jesus, agradecer significa 
aplicar proveitosamente as 
dádivas recebidas, tanto ao 
próximo, quanto a si mesmo.

Para os pais amorosos, o 
melhor agradecimento dos 
filhos consiste na elevada 
compreensão do trabalho e da 
vida, de que oferecem teste-
munho.

Manifestando gratidão ao 

Cristo, os Apóstolos lhe fo-
ram leais até ao último sacri-
fício; Paulo de Tarso recebe o 
apelo do Mestre e, em sinal 
de alegria e de amor, serve 
á Causa divina, por meio de 
sofrimentos inomináveis, 
por mais de trinta anos su-
cessivos.

Agradecer não será tão 
somente problema de pala-
vras brilhantes; é sentir a 
grandeza dos gestos, a luz 
dos benefícios, a generosi-
dade da confiança e corres-
ponder, espontaneamente, 
estendendo aos outros os 
tesouros da vida.

Discussão e Conclusão: 
agradecer sempre em pensa-
mentos, palavras e atitudes. 
No silêncio do reconhecimen-
to eleve teus pensamentos e 
ideias, para que ao falar suas 
palavras transmitam respeito, 
decência e reconhecimento 
pela gratidão. 

Que seu comportamento 
seja exatamente o espelho 
do seu pensamento, que suas 
ideias se concretizem na prá-
tica do bem, da caridade espi-
ritual e material.

Obedecendo às orienta-
ções.

Livro: Pão Nosso =
CHICO XAVIER pelo Espíri-

to Emmanuel.
SERVIÇO ASSISTENCIAL ES-

PIRITA
Rua Cantidio Pereira San-

tos nº37.
pacienciatoleranciaebon-

dade@gmail.com



PROCLAMAS
- SP e de VALQUIRIA BIMBATI DE MOU-
RA BRAATZ, funcionária pública, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Itapeva - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 03 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV GEREMIAS FRANCISCO DA 
SILVA e JULIANA FERNANDES DA SIL-
VA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 26 anos de idade, nascido a 08 de julho de 1993, 
pedreiro, residente no Bairro de Cima, Itapeva - SP, 
filho de EUCLIDES DA SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 86 anos, natural de Afonso 
Claudio - ES, residente e domiciliado em Itapeva - SP 
e de SIMILDA MOREIRA FRANCISCO DA 
SILVA, natural de Assis Chateaubriand - PR, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Osasco-SP, solteira, com 33 anos 
de idade, nascida a 06/08/1986, balconista, residen-
te no Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha de JULIO 
FERNANDES DA SILVA, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 67 anos, residente e domiciliado 
em Foz do Iguaçu - PR e de MARIA VELUCIA 
PESSOA DA SILVA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 56 anos, residente e domiciliada em Osasco 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 06 de janeiro 
de 2020 

Nºs I, III e IV LEANDRO CÉSAR DE 
ALMEIDA SILVA e QUEILA ANTUNES 
DE OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 16 de 
dezembro de 1989, ajudante geral, residente à Rua 
Atibaia, nº 170, Vila São Miguel, Itapeva - SP, filho de 
FLAVIO ANASTACIO DA SILVA, natural de 
Nova Campina - SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de MARINA DE ALMEIDA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Itapeva - SP , residente e domiciliada em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 31 anos de idade, nascida a 29/06/1988, do 
lar, residente à Rua Atibaia, nº 170, Vila São Miguel, 
Itapeva - SP, filha de RAUL ANTUNES COR-
RÊA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 61 
anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP, residente 
e domiciliado em Itapeva - SP e de ABIALINA 
DE OLIVEIRA SANTOS CORRÊA, natural 
de Itaberá - SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 06 de 
janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV FABIO AUGUSTO DE CAMAR-
GO PIMENTA e ANA PAULA DA SILVA 
TOVARNITCHI, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 11 de 
setembro de 1997, gerente administrativo, residente 
Rua Dr. Cicero de Alencar, nº 588, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filho de PAULO CESAR CAMAR-
GO PIMENTA, mecânico de moto, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itapeva - SP, residente 
e domiciliado nesta cidade de Itapeva - SP e de 
ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO, 
artesã, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de 
Itatinga - SP, nascida na data de 09 de junho de 1975, 
residente e domiciliada em Itapetininga - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos 
de idade, nascida a 25/05/1998, repositora, residente 
à Rua Armando Fadini, nº 290, Morada do Bosque, 
Itapeva - SP, filha de PAULO RONALDO RO-
DRIGUES TOVARNITCHI, pedreiro, nacio-
nalidade brasileira, 47 anos, natural de Itapeva - SP, 
residente e domiciliado nesta cidade de Itapeva - SP 
e de ROSELI DA SILVA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 20 de março de 1962, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP, à Rua Armando Fadini, 290 - Morada 
do Bosque. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 07 de 
janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV ATOS ALEXANDRE LOPES 
LEITE e INDIARA SANTOS VIEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos 
de idade, nascido a 13 de fevereiro de 1997, movi-
mentador financeiro, residente à Avenida Candido 
Rodrigues, nº 650, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, 
filho de LUIZ ANTONIO DA ROSA LEITE, 
escriturário, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural 
de Itapeva - SP e de GEMILDA HONORATO 
LOPES LEITE, do lar, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de Jundiaí do Sul - PR, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural de Itararé-SP, solteira, com 20 anos de idade, 
nascida a 20/05/1999, do lar, residente à Rua 
Joaquim Dias Tatit, nº 641, Cruzeiro, Itararé - SP, 
filha de REINALDO DE ALMEIDA VIEIRA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 47 anos, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP e de CRISTINA 
MARIE VALENTE DOS SANTOS, domés-
tica, nacionalidade brasileira, 45 anos, residente 
e domiciliada em Itararé - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 07 de janeiro de 2020 

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

Lara Lemucchi Cruz Moreira - Oficial Titular

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

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

Nºs I, III, IV e V WILSON LUIZ SANTOS e 
NANCY REZENDE, sendo ELE:- natural de 
Itararé-SP, solteiro, com 60 anos de idade, nascido a 
15 de dezembro de 1959, auxiliar de serviços gerais, 
residente à Rua André Henrique de Oliveira, nº 96, 
Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filho de AMÉRICO 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira e de 
BENEDITA ROSA SANTOS, brasileira, na-
cionalidade brasileira, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Narciso Rodrigues de Oliveira, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 23/03/1992, com 71 
anos de idade, nascida a 22/06/1948, do lar/aposen-
tada, residente à Rua André Henrique de Oliveira, nº 
96, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filha de JUVENTI-
NO REZENDE, nacionalidade Brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de SETEMBRINA AMARAL 
REZENDE, nacionalidade Brasileira, falecida em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Separação Obrigatória de Bens, 
Conforme o Artigo 1641, Inciso II do 
CCB. 17 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV EMERSON DE ALMEIDA TOR-
RES e SILVANA MARIA DE JESUS CRUZ 
DE OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 18 anos de idade, nascido a 15 de 
abril de 2001, trabalhador rural, residente no Bairro 
Cachoeira, Itapeva - SP, filho de AGNALDO DE 
ARAUJO TORRES, trabalhador rural, naciona-
lidade brasileira, 45 anos, natural de Itapeva - SP e 
de REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA 
TORRES, do lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados no 
Bairro Cachoeira, em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de idade, 
nascida a 23/12/1997, vendedora, residente à Rua 
Conchas, nº 560, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de ISAIAS CRUZ OLIVEIRA, natural de Itape-
va - SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de EMILIA MARIA DE JESUS OLI-
VEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de José Lacerda - PR, residente e domiciliada 
à Rua Conchas, nº 560, Vila Aparecida, em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 18 de dezembro 
de 2019 

Nºs I, III e IV MICHEL SUDARIO DA CRUZ 
e KARINE CÂNDIDO SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Barão de Antonina-SP, solteiro, 
com 36 anos de idade, nascido a 21 de julho de 1983, 
empresário, residente à Rua Doutor Pinheiro, nº 95, 
Sala 01, Centro, Itapeva - SP, filho de AVELINO 
SUDARIO DA CRUZ, natural de Guapiara - SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itaporanga - SP 
e de GRACE FILIPINI ROSA, cuidadora de 
idosos, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Barão de Antonina - SP, residente e domiciliada em 
Guareí - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 31 anos de idade, nascida a 02/11/1988, 
vendedora, residente à Rua Doutor Pinheiro, nº 
95, Sala 01, Centro, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
MEDEIROS DOS SANTOS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 79 anos, natural de Itapeva 
- SP e de VALDINEIA BENEDITA PONTES 
CÂNDIDO SANTOS, cozinheira, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Itapeva - SP , resi-
dentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 18 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV JULIANO DE ALMEIDA COS-
TA e RENATA SANTOS PRESTES, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 44 anos 
de idade, nascido a 13 de junho de 1975, torneiro 
mecânico, residente Rua Conchas, nº 532, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filho de JOÃO BATISTA 
DA COSTA, torneiro mecânico, nacionalidade 
brasileira, 67 anos, natural de Itaberá-SP, nascido na 
data de 23 de junho de 1952 e de NILZA DE AL-
MEIDA COSTA, do lar, nacionalidade brasileira, 
67 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
14 de abril de 1952, residentes e domiciliados em Ita-
peva-SP, à Rua Conchas, 532- Vila Aparecida; sendo 
ELA:- natural de Itapetininga-SP, solteira, com 43 
anos de idade, nascida a 24/09/1976, do lar, residente 
Avenida José Ermirio de Moraes, nº 2302, Centro, 
Itapeva - SP, filha de UBIRATAN DIAS BATIS-
TA PRESTES, torneiro mecânico, nacionalidade 
brasileira, 75 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nascido na data de 03 de fevereiro de 1944, residente 
e domiciliado em Itapeva-SP, à Avenida José Ermirio 
de Moraes, 2302- Centro e de MARIA APARECI-
DA SANTOS PRESTES, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP na 
data de 01 de abril de 2011. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 19 de dezembro de 2019 
Nºs I, III e IV JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA 
SILVA e NÍCOLE DE PAULA LEITE, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 
anos de idade, nascido a 12 de março de 2000, 
estoquista, residente Rua Amparo, nº 53, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filho de VANDERLEI DE 
OLIVEIRA SILVA, motorista, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nascido na data de 06 de novembro de 1981 e de 
ELIZANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 41 anos, 
natural de Ribeirão Branco-SP, nascida na data de 
13 de julho de 1978, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP, à Rua Amparo, nº 53- Vila Dom Bosco; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 
anos de idade, nascida a 11/05/2000, auxiliar de escri-

tório, residente Rua Joaquim Bento de Oliveira Júnior, 
nº 331, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Itapeva 
- SP, filha de ELIAS LEITE SILVIO, operador, na-
cionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 09 de novembro de 1967 e de JO-
SEBEL BATISTA DE PAULA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Nova 
Campina-SP, nascida na data de 11 de dezembro de 
1979, residentes e domiciliados em Itapeva-SP, à Rua 
Joaquim Bento de Oliveira Júnior, nº 331-Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 19 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV CLEBERSON GOMES DE AL-
MEIDA e LUCIANE ÁVILA GOLOB, sendo 
ELE:- natural de Guarizinho/ Itapeva-SP, solteiro, com 
32 anos de idade, nascido a 24 de novembro de 1987, 
mecânico, residente Rua Newton Rosa, nº 71, Itapeva 
II, Itapeva - SP, filho de EDSON SUERO DE AL-
MEIDA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Paranapaema - SP, nascido na data 
de 23 de setembro de 1962 e de CLEUZA DA 
CONCEIÇÃO GOMES ALMEIDA, do lar, na-
cionalidade brasileira, 58 anos, natural de Guarizinho / 
Itapeva - SP, nascida na data de 03 de dezembro de 
1961, residentes e domiciliados em Paranapanema - 
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
32 anos de idade, nascida a 27/11/1987, professora, 
residente Rua Newton Rosa, nº 71, Itapeva II, Itapeva 
- SP, filha de JHONNY JOSÉ DE JESUS 
BARROS GOLOB, nacionalidade brasileira, fale-
cido em Sorocaba - SP na data de 07 de julho de 1988 
e de LÚCIA ELENA ÁVILA GOLOB, aposen-
tada , nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Ita-
petininga - SP, nascida na data de 17 de julho de 1955, 
residente e domiciliada em Itanhaem - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V MAIKON CAMARGO DOS 
SANTOS e ZILDA CLARA DE OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 23 
anos de idade, nascido a 07 de janeiro de 1996, gredis-
ta, residente à Rua Frutuoso de Melo Pimentel, nº 442, 
Jardim Bonfiglioli, Itapeva - SP, filho de NOEL DE 
SOUZA SANTOS, motoboy, nacionalidade brasi-
leira, 46 anos, natural de Itapeva - SP e de JAQUE-
LINE CAMARGO, cabeleireira, nacionalidade bra-
sileira, 36 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de João Cosme de Lima, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 19/08/2019, com 22 anos 
de idade, nascida a 14/07/1997, do lar, residente à Rua 
Frutuoso de Melo Pimentel, nº 442, Jardim Bonfiglioli, 
Itapeva - SP, filha de BELMIRO CLARO DE 
OLIVEIRA FILHO, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 76 anos e de MARIA NERCI CARDO-
SO DE ALMEIDA OLIVEIRA, do lar, nacionali-
dade brasileira, 56 anos, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 20 de de-
zembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDÉLCIO DANILO DOS 
SANTOS e ADRIANA MICHELE DA SILVA 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, 
com 28 anos de idade, nascido a 16 de abril de 
1991, operador de máquinas, residente à Rua Paulo 
Petzold, nº 319, Parque São Jorge, Itapeva - SP, filho 
de DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS, 
operador de máquinas , nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Itaberá-SP e de LOURDES RO-
DRIGUES DOS SANTOS, do lar , nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Itararé-SP, residentes e 
domiciliados em Itaberá-SP; sendo ELA:- natural de 
Itaberá-SP, divorciada de Julio Cezar Alves dos Santos, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 11/11/2010, com 
33 anos de idade, nascida a 03/10/1986, secretária, 
residente à Rua Paulo Petzold, nº 319, Parque São 
Jorge, Itapeva - SP, filha de ISRAEL DE LIMA, 
encarregado de custo, nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itaberá-SP e de EMILIANA PRO-
ENÇA DA SILVA LIMA, do lar, nacionalidade 
brasileira, natural de Itapeva-SP, residentes e domici-
liados em Itaberá-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 26 
de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV LEONI GOMES DA ROZA NETO 
e LARISSA DOS ANJOS VIEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos 
de idade, nascido a 22 de novembro de 2000, balco-
nista, residente à Rua Mauro Bilescki, nº 328, Jardim 
Nova Itapeva, Itapeva - SP, filho de ADRIANO 
TELES DA ROZA, pintor, nacionalidade brasileira, 
49 anos, natural de Itapeva - SP e de VALDINEIA 
DOS SANTOS, aposentada, nacionalidade brasi-
leira, 49 anos, natural de Itapeva - SP , residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 22 anos de idade, nasci-
da a 25/11/1997, balconista, residente à Rua Mauro 
Bilescki, nº 328, Jardim Nova Itapeva, Itapeva - SP, filha 
de VALDECIR PEDRO VIEIRA, comerciante , 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itapeva - 
SP e de ANGELA DE FATIMA DOS ANJOS 
VIEIRA, comerciante, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Ribeirão Branco - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 26 de dezembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VICENTE DE ARAUJO CAR-
VALHO e MARIA ONELIA DE OLIVEIRA 
MARTINS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Carolina Ferreira de Morais, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 23/07/2019, com 53 anos 
de idade, nascido a 05 de abril de 1966, motorista, 
residente à Rua Guilherme Francisco Martho, nº 230, 

Jardim Morada do Sol, Itapeva - SP, filho de EDUAR-
DO TEIXEIRA DE CARVALHO, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de VICENTINA 
DE ARAUJO CARVALHO, nacionalidade brasi-
leira, falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Wagner Miranda Leite, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 05/04/2011, com 49 
anos de idade, nascida a 23/10/1970, do lar, residen-
te à Rua Guilherme Francisco Martho, nº 230, Jardim 
Morada do Sol, Itapeva - SP, filha de ORLANDO 
RODRIGUES MARTINS, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva - SP e de JUDITH DE 
OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adota-
do será o de Comunhão Parcial de Bens. 
26 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV ANDREI MORAIS GARCIA e 
DAIANE APARECIDA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 24 anos de idade, nascido a 17 de julho de 
1995, aux.de beneficiamento de liga, residente à Rua 
Antonio Galvão Santos, nº 56, Jardim Maringá, Itapeva 
- SP, filho de JOSUÉ GARCIA, nacionalidade bra-
sileira, 48 anos, natural de Apiaí-SP e de ADRIANA 
DE PONTES MORAIS, faxineira, nacionalidade 
brasileira, 46 anos, natural de Apiaí-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 29 anos de idade, nascida 
a 13/07/1990, do lar, residente à Rua Antonio Galvão 
Santos, nº 56, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de 
LUCIO MAURO DE OLIVEIRA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de 
Itapeva-SP e de SILVANA DE FATIMA RO-
DRIGUES, faxineira, nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 27 de de-
zembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V EDUARDO LOUREN-
ÇO ALVES e GABRIÉLE DA ROCHA 
CAMPOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 04 de 
maio de 1989, pedreiro, residente à Rua 9 de Julho, 
nº 436, Vila São José, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
ADÃO ALVES, pedreiro, nacionalidade bra-
sileira, 50 anos, natural de Apiaí-SP, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP e de CREIDE APA-
RECIDA LOURENÇO, natural de Sarutaiá-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Sorocaba-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Daniel Oliveira Santos,cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 25/08/2008, com 31 anos de idade, nascida 
a 23/07/1988, diarista, residente à Rua 9 de Julho, nº 
436, Vila São José, Itapeva - SP, filha de NILTON 
FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS, funileiro, 
nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Itape-
va-SP e de SILVANA NUNES DA ROCHA 
CAMPOS, professora, nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 27 de de-
zembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V VANDERLEI KUMKFER SIL-
VA e ALINE CALODIANO DE ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Porto Feliz-SP, solteiro, com 
29 anos de idade, nascido a 19 de setembro de 1990, 
motorista, residente à Estrada Municipal Itanhaem, nº 
20, Bairro Sampainho, Porto Feliz - SP, filho de CEL-
SO SILVA, caseiro, nacionalidade brasileira, 61 
anos e de MARLY INÊS KUMKFER SILVA, 
caseira, nacionalidade brasileira, 59 anos, residentes e 
domiciliados em Porto Feliz - SP; sendo ELA:- natural 
de Pariquera-Açu-SP, divorciada de Rafael de Oliveira 
Lima, cujo o casamento foi dissolvido aos 01/08/2015, 
com 28 anos de idade, nascida a 21/07/1991, do 
lar, residente à Rua Edmundo Maluf, nº 393, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filha de WILSON MACE-
NO DE ALMEIDA, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, residente e domiciliado em 
Cananéia - SP e de LINDAURIA FATIMA CA-
LODIANO DE ALMEIDA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, residente e domiciliada em Apiaí 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 27 de dezembro 
de 2019 

Nºs I, III, IV e V VANDERLEI FRANCISCO 
DE LIMA e MÁRCIA APARECIDA DE 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Marcia Maria Mattos, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 15/01/2013, com 49 anos de ida-
de, nascido a 16 de agosto de 1970, policial militar, 
residente à Rua Zita Ferrari, nº 286, Jardim Ferrari, 
Itapeva - SP, filho de ARGEMIRO FRANCISCO 
DE LIMA, comerciante, nacionalidade brasileira, 76 
anos e de NAIR RODRIGUES DE OLIVEI-
RA LIMA, aposentada, nacionalidade brasileira, 
73 anos, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Buri-SP, divorciada de Flá-
vio José Domingues, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 14/11/2012, com 40 anos de idade, nascida a 
10/11/1979, do lar, residente à Rua Vereador José 
Rodrigues Sobrinho, nº 16, Jardim Domingues, 
Buri - SP, filha de ROQUE MOREIRA DE AL-
MEIDA, lavrador, nacionalidade brasileira, 63 anos 
e de APARECIDA DE FÁTIMA SOARES 
DE ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 60 
anos, residentes e domiciliados em Buri - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 27 de dezembro de 2019 

Nºs I, III e IV NATAN DE LIMA AMARAL 
LEITE e SAMARA GUIRRA ALVORADO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 18 de novembro de 1998, 
serviços gerais, residente à Rua Isaltino Rodrigues 
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Fortes, nº 121, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ LUIZ PAES LEITE, pedreiro , naciona-
lidade brasileira, 36 anos, natural de Itapeva-SP  e de 
LIAMARA DE LIMA AMARAL LEITE, do lar 
, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itapeva-
-SP , residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Cotia-SP, solteira, com 19 anos de 
idade, nascida a 27/10/2000, auxiliar administrativo, re-
sidente à Rua Isaltino Rodrigues Fortes, nº 121, Jardim 
São Camilo, Itapeva - SP, filha de ALESSANDRO 
CAMARGO ALVORADO, natural de Sorocaba-
-SP , nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
e de PATRICIA DE ANDRADE GUIRRA AL-
VORADO, do lar , nacionalidade brasileira, 41 anos, 
natural de São Paulo-SP , residente e domiciliada em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 02 de janeiro 
de 2020 
Nºs I, III, IV e V MARCELO MACHADO LARA 
e CAMILA DE ALMEIDA SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Foz do Iguaçu-PR, divorciado de 
Mariane Maximiano, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 19/08/2016, com 39 anos de idade, nascido a 21 
de maio de 1980, tarefeiro rural, residente à Rodovia 
Francisco Alves Negrão, Pilão D›Água, Itapeva - SP, 
filho de DONIZETI DE ALMEIDA LARA, 
motorista, nacionalidade brasileira, 70 anos e de 
CLEONICE MARIA LEITE MACHADO, do 
lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, residentes e do-
miciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 31 anos de idade, nascida a 
10/09/1988, faxineira, residente à Rodovia Francisco 
Alves Negrão, Pilão D›Água, Itapeva - SP, filha de 
MARCELINO OSVALDO DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, 61 anos, natural de Ribeirão 
Branco - SP e de MARIA LOPES DE ALMEIDA 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 71 anos, 
natural de Adrianópolis - PR, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 02 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV VINICIUS GUSTAVO XAVIER 
WAGNER e JOSELENE MIRANDA DO 
PRADO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 21 anos de idade, nascido a 17 de agosto 
de 1998, mecânico eletricista, residente Rua Guareí, 
nº 129, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de MARCELO 
ARAUJO WAGNER, mecânico, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliado no Bairro Taquarí, nesta cidade de Itapeva- 
SP e de TATIANE APARECIDA XAVIER, do 
lar, nacionalidade brasileira, 36 anos, natural de Itape-
va-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
Waigh Hussne, nº 117- Jardim Beija Flor; sendo ELA:- 
natural de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 26 anos 
de idade, nascida a 31/12/1993, do lar, residente Rua 
Guareí, nº 129, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
DO PRADO, natural de Apiaí-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Ribeirão Branco-SP e de GER-
TRUDES MIRANDA DO PRADO, professora, 
nacionalidade brasileira, 77 anos, natural de Apiaí-
-SP, residente e domiciliada em Itaboa, em Ribeirão 
Branco- SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 03 de janeiro 
de 2020 

Nºs I, III e IV VANIO OLIVEIRA CAMARGO 
e CÁSSIA EVELYN GOMES MELO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 26 anos 
de idade, nascido a 30 de julho de 1993, operador de 
caldeira, residente à Rua Teofila Jovina de Almeida, 
nº 145, Bairro Barreiro, Nova Campina - SP, filho de 
JESSESAI MUZEL DE CAMARGO, pedrei-
ro, nacionalidade Brasileira, 48 anos, natural de Itape-
va- SP, nascido na data de 16 de março de 1972 e de 
DENIZE FATIMA OLIVEIRA CAMARGO, 
cozinheira, nacionalidade Brasileira, 45 anos, natural 
de Itapeva- SP, nascida na data de 06 de abril de 1975, 
residentes e domiciliados em Nova Campina- SP; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos 
de idade, nascida a 12/03/1999, vendedora, residente 
à Rua Doutor Cory Ronald Blume de Araujo, nº 56, 
Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filha de RAMON 
CESAR DE MELO, mecânico, nacionalidade 
Brasileira, 50 anos, natural de Itararé- SP, nascido na 
data de 19 de outubro de 1969 e de LYDE MARIA 
GOMES DE MELO, costureira, nacionalidade 
Brasileira, 47 anos, natural de Iretama-PR, nascida na 
data de 29 de julho de 1972, residentes e domicilia-
dos em Itapeva- SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 03 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV FERNANDO GABRIEL CAMAR-
GO DE ALMEIDA e MAYARA OLIVEIRA 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 22 anos de idade, nascido a 12 de julho de 
1997, administrador, residente Rua Maria Raimunda, 
nº 550, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
BATISTA DE ALMEIDA, natural de Itaí-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 07 de outubro de 2013 e de LUZIA LOPES 
DE CAMARGO, do lar, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de Taquarituba-SP, nascida na data de 28 
de março de 1956, residente e domiciliada em Itapeva-
SP, à Rua Maria Raimunda, nº 550- Vila Aparecida; 
sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, solteira, com 22 
anos de idade, nascida a 01/11/1997, administradora, 
residente Rua Maria Raimunda, nº 550, Vila Aparecida, 
Itapeva - SP, filha de ANTONIO OLIVEIRA DOS 
SANTOS, agricultor, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itararé-SP, nascido na data de 04 de 
junho de 1966 e de MARISA APARECIDA DE 
OLIVEIRA SANTOS, agricultora, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itaberá-SP, nascida na 
data de 13 de abril de 1977, residentes e domiciliados 
no Sítio Bairro Agua Preta- em Itaberá-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 

Parcial de Bens. 03 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV MARCOS PAULO DE OLIVEI-
RA e GRAZIELE PEREIRA DE ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 
anos de idade, nascido a 06 de agosto de 1997, re-
positor, residente Travessa Quatro, à Rua Marcondes, 
nº 85, Jardim Esperança, Itapeva - SP, filho de LUIZ 
AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA, montador 
de bateria, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 22 de novembro de 
1963, residente e domiciliado em Itapeva-SP,Travessa 
Quatro á Rua  Marcondes, nº 85, Jardim Esperança 
e de SILVANA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Itararé-SP, nascida na data de 28 de setembro de 
1969, residente e domiciliada em Itapeva-SP, Travessa 
Quatro á Rua  Marcondes, nº 85, Jardim Esperança; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 
anos de idade, nascida a 12/10/2001, do lar, residen-
te Travessa Quatro, à Rua Marcondes, nº 85, Jardim 
Esperança, Itapeva - SP, filha de LUIZ CAR-
LOS CUNHA DE ALMEIDA, Sem Ocupação 
profissional, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 04 de junho de 1967 
e de EDNA PEREIRA DA SILVA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 47 anos, natural de Itaporanga-SP, 
nascida na data de 29 de abril de 1972, residentes e 
domiciliados no Bairro São Roque- Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 03 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV RODRIGO CABRAL GUIMA-
RÃES e BRUNA ANSELMO MORAES 
FERREIRA, sendo ELE:- natural de Itabira-MG, 
solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 06 de 
janeiro de 1995, analista de negócios, residente à 
Rua Córrego da Mata, nº 419, Apto 110, Horto, Belo 
Horizonte - MG, filho de HELVECIO LAGE 
GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itabira - MG na data de 27 de julho de 2012 e de 
MAURETE CABRAL, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, residente e domiciliada em Itabira - MG; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 
anos de idade, nascida a 21/06/1993, professora, re-
sidente à Rua Douglas José da Mota e Silva, nº 371, 
Conjunto Habitacional Danilo Lucano Gi, Itapeva - SP, 
filha de JOÃO ALVES FERREIRA, pintor, na-
cionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva - SP 
e de ANDREIA APARECIDA DE MORAES 
FERREIRA, enfermeira, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itararé - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 03 
de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV MARCELO RODRIGUES DE 
LIMA OLIVEIRA e DENISE FOGAÇA 
LOPES QUEIROZ, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 
01 de janeiro de 1990, ajudante de instação de toldos, 
residente à Rua Brasília, nº 17, Vila Aparecida, Itapeva 
- SP, filho de VANDERLEI CARLOS DE OLI-
VEIRA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
residente e domiciliado em Itapeva - SP e de EVA 
RODRIGUES DE LIMA, nacionalidade brasilei-
ra, falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 36 anos de idade, nascida 
a 04/01/1983, operadora de caixa, residente à Rua 
Brasília, nº 17, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de 
JOÃO BATISTA SANTOS QUEIROZ, casei-
ro, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliado em Itú - SP e de ANA 
ALICE FOGAÇA LOPES QUEIROZ, diarista, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva - 
SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 03 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV LAURECY SOUZA SANTOS e 
JÉSSICA MAYARA DE OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 32 anos de 
idade, nascido a 02 de outubro de 1987, engenheiro 
mecatrônico, residente à Rua João Perreti, nº 550, 
Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filho de LAURECY 
JOSÉ DOS SANTOS, empresário, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Pato Branco - PR e 
de MARIA ODETE PEREIRA DE SOUZA 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 29 anos de idade, nascida a 01/01/1991, 
confeiteira, residente à Rua João Perreti, nº 550, 
Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de RAUL DE 
OLIVEIRA NETO, leiteiro, nacionalidade brasileira, 
57 anos, natural de Itapeva - SP e de ADRIANA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, assistente social, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Itapeva - 
SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 03 de janeiro de 2020 

Nºs I, III e IV LUIS GUSTAVO TRIMER SAN-
TOS e PAULA MOURA BRAATZ DE SOU-
SA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
25 anos de idade, nascido a 26 de junho de 1994, 
engenheiro civil, residente à Avenida Vaticano, nº 
403, Jardim Europa, Itapeva - SP, filho de LUIZ AU-
GUSTO BUENO DOS SANTOS, empresário, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva 
- SP e de ELIANA TRIMER BUENO DOS 
SANTOS, empresária, nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de Piracicaba - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, nascida a 
05/12/1996, advogada, residente à Avenida Vaticano, 
nº 403, Jardim Europa, Itapeva - SP, filha de AN-
DRÉ LUIZ AMORIM DE SOUSA, advogado, 
nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de Itapeva 

Foi extraviado o Livro 6: Registro de utiliza-
ção de documentos fiscais e termos de ocor-
rências, 50 folhas de capa dura da empre-
sa Cha-ve Chamorro Veículos LTDA, CNPJ 
nº 72.179.237/0002-73, inscrição Estadual 
372.147.047.110, situada na Francisco Alves 
Negrão KM 285, nº 459, telefone (15) 3524-
9910, e-mail escritafiscal@chamorroveiculos.
com.br

A coleta de lixo é sem dúvida uma das ati-
vidades mais importantes no município, 
mas é ainda comum ver alguns moradores 

perdidos nos dias em que deve deixar o seu lixo a 
disposição dos coletores, por isso o Jornal Ita News 
buscou junto ao portal de informações da Prefeitu-
ra Municipal de Itapeva a programação de coleta 
de lixo em Itapeva. Confira:

Confira os dias de coleta de lixo em seu bairro EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA 
MILITAR LEGIÃO DE 32 – AHML32, 

APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, 
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA

A Comissão pró fundação da ASSOCIAÇÃO 
DE HISTÓRIA MILITAR LEGIÃO DE 32 – 
AHML32, convoca todos os interessados a 
estarem se associando para a ASSEMBLÉIA 
GERAL DE FUNDAÇÃO que realizar-se á no 
dia 31 de Janeiro, ás 18:00 horas, na Rua 
Itaberá, n° 42, sala 1, Vila Bom Jesus, na Ci-
dade de Itapeva, estado de São Paulo para 
tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Fun-
dação da ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA MILI-
TAR LEGIÃO DE 32 – AHML32, 2) Discussão 
e Aprovação do Estatuto Social da ASSOCIA-
ÇÃO DE HISTÓRIA MILITAR LEGIÃO DE 32 
– AHML32; 3) Eleição e Posse da Primeira 
Diretoria.

Itapeva/SP, 8 de Janeiro de 2020.

PEDRO LUIZ CONTI MARIOZI
Presidente da Comissão
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Visando proporcionar aos 
munícipes uma cidade 
mais limpa, os serviços 

de roçada e capinagem tiveram 
início nas praças públicas e 

avenidas na última semana. Os 
trabalhos são realizados pela 
Secretaria Municipal de Admi-
nistrações Regionais.

Entre os locais que recebe-

Praças e avenidas recebem 
os serviços de limpeza e capinação

Praça Vila Ribas, Avenida Paulo Leite, Praça dos Trabalhadores e 
Avenida Dr. José Ermírio de Moraes foram beneficiadas por melhorias

ram essas benfeitorias desta-
cam-se principalmente: Praça 
Vila Ribas, canteiros da Avenida 
Paulo Leite, Praça dos Trabalha-
dores,  Avenida Dr. José Ermírio 
de Moraes, além das praças do 
Conjunto Habitacional Tancre-
do Neves.

Segundo o secretário muni-
cipal de Administrações Regio-
nais, Noel Neves Santos, além 
das roçadas, operações tapa-
-buracos também estão aconte-
cendo na Avenida Governador 
Mário Covas.

As ações de limpeza públi-
ca e operações tapa-buracos 
terão prosseguimento em todo 
o município”, destaca o titular 
da pasta.

As cinzas que resultam da 
combustão das madeiras das 
nossas lareiras são um excelen-
te recurso para a agricultura. 
É um fertilizante perfeito em 
termos de proporções, à excep-
ção do azoto. As cinzas são uma 
notável fonte macro nutrientes 
tais como o potássio e o fosfo-
ro, mas também incluem cál-
cio, magnésio e algum enxofre, 
boro, contém vestígios de ferro, 
manganês, zinco, cobre, sódio 
e molibdénio. Acrescenta nu-
trientes essenciais ao desenvol-
vimento equilibrado das plan-
tas, além de não apresentarem 
poluentes ou contaminantes.

Como reutilizar cinzas na 
agricultura

A aplicação de cinzas mi-
nimiza os custos de produção, 
reduz a aplicação de adubos 
químicos, aumenta o teor de 
matéria orgânica no solo e fa-
vorece a microbiologia do mes-
mo. Deste modo contribuí para 
um planeta mais saudável e 
uma alimentação mais sã. 

Age como um corretor de 
solo, contribui para a redução 
da acidez do solo. As cinzas 
contém carbonato de cálcio e 
pode ser usado como substitu-
to da cal, com a vantagem de 
atuarem mais rápido, devido 
ao tamanho diminuto das suas 
partículas.

Usada sob a forma de calda 
juntamente com cal têm um efeito 
repelente e protetor das plantas. 
As cinzas de madeira podem ser 
adicionadas à pilha de compos-
tagem, enriquecendo esta princi-
palmente com potássio. Contudo 
devem-se usar com moderação 
devido ao seu elevado PH.

Benefícios da cinza na agri-
cultura

Têm um efeito protetor so-

As vantagens da 
cinza na agricultura

bre as plantas, torna as plantas 
mais fortes, permitindo que 
elas fiquem mais resistentes a 
pragas e fungos.

Nutre e torna as frutas mais 
doces, devido ao seu alto teor 
em potássio. Este componente 
também aumenta a resistência 
das plantas a factores externos.

Têm ação repelente, coloca-
da ao redor das plantas afugen-
ta caracóis e lesmas. Polvilhada 
sobre as plantas repele coelhos.

Corrige solos ácidos, contu-
do devem ser usadas com pre-
caução em solos alcalinos.

Polvilhar as plantas nas noi-
tes frias com geada, ajuda-as a 
resistir melhor ao frio.

Ajudam a prevenir ataques 
de brocas nas árvores, para tal 
fazer uma pasta e pincelar o 
tronco da árvore.

Plantas que gostam de cinzas
As cinzas de madeira con-

tém uma grande percentagem 
de carbonato de cálcio, por-
tanto as plantas que apreciam 
solos calcários ou ligeiramente 
calcários, são as que mais vão 
beneficiar.

Plantas que beneficiam com 
a adição de cinza: A macieira, o 
tomateiro, alface, couve flor, ce-
noura, batatas, couve repolho, 
couve bruxelas, brócolos, aipo, 
alho, espinafres, entre outras.

A maioria das árvores de 
fruto beneficia com a adição de 
cinza, desde que seja aplicada 
com moderação. Espalhe cerca 
de 1 a duas pazadas de cinzas 
à volta do tronco das árvores, 
passe levemente um ancinho. 
Além de outras vantagens, as 
cinzas são ricas em potássio e 
vão influenciar positivamente a 
doçura dos frutos.

O uso de cinza em plantas 
que apreciam solos ácido deve 
ser restrito. Plantas acidófilas: 
Mirtilos, pinheiros, azáleas, ro-
dodendros, gardênias, crótons, 
ixoras.

Precauções com a cinza
Aplique apenas as cinzas 

obtidas da combustão de ma-
deira não tratada. Não utilize 
briquetes ou outros produtos 
comerciais que se usam para 
acender. Evite as cinzas de car-
vão, que contenham sal e res-
tos de gorduras.

As cinzas obtidas da com-
bustão de madeira de carvalho 
e plátano, apresentam um con-
centração maior de nutrientes 
em relação às outras.

Fonte: https://batatadoceira.
blogspot.com/2013/12/as-cin-
zas-de-madeira.html?m=1&-
fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIK-
QAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWg-
YEyxhix0O8kWPLQ9z2g4 

Quem frequenta a Praça de 
Eventos Zico Campolim nos úl-
timos dias vem se preocupando 
constantemente com a situa-
ção das quadras que estão sem 
telas de proteção.

O cidadão que usa a pista de 
caminhada ou as dependências 
próximas as quadras corre o ris-
co de receber uma bolada devido 
à falta de proteção. A preocupa-
ção maior é com a quadra de 
futebol onde várias vezes a bola 
acaba saindo e em algumas opor-
tunidades com força que pode 
vir a machucar alguém.

Nossa equipe de reportagem 
procurou a Prefeitura Municipal 
de Itapeva para saber o que está 
sendo feito a respeito e recebe-
mos a seguinte resposta: 

“As telas de proteção das qua-
dras existentes na Praça de Eventos 

Praça de Eventos tem 
quadras sem telas de 
proteção a população

Zico Campolim foram retiradas na 
gestão anterior porque estavam 
danificadas, com buracos, trazen-
do riscos aos usuários por haver 
pontas que foram cortadas.

A Secretaria Municipal da Ju-

ventude, Esportes, Lazer e Even-
tos Especiais já está orçando as 
novas telas para que sejam colo-
cadas com urgência, visando a 
segurança da população que uti-
liza o local”.

https://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html?m=1&fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIKQAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWgYEyxhix0O8kWPLQ9z2g4
https://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html?m=1&fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIKQAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWgYEyxhix0O8kWPLQ9z2g4
https://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html?m=1&fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIKQAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWgYEyxhix0O8kWPLQ9z2g4
https://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html?m=1&fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIKQAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWgYEyxhix0O8kWPLQ9z2g4
https://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html?m=1&fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIKQAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWgYEyxhix0O8kWPLQ9z2g4
https://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html?m=1&fbclid=IwAR1Aj8vrDy2eAIKQAR4kHJtgvAkeMeAlPVSkwWgYEyxhix0O8kWPLQ9z2g4
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Marcelo Penteado de 
Moura, ou como é 
mais conhecido, Dr. 

Marcelo, nasceu em 25 de maio 
de 1968 na cidade de São Paulo.

O advogado e atual presi-
dente da Ordem dos Advogados 
de Itapeva, conta que apesar de 
ser paulistano, suas raízes sem-
pre estiveram presentes na co-
nhecida “Capital dos Minérios”. 
Sua família paterna é itapeven-
se e seu pai sempre teve muitos 
amigos por aqui e constante-
mente dizia que queria criar 
os filhos no interior, longe da 
loucura da Capital. “Com isso 
eu e dois irmãos frequentamos 
Itapeva desde a mais tenra ida-
de”, conta Marcelo.

Em 18 de julho de 1976, 
seus pais resolveram para Ita-
peva definitivamente. E aqui 
nasceram mais dois irmãos do 
advogado.

Atualmente Marcelo é casa-
do com Maísa Maria Nunes Ko-
bata, e tem dois filhos de outro 
relacionamento: Marcelo Pen-
teado de Moura Filho, 25 anos 
e Isabela Andretta Penteado de 
Moura, 21 anos.

O Direito na vida de Marcelo 
não foi por acaso, uma vez que 
vem de uma família ligada a tal 
área. Seu pai era advogado, tem 
tios e primos no ramo. Muitos 

dos amigos da família também 
são advogados, outros juízes, 
promotores e delegados. “As-
sim, sempre convivi nesse meio 
e comecei a trabalhar como of-
fice boy no escritório de meu 
pai, em 11 de março 1985, 
quando ainda cursava o ensino 
médio”, lembra.

Na juventude, Marcelo es-
tava em dúvida se cursaria Di-
reito ou Jornalismo, mas a con-
vivência direta com a primeira 
opção lhe trouxe a paixão e a 
escolha pela atual profissão.

Marcelo hoje está em seu 
segundo mandato na presidên-
cia da OAB de Itapeva, o qual se 
encerra em 31 de dezembro de 
2021, tendo iniciado o primeiro 
em 02 de janeiro de 2016.

Antes de chegar à presi-
dência da OAB, Marcelo ainda 
ocupou os seguintes cargos na 
entidade:

* Vice-Presidente (2013/2015);
* Secretário-Geral (2010/2012); 

e
* Tesoureiro (1999/2006).
Na 76ª Subseção exerceu as 

funções:
* Presidente da Comissão 

de Apoio ao Jovem Advogado 
(2007/2012); e

* assessor da Comissão de 
Ética e Disciplina (julho/2012 
até agosto/2015).

Na OAB estadual, as fun-
ções de:

* assessor da 9ª Turma Dis-
ciplinar do Tribunal de Ética 
e Disciplina, em Sorocaba/SP 
(março/2012 até agosto/2015);

* membro efetivo regional 
da Comissão Especial de Com-
bate ao Exercício Ilegal da pro-
fissão (desde 12/06/2019).

E desde 03de maio de 2017 
ocupa a função de Secretário 
Executivo do Colégio de Presi-
dentes de Subseções da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção 
São Paulo, da 16ª Região Admi-
nistrativa do Estado, conhecido 
como Colégio de Presidentes 
Da Região Sudoeste, que en-
volve as Subseções de Apiaí, 
Capão Bonito, Itapeva, Itararé e 
Taquarituba.

Ao ser questionado sobre 
a importância da OAB, Mar-
celo tem o seguinte posicio-
namento: “A OAB, criada em 
22/01/1932, sempre teve im-
portante participação em di-
versos momentos da história 
brasileira, como na redemo-
cratização do País, movimento 
Diretas Já, impeachment de 

presidentes, citando apenas 
alguns. A defesa da cidadania 
e do Estado Democrático de Di-
reito são de suma importância. 
Exemplificando, na maior parte 
do interior de São Paulo, a OAB 
e os advogados atuam em favor 
do cidadão carente, na ausência 
de atuação direta da Defensoria 
Pública. Infelizmente, nestes 
tempos de intolerância, arbi-
trariedade e de divisionismo, 
alguns maliciosamente tendem 
a confundir as coisas, como por 
exemplo, igualando o advoga-
do criminalista com o próprio 
criminoso, o que é inadmissí-
vel. Isso também ocorre com 
outros órgãos e instituições, 
como a imprensa, sendo que 
os motivos dessa confusão são 
diversos, mas invariavelmen-
te escusos. Um País sem insti-
tuições fortes jamais será um 
grande País. Podemos até não 
gostar de quem ocupa essas 
instituições, mas devemos lem-
brar que estas serão sempre 
maiores que as pessoas que, 
temporariamente, lá estão”.

Para Marcelo, quando se 
trata do atual cenário político o 

Brasil vive um momento muito 
delicado, de grande inseguran-
ça jurídica, pela falta de nitidez 
em relação a direitos, deveres e 
aplicação das leis. Esse panora-
ma de incertezas em sua opi-
nião dificulta a advocacia, pois 
os julgamentos podem ocorrer 
ao sabor dos ventos e da opi-
nião pública.

Para o presidente da OAB 
itapevense essa insegurança 
atrapalha a economia, pois as 
constantes alterações nas leis 
ou em sua interpretação redu-
zem investimentos, cancelam 
projetos, impedem a criação de 
vagas de trabalho, retardando a 
retomada do desenvolvimento 
econômico e social.

Após a breve reflexão so-
bre o cenário jurídico, Marcelo 
fala também sobre como age 
e agiu durante sua carreira ao 
ser questionado se tinha algum 
caso marcante. “Acredito que 
o advogado deve adotar uma 
regra de um jurista uruguaio, 
Eduardo Couture, que escreveu 
“Os Mandamentos do Advoga-
do” e que cujo nono manda-
mento diz o seguinte: 9º Es-
queça - A advocacia é uma luta 
de paixões. Se em cada batalha 
fores carregando tua alma de 
rancor, sobrevirá o dia em que 
a vida será impossível para ti. 
Concluído o combate, olvida 
tão prontamente tua vitória 
como tua derrota”. Assim, vitó-
rias e derrotas devem ser pron-
tamente esquecidas, fazendo 
com que não se guardem lem-
branças marcantes”, diz.

Mas, existe uma lembrança, 
do começo da carreira, quando 
numa adoção pro bono, uma 
senhora idosa lhe trouxe uma 
dúzia de ovos, como um agra-
do. Tenho certeza que foram os 

ovos mais saborosos que já pro-
vei na vida.

Já ao falar de Itapeva, Mar-
celo não deixa dúvidas de que a 
cidade é um itapevense que só 
nasceu fora do município, pois 
vê a “terrinha” como a cidade 
do coração e considera-se ita-
pevense. “Adoro esta cidade e 
devo tudo o que tenho a esta 
terra e ao seu povo, aqui fiz 
grandes amigos, estudei, casei, 
tive filhos, construí minha vida 
pessoal e profissional e espe-
ro, numa data bem longínqua, 
aqui ser enterrado”, diz em 
tom descontraído.

Marcelo a acredita que Ita-
peva tem um bom futuro, po-
rém alerta que não adianta re-
clamarmos dos governantes. 
Diz que é preciso agir, fazer a 
nossa parte, colaborar e aju-
dar para mudarmos as coisas. 
“Vamos nos envolver no nos-
so bairro, nas nossas escolas 
e buscar juntos soluções para 
os nossos problemas, que ja-
mais virão exclusivamente do 
governo”.

Ao longo de sua vida profis-
sional, Marcelo conviveu com 
grandes profissionais do Direi-
to, que lhe ensinaram muito, 
mas para citar apenas um que 
lhe inspirou, o escolhido foi 
Mouracy do Prado Moura, ou 
seja, seu pai, que lhe ensinou 
muito mais do que Direito. “Ele 
me ensinou princípios de vida, 
que carrego comigo e busco 
passar para os meus filhos, e 
como bom frasista que era co-
pio dele uma frase que gosto 
muito; princípios são inegociá-
veis”, finaliza.

Em outubro de 2019, Dr. 
Marcelo Moura recebeu da Câ-
mara Municipal o Título de Ci-
dadão Itapevense.

Dr. Marcelo Moura: uma vida voltada 
ao Direito, inspiração que vem de berço
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A XI Mostra de Dança do 
curso Educação Física da 
FAIT deste ano homena-

geou uma das maiores bandas 
de Rock de todos os tempos, a 
Banda QUEEN.

O Evento aconteceu no úl-
timo dia 11 no Salão Nobre da 
FAIT e teve Coordenação Téc-
nica da Profª Regina Almeida, 
docente da disciplina da Dança 

do curso de Ed. Física da FAIT e 
coreografias apresentadas bri-
lhantemente pelos alunos do 2º 
período dos cursos de Licencia-
tura e Bacharelado em Educa-
ção Física.

A mostra é a culminância da 
disciplina de Dança do curso. Os 
alunos apresentam na prática, 
para que sejam avaliados, tudo 
que foi assimilado ao longo do 

XI Mostra de Dança da 
Educação Física da Fait

ano de 2019.
Participaram também do 

Evento como convidados es-
peciais, os bailarinos Milton Jr, 
Will Pinheiro, Gaby Carvalho, 
Cia de Dança Contemporânea 
da FAIT e Vênus Dance. A sono-

rização e iluminação do evento 
esteve a cargo da Equipe Delmi-
ran, sob o comando do Rogério, 
que, com muita competência, 
comandou a parte técnica do 
evento. 

A Prof.ª Regina Almeida e o 

Prof. Mariól Siqueira –Coorde-
nador do Curso,   agradecem 
aos parceiros que colaboraram 
para o sucesso  do evento: 
Bete Floricultura, Auto Posto 
do Nenê, ES Eletrônicos, Flech 
Modas, V.S. Calçados e Con-

fecções, Farmácia Santa Cruz, 
Munhoz&Associados Consul-
toria e Assessoria, Mercado 
Prestes, Supermercado Bom 
Preço, J.S. Reciclagem,  Bar-
bearia Classica Star, Dr. Tiago 
Vieira, FLEXIT Stúdio de PIlates.
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A paixão pelo Nordeste já é antiga e a cidade 
escolhida para passar o réveillon foi Maceió.

As praias são magníficas, com areias brancas, 
repletas de coqueiros, ótimas para banho, água 
limpa, calma, temperatura agradável e com uma cor 
surpreendentemente linda, esverdeada. Os passeios 
de jangada às piscinas naturais proporcionam 
cenários de tirar o fôlego, acrescidos da maravilhosa 
culinária local, garantida pelos pescadores. Dentre 
os passeios, destaca-se o realizado à Foz do Rio São 
Francisco, onde um dos rios mais importantes do 
Brasil encontra o mar, é emocionante! E não é só. 
Há muito o que se fazer em Maceió. A vida noturna 
também é muito agitada e segura. Bares na orla 
e forrós espalhados pela cidade são diversões na 
certa. Enfim, todo brasileiro deveria nascer com 
um vale viagem à Maceió. Oito dias foram poucos 
para desfrutar das maravilhas de Alagoas. Afinal, já 
cantava Luiz Gonzaga: “Alagoas tem joias tão caras 
que meus olhos não cansam de olhar”.

Adriele Santos e Jussara Soares.

Réveillon em Maceió - por Itapeva Viagens

FER FER VENDO

Mãe VanessaPais Poliana e Benjamin e o irmão Isaac Pais Juliane e Washington
Lorena 5 anosAlice 2 anos

Vitória Maria
4 anos
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Estão disponíveis vagas 
para professor de educação fí-
sica, bombeiro civil, caldeireiro, 
encarregado de manutenção e 
auxiliar de cozinha.

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

Em Itapeva, são vagas para 
professor de educação física 
(1), bombeiro civil (1), caldeirei-
ro(2), encarregado de manuten-
ção (1) e auxiliar de cozinha(1).

O PAT de Itapeva fica na 
Rua Lucas de Camargo, 290, no 
Centro. O atendimento é feito 

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador oferece 6 vagas 
de emprego em Itapeva

das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Os interessados nas 
vagas podem acessar o site do 
Emprega São Paulo ou ir pes-

soalmente até a unidade do PAT 
para fazer o cadastro e passar 
por seleção. O telefone do PAT 
de Itapeva é: 3522 – 2568.

O Moto Clube Águias de 
Cristo de Itapeva informa a to-
dos que já retornou às ativida-
des de 2020.

O MC Águias de Cristo con-
vida a todos a participarem de 
suas reuniões que acontecem 
todas às segundas-feiras, o 
ponto de encontro é na Praça 
de Eventos Zico Campolim, jun-
to ao Max Auto Shop Pneus.

Para 2020, além das reu-
niões semanais, já estão sen-
do programadas viagens e 
programações específicas do 
moto clube como a já consoli-
dada campanha de arrecadação 

Moto Clube Águias 
de Cristo realiza reuniões 
às segundas-feiras

de leite “Dando Asas a Solida-
riedade”, que vem auxiliando 

instituições filantrópicas de 
Itapeva. 

A 6ª Igreja do Evangelho 
Quadrangular do Jardim Vir-
gínia convida a todos os ami-
gos e irmãos para participar 
da campanha 2020 “12 dias 
de clamor para 12 meses de 
vitória”.

A campanha inicia-se nes-
te domingo (12), a partir das 
19h. Com o tema: O Ano da 
Superação, a campanha tem 
o objetivo de pedir a Deus 
um ano abençoado a todos os 
participantes e haverá cultos 
todos os dias até o dia 23 de 
janeiro.

IEQ do Jardim Virgínia 
promove campanha de 
clamor pelo ano de 2020

Dia 14 de dezembro, Carine Barros e Aluisio
 casaram em uma linda festa no salão Vitória Régia. 

Fotos: Realize Eventos
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Há duas versões para 
que a região de Itapeva 
fosse conhecida antiga-

mente como “Ramal da Fome”.
A primeira dela, que por 

muitas vezes foi usada para po-
liticagem, era sobre a situação 
econômica da região, onde o 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) sempre foi baixo, e 
por isso a região, mesma rica 
em produção de grãos, acabou 
sendo conhecida por ser um lo-
cal onde muitas famílias passa-
vam fome e assim a expressão 
“Ramal da Fome” acabou sendo 
usada de forma pejorativa para 
definir sua situação econômica.

Já outra versão diz que, a 
região foi assim chamada por 
conta do trem de passageiro que 
passava antigamente pelas es-

As versões para o 
“Ramal da Fome”

tradas de ferro do sudoeste pau-
lista, porém quando o trem que 
saia de São Paulo chegava em 
Itapetininga, deixa o vagão res-
taurante naquela cidade e seguia 
o restante do trajeto sem ele, e os 
usuários do transporte sentiam 
muita fome no restante do traje-
to, sendo que um dos locais onde 

CURIOSIDADE

passava era exatamente Itapeva, 
que assim ficou conhecida como 
“Ramal da Fome” por conta des-
sa composição do trem que não 
seguia viagem por nossa região.

E aí, qual versão é a mais con-
vincente? Até mesmo entre os 
historiadores há controvérsias!

Por: Josoel Borges

No próximo dia 18 de ja-
neiro, ciclistas de toda região 
do sudoeste Paulista e nor-
te do Paraná irão realizar o 
maior evento de Cicloturismo 
da Região. 

Ao todo 120 Ciclistas irão 
sair de Itararé pedalando rumo 
ao Petar (Parque Estadual Turís-
tico do Alto do Ribeira), passan-
do pelas cidades de Bom Suces-
so, estradas de Nova Campina, 
Apiaí e Iporanga.

Essa Rota Ciclística faz par-
te de um Projeto de criação de 
um circuito ciclístico na região 

Dia 18 de janeiro 
120 ciclistas farão o 
“Circuito dos Cânions”

do Sudoeste paulista.  Será o 
Circuito dos Cânions, que visa 
atrair turistas para a região. 

De acordo com o organiza-

dor do evento, Heverton Morei-
ra, ou como é mais conhecido, 
“Tom” o Cicloturismo conta 
com apoio de diversas pessoas 
que batalham para transformar 
a realidade turística da região. 
“Esse evento está tendo todo 
apoio do pessoal da Rota Turís-
tica dos Cânions, e das prefei-
turas das cidades envolvidas”, 
conta.

Na terça-feira (07), Tom e 
mais um grupo de ciclistas fize-
ram o reconhecimento do traje-
to para não haver surpresas no 
dia do evento.
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