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Uma enquete realizada pelo jornal Classigrátis trouxe aos leitores a seguinte pergunta: Qual seria um bom nome para 
futuro prefeito de Itapeva? Ao final da enquete um nome se destacou dos demais, o do vereador Jeferson Modesto (Jé),

com 41% dos votantes.

Enquete aponta vereador Jé 
como favorito a prefeito nas 
próximas eleições

Itapeva tem o 10º caso confirmado
para Covid-19

Paciente é do mesmo círculo social do 9º caso positivo e tem idade abaixo de 60 anos. Página 02.

Incêndio coloca em risco 
ecossistema do Cânion 

Pirituba Biólogo Marcelo 
Tonini faz desabafo 
sobre falta de apoio 
na preservação do 
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Editorial
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Infelizmente temos que 
voltar a conversar com vocês 
sobre a pior doença registrada 
há décadas em todo o mundo e 
que já tirou a vida de mais de 
5.000 brasileiros. O Covid-19 
mostra que o mundo não estava 
preparado para tal pandemia 
e a grande prova são países 
como Estados Unidos, Itália e 
Espanha estarem entre os mais 
afetados pela doença. 

 A grande dor é a de 
saber que lideramos na América 
do Sul, chegando ao absurdo 
na terça-feira que passou os 
números do Brasil passaram o 
valor se somarmos os outros 
países que fazem o continente.

 Aqui os números 
um dia assustam e outros 
nos acalmam, mas o que são 

números em um momento 
em que a morte pode ser uma 
questão de horas? Quais os 
meios que temos caso a crise 
se agrave por aqui? Temos 
hoje 10 respiradores na Santa 
Casa de Misericórdia de Itapeva 
que faz a proeza de atender 
toda uma região já combalida 
economicamente há anos e 
agora vê a situação se agravar.

 Respeito as 
determinações fazem parte 
de nosso dia a dia e de forma 
alguma achar que isso não 
vai ou pode acontecer com 
a gente. Neste momento 
de extrema gravidade a sua 
responsabilidade é aumentada 
porque vidas estão em jogo e 
todos devem fazer a sua parte. 
Vamos vencer.

Perigo eminente

BOLETIM Nº 48 – 30/04/2020 
quarta-feira (12h14)

O Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao COVID-19, 
após reunião com as equipes 
técnicas da Secretaria Municipal 
da Saúde, comunica que há 394 
casos notificados de COVID-19 
em nosso Município desde o 
início da pandemia.  Sendo que:

• 87 casos suspeitos 
estáveis, em acompanhamento 
domiciliar;

• 02 casos 
CONFIRMADOS em 
acompanhamento domiciliar;

• 08 casos confirmados 
de alta por cura;

• 01 caso suspeito em 
acompanhamento hospitalar;

• 0 óbito suspeito;
• 08 óbitos notificados 

descartados (resultados 
negativos);

• 288 altas por cura 
(145 melhoras clínicas e 143 
resultados negativos de exame). 
Com a chegada de resultados 
dos pacientes que tiveram alta 
este dado é acrescido nos casos 
descartados.

Observação: os casos 
descartados incluem-se nos 
casos suspeitos, de acordo 
com as normas de Vigilância 
Epidemiológica. O novo caso 
confirmado (10º) para Covid-19 
tem idade abaixo de 60 anos 

e faz parte do mesmo círculo 
social do 9º paciente que 
testou positivo. Os 10 casos 
positivos são de 4 círculos 
sociais diferentes, sem relação 
entre eles.

1) Estatísticas e dados 
oficiais.

O Comitê orienta à 
população e órgãos de 
imprensa que acompanhem 
os dados disponibilizados no 
“site” da Prefeitura Municipal 
de Itapeva e https://www.
seade.gov.br/coronavirus/ , a 
fim de se evitar “fake news” 
(propagação de informações 
inverídicas).

2) Disponibilização de 
sanitários e lavatórios para a 
população que está na Zona 
Central da cidade – Pedido do 
vereador Rodrigo Tassinari.

Considerando que os 
estabelecimentos comerciais 
da região central estão 
fechados; considerando as 
aglomerações na região 
central da cidade, em 
especial de pessoas nas 
filas da Caixa Econômica 
Federal que estão em busca 
de benefício social, o Comitê 
sugere a disponibilização 
das dependências da Casa 
da Cultura Cícero Marques 
(portão lateral). Tudo visando 
o bem-estar da população e 

dentro das normas sanitárias.

3) Organização das filas 
na Caixa Econômica Federal 
por parte da própria empresa. 
Pedido da vereadora Wiliana 
Souza.

A vereadora solicitou que 
a municipalidade diligencie 
junto à agência bancária para 
que ela providencie sistema 

de “senhas” para as pessoas 
que estão aguardando na fila, 
haja vista que está gerando 
aglomerações.

O Comitê informa que irá 
reiterar junto à empresa o 
pedido feito anteriormente pelo 
Município.

Além dos membros do 
Comitê participou da reunião o 
vereador Edivaldo “Negão”.

Itapeva tem o 10º caso confirmado
para Covid-19

Paciente é do mesmo círculo social do 9º caso positivo e tem idade abaixo de 60 anos
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Ser prefeito
É claro que o cargo é almejado por 

muitos que de uma forma ou de outra 
queriam estar hoje no lugar de Mário 
Tassinari que assumiu em novembro 
de 2019 e teve pela frente a pandemia 
que ninguém estava preparado para 
enfrentar. Nem ele.

Obrigação
Durante todos os momentos o 

prefeito tentou seguir as normas 
proferidas pelo OMS e pelo Governo 
do Estado de São Paulo e quando 
não o fez perdeu a participação do 
presidente da Casa de Leis, Oziel Pires.

Errou
A omissão do prefeito em 

se mostrar presente e dar a 
oportunidade de empresários e 
população saberem o que o mesmo 
pensa ou fará não acontece o que o 
deixa cada dia mais longe de uma 
possível reeleição. 

fazendo muito mais do que receber 
o salário e muitos a população não 
sabe ainda quem são. Se me disserem 
que não tem o que fazer eu provo o 
contrário em qualquer Pasta. Vale a 
pena lembrar que existem exceções.

Pergunta
Onde estão aqueles que foram 

contratados por serem fakes 
eficientes? Só sabem postar quando é 
para atacar e na hora de defender não 
tem argumentos?

Pergunta II
Quem pagava os fakes antes de 

serem contratados pela Prefeitura? 
De onde vinham suas rendas que 
bancavam noitadas de muita bebida e 
postagens criminosas?

Fiscalização
A falta de critério de alguns fiscais 

nos deixa apreensivos já que certo 
boteco de um ex-secretário estava 
abrindo diariamente para que a turma 

que estão fazendo uma limpeza 
rigorosa nos quatro cantos da cidade 
com cloro a base de 60%. Muito bom.

Exemplo
A Santa Casa de Itapeva mais 

uma vez dá mostras da extrema 
competência em qualquer momento, 
seja este de crise ou não. Todos 
os doentes continuam a serem 
encaminhados para cá e a entidade faz 
com qualidade todo tipo de serviço. Da 
limpeza a diretoria são exemplares.

Jé sai na frente
Uma enquete foi colocada à 

disposição de quem quisesse votar 
no facebook do Classigrátis onde 
pudemos sentir a primeira passagem 
da preferência dos eleitores que estão 
na rede social. O vereador Jé teve 
uma vantagem muito grande para os 
demais, ficando Marmo em segundo 
lugar e a surpresa Junior Guari em 
terceiro. Veja detalhes nesta edição.

Errou II
O que leva o prefeito a não 

se manifestar? O que fazem seus 
assessores diretos que não o trazem 
à público para mostrar que o Poder 
Executivo está fazendo o impossível 
para nos dar o que precisamos?

Ação
Qual seria o motivo pelo qual as 

dívidas municipais e impostos ainda 
não tiveram uma posição para com 
todos nós? Como iremos pagar? 
Haverá multas?

Oposto
Por outro lado, a secretária 

Karen Grube faz o impossível para 
tranquilizar a todos e não se esconde 
em momento algum e chega a ser 
unanimidade entre o povo. É uma 
surpresa por demais agradável.

Oposto negativo
Tem secretário que poderia estar 

dos fakes pudessem beber à noite. 
Vários vereadores foram informados, 
mas nada fazem e preferem receber o 
salário se escondendo dentro de casa.

O correto
Apesar de alguns senões, eu 

acredito que todos que estivessem no 
lugar do prefeito agiriam da mesma 
forma em relação ao abrir o comércio. 
Quem tentou afrontar a Justiça foi 
barrado pelo Ministério Público e as 
multas são pesadas. 

O errado
A ineficiência da Caixa Econômica 

Federal deixa centenas de itapevenses 
expostos ao Covid-19 em longas 
filas que crescem mais a cada dia já 
que para a maioria os R$ 600 são de 
extrema importância e precisam e 
merecem receber.

Nota 1000
Para a Câmara Municipal de 

Itapeva, Maringá e Tubarão Piscinas 

POR KIKO CARLIEstamos de Olho
MTB 89087/SP

Desde domingo (26), está em 
vigor em Itapeva um decreto 
municipal que obriga o uso de 
máscara em espaços públicos, 
transporte coletivo e em 
estabelecimentos comerciais.

Na segunda-feira (27), 

primeiro dia útil após o 
decreto estar em vigor, nossa 
equipe de reportagem passou 
pelo Centro do município 
onde notou a grande maioria 
da população fazendo uso 
de máscaras, já os que 

permaneciam sem a proteção 
acabavam se vendo obrigado 
a providenciar uma máscara, 
pois os estabelecimentos que 
estão de portas abertas não 
estão permitindo a entrada de 
pessoas sem máscara.

Uso de máscara tem grande 
adesão em Itapeva

A Prefeitura Municipal 
de Itapeva tomou ciência de 
um ofício que a vereadora 
Vanessa Guari encaminhou 
ao Ministério Público onde 
pedia que o órgão adotasse 
medidas contra o Poder 
Executivo que em sua visão 
não estaria prestando 
atendimento de acordo com 
o necessário na questão do 
Covid-19.

Vanessa alegou que os 
vereadores não estavam 

sendo informados sobre 
as medidas adotadas no 
combate ao vírus e que não 
estariam sendo realizados 
os exames devidos nos casos 
suspeitos. A vereadora alega 
que muitos casos estão sem 
acompanhamento e chamou 
a atenção do MP para o 
afrouxamento nas medidas de 
combate ao Coronavírus.

Ao saber do ofício 
encaminhado ao MP no 
dia 27 de abril, a Prefeitura 

de Itapeva encaminhou a 
resposta, onde anexou os 
trabalhos realizados pelo 
Comitê de Gerenciamento 
do Covid-19 e ainda pediu 
ao Ministério Público analise 
a postura de Vanessa Guari 
em relação à denúncia 
caluniosa, por entender que 
a vereadora usou da situação 
para provocar algum tipo 
de constrangimento entre 
o Poder Executivo e o 
Judiciário.

Poder Executivo responde ao 
Ministério Público que denúncia 

de vereadora é caluniosa
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Enquete aponta
vereador Jé como 
favorito a prefeito
nas próximas eleições

Uma enquete realizada pelo 
jornal Classigrátis trouxe aos 
leitores a seguinte pergunta: 
Qual seria um bom nome para 
futuro prefeito de Itapeva?

Ao final da enquete um 
nome se destacou dos demais, 
o do vereador Jeferson Modesto 
(Jé), que teve 183 votos, o 
que corresponde a 41% dos 
votantes.

Em segundo lugar ficou 
a categoria “outros” com 
119 votos. Já o ex-vereador 

Marmo Fogaça teve 10% 
dos votos, ou colocando em 
números de apontamentos, 
45 votos.

Outro ex-vereador também 
ficou entre os mais votados, 
Junior Guari foi a opção de 7% 
dos votantes o que corresponde 
a 30 votos. Logo em seguida 
vieram Áurea Rosa (4%), 
Mário Tassinari (3%), Débora 
Marcondes (3%), Margarido 
(2%), Oziel Pires (2%) e 
Terezinha da Paulina com (1%).

No total foram 443 votos 
na pesquisa e o fato que chama 
a atenção é de que entre os 
mais votados estão três ex-
vereadores e apenas um em 
exercício, que é o vereador Jé. 
A enquete pode ser um sinal 
de alerta aos vereadores em 
exercício da insatisfação de 
uma parcela da população e 
ainda traz consigo o reflexo 
da turbulência política que o 
município tem passado nos 
últimos meses.

Um incêndio tomou conta da 
região do Cânion Pirituba desde 
o dia 24 e causou preocupação 
dos defensores do meio 
ambiente devido à dimensão 
dos estragos causados até esta 
terça-feira (27).

A brigada de incêndio da 
empresa que administra a área 
e o Corpo de Bombeiros de 
Itapeva conseguiram dominar 
a maior parte do incêndio. 
Porém, de acordo com a Polícia 
Militar Ambiental que também 
está monitorando a situação, 
havia ainda focos de incêndio 
em áreas de difícil acesso, e 
necessitou de um esforço maior 

dos homens que combateram 
as chamas, mas conseguiram 
deter todos os focos existentes.

Um dos pontos turísticos 
mais conhecido do local, a 
cachoeira do Palmito Mole 
também foi atingida pelo fogo.

A região contém uma área 
rica em espécie da fauna e 
da flora, e por algum tempo 
foi levantada a bandeira para 
transformar o local em um 
parque estadual. Entretanto, 
houve pouca ação de apoio do 
poder público o que acabou 
gerando pessimismo dos 
que acreditavam na criação 
do parque. Acredita-se que a 

perda ambiental causada é 
grande e com isso põe em risco 
ecossistema local.

A Polícia Militar Ambiental 
conta que está averiguando a 
situação e em conversa com 
biólogos e ativistas do meio 
ambiente, eles suspeitam que 
o fogo pode ter iniciado por 
conta de irresponsabilidade de 
alguém que possa ter pousado 
na mata ou até mesmo feito 
um churrasco no local, mas 
outras hipóteses também são 
consideradas e pedem ajuda 
da população para denunciar 
o possível autor do crime 
ambiental.

Incêndio coloca em risco 
ecossistema do Cânion 

Pirituba

Nossa equipe de jornalismo 
entrou em contato com o biólogo 
Marcelo Tonini para falar sobre a 
questão do incêndio na área do 
Cânion Pirituba.

Marcelo encaminhou uma 
carta onde fez um verdadeiro 
desabafo sobre a situação, 
sentimento de quem por anos 
luta pela criação do Parque dos 
Cânions de forma quase que 
solitária. Veja a nota na íntegra:

“O incêndio criminoso que 
aconteceu na região do Cânion 
Pirituba no final de semana do 
dia 24 de abril, provocado por 
campistas irresponsáveis (já 
identificados que vão responder 
aos crimes cometidos), que 
deixaram fogueira espalhar 
para a vegetação nativa, 
provocou um enorme dano 
ambiental, onde muitas 
plantas nativas raras que só 
existem nos Escarpamentos 
rochosos foram destruídas, 
muitos animais morreram ou 
perderam sua casa ou fonte de 
alimentação. Como a área tem 
uma enorme infestação e pinus 
exóticos, com a destruição da 
vegetação nativa, os pinus 
invasores vão afetar mais ainda 
a área atingida pelo fogo. O 
local que já sofre com o turismo 
descontrolado destrutivo, com 
o lixo e tantas outras situações 
ruins.

A perda não é só ambiental, 
é também social e econômica, 

pois muitas pessoas vão ao local 
e o turismo mesmo que mal 
preparado e nada controlado, 
movimentava renda e empregos 
na região. Se o turismo fosse 
controlado pelo parque e por leis 
adequadas, a renda e os empregos 
e os benefícios ambientais seriam 
muito maiores.

A total falta de apoio da 
sociedade, do poder público e da 
imprensa no projeto de criação 
de uma unidade de conservação 
no município, onde ninguém 
teria prejuízos, só ganhos, 
teve depois da divulgação do 
relatório da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado mostrando 
que a região toda, não só o 
Cânion Pirituba, onde temos 
a presença dos Escarpamento 
Estrutural de Furnas é de 
enorme importância para a 
conservação da biodiversidade 
de um ecossistema raro e 
ameaçado e do ecoturismo, 
teve uma enorme influência 
negativa devido as mentiras 
divulgadas por empresários 
contrários a criação de UCs 
(unidades de conservação) e de 
uma APA (área de preservação 
ambiental no entorno), junto 
aos prefeitos e outros, que 
com as notícias falsas acharam 
que teriam problemas com a 
criação dos parques, devido a 
repercussão negativa o projeto 
foi engavetado pelo governo 
de estado e todos os técnicos 

envolvidos foram punidos.
A criação de várias 

unidades de conservação 
(PARQUES) traria para toda 
a região pontos de atrativo 
turístico, empregos, renda, e 
acima de tudo a conservação 
adequada de nascentes de 
água e ecossistemas raros e 
ameaçados. A criação de uma 
APA na região traria benefícios 
enormes ao meio ambiente, 
já tão destruído e sofrendo 
com o descaso das pessoas e 
empresários. Como podemos 
ver nos dias atuais com essa 
pandemia criada por impactos 
negativos no meio ambiente.

O turismo de natureza 
movimenta bilhões de dólares 
por ano com empregos e renda 
sustentáveis no mundo todo, 
temos na nossa casa uma das 
maiores riquezas do mundo, e 
estamos jogando fora, desprezando 
um enorme potencial, tanto social, 
ambiental, educacional e de 
geração de renda limpa, devido a 
mentiras e interesses de poucos 
tirando benefícios em detrimento 
da maioria.

Precisamos de apoio e de 
união de todos na cobrança das 
autoridades para a criação e 
proteção urgente dos Parques e 
da APA na região, antes que seja 
tarde demais”. 

Marcelo Tonini Biólogo e 
Ambientalista do Instituto 
Cílios da Terra.

Biólogo faz desabafo sobre 
falta de apoio na preservação 

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

O Ensinamento Espírita Cristão

Examinando-se a figura do 
filho pródigo, toda gente idealiza 
um homem rico, desperdiçando 
possibilidades materiais nos 
festins do mundo.

O quadro, todavia, deve 
ser ampliado, abrangendo as 
modalidades diferentes.

Os filhos pródigos não 
respiram somente onde 
se encontra o dinheiro em 
abundância. Acomodam-se em 
todos os campos da atividade 
humana, resvalando de posições 
diversas.

Grandes cientistas da Terra 
são perdulários da inteligência, 
destilando venenos intelectuais, 
indignos das concessões de que 

foram aquinhoados. Artistas 
preciosos gastam, por vezes, 
inutilmente, a imaginação e 
a sensibilidade, em aventuras 
mesquinhas, caindo afinal, nos 
desvãos do relaxamento e do 
crime.

Em toda parte, vemos 
os desperdiçar de bens, de 
saber, de tempo, de saúde de 
oportunidades.

São eles que, contemplando 
os corações simples e humildes, 
em marcha para Deus, possuídos 
de verdadeira confiança, expe-
rimentam a enorme angústia 
da inutilidade e distantes da paz 
intima, exclamam desalentados:  
“Quantos trabalhadores peque-

ninos guardam o pão da 
tranquilidade, enquanto a fome 
de paz me tortura o espírito!”.

O mundo permanece repleto 
de filhos pródigos e, de hora a 
hora, milhares de vozes proferem 
aflitivas exclamações iguais a 
esta.

Comentários: - O que é um ser 
humano pródigo? É todo aquele 
que desperdiça, que esbanja, que 
gasta sem dar o devido valor a 
tudo aquilo que tem, virtudes, 
dons, bens, como por exemplo, 
autoridade, inteligência, po-
der, dinheiro, saúde, tempo, 
alimentos, vigor, etc.

Nessa quarentena que 
estamos vivendo não podemos 

ficar na inércia. Não podemos 
nos comportamos como filhos 
pródigos: gastando dinheiro 
com coisas inúteis, perdendo 
tempo com obras vazias, falando 
palavras inadequadas, vendo 
imagens que não edificam.

Aproveitar o isolamento 
para uma reforma intima, 
uma meditação, uma prece 
e fortalecer nossa fé em nós 
mesmos e principalmente em 
DEUS, fé essa que se consagra 
através do auxilio material e 
espiritual às obras assistenciais 
da nossa cidade.

Obedecendo às orientações  
Livro: Pão Nosso = SERVIÇO 
ASSISTENCIAL ESPÍRITA.

- FILHOS PRÓDIGOS – E, caindo em si, disse: quantos jornadeiros de meu pai têm abundância de 
pão, e eu aqui pereço de fome! – (LUCAS, 15:17)

FAÇO 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 GAIÉQUER GOMES DE LIMA e 
MAYARA RAMOS DE ALMEIDA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de 
idade, nascido a 28 de julho de 2000, resineiro, 
residente no Bairro Bethania, Itapeva - SP, filho 
de JOAQUIM GOMES DE LIMA NETO, motorista, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Nova 
Campina-SP, nascido na data de 13 de julho de 
1967 e de FRANCELINA SOARES DE LIMA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de 
Guapiara-SP, nascida na data de 07 de maio de 
1979, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Geovane Almeida Monteiro, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 19/09/2019, com 20 anos de 
idade, nascida a 10/01/2000, do lar, residente no 
Bairro Bethania, Itapeva - SP, filha de AGNALDO 
RODRIGUES DE ALMEIDA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 39 anos, natural de Nova 
Campina-SP, nascido na data de 11 de agosto de 
1980 e de JOSIANE RAMOS CARDOZO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 35 anos, natural 
de Nova Campina-SP, nascida na data de 03 de 
dezembro de 1984, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 17 de abril de 2020 

Nºs I, III e IV ANTONIO CARLOS GAVIÃO JÚNIOR 
e VANESSA CRISTINA CORRÊA MAGALHÃES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
29 anos de idade, nascido a 02 de maio de 1990, 
mecânico, residente à Rua Douglas José da Mota e 
Silva, nº 321, Conjunto Habitacional Danilo Lucano 

Gimenez, Itapeva - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
GAVIÃO, eletricista, nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de Itararé-SP e de VANIR DA 
TRINDADE MILLEK, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Eduardo Xavier da 
Silva-PR, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 21 anos de idade, nascida a 04/08/1998, do 
lar, residente à Rua Jorge Felippe, nº 411, Conjunto 
Habitacional Danilo Lucano Gimenez, Itapeva 
- SP, filha de JUSTINO MAGALHÃES, porteiro, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de São 
Paulo-SP e de MÁRCIA CORRÊA DOMINGUES 
MAGALHÃES, doméstica, nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de Iguape-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 24 
de abril de 2020 

Nºs I, III e IV BRUNO APARECIDO ABREU DE 
LARA e LETICIA DE RAMOS OLIVEIRA MORAES, 
sendo ELE:- natural de São Paulo-SP, solteiro, 
com 27 anos de idade, nascido a 12 de agosto de 
1992, pedreiro, residente à Chácara Ramos Silva, 
Bairro Faxinal, Itapeva - SP, filho de EVANGELISTA 
APARECIDO CLAUDIANO DE LARA, natural de 
Taquarituba - SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de APARECIDA BARROS 
ABREU, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Itapeva - SP, residente e domiciliada em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 19 anos de idade, nascida a 10/02/2001, 
manicure, residente à Chácara Ramos Silva, Bairro 
Faxinal, Itapeva - SP, filha de JURACÍ DE OLIVEIRA 
MORAES, pedreiro, nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itapeva - SP, nascido na data de 
22 de abril de 1965 e de ZENI TEREZINHA DA 

SILVA RAMOS, do lar, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Itapeva - SP, nascida na data de 
09 de julho de 1970, residentes e domiciliados no 
Bairro Faxinal de Cima, em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 24 de abril de 2020 

Nºs I, II, III, IV e V DALVAN TRIZOTE MOREIRA 
e FERNANDA SALES DE MEDEIROS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Jayne Carvalho Costa, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 10/06/2017, com 27 anos de 
idade, nascido a 20 de junho de 1992, forneiro, 
residente à Rua Pedro Cadena, nº 725, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filho de PEDRO BATISTA 
MOREIRA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
70 anos e de LEONICE APARECIDA BACETE 
TRIZOTE, do lar , nacionalidade brasileira, 51 
anos, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
16 anos de idade, nascida a 22/04/2004, do lar, 
residente à Rua Engenheiro Newton Marczuk, nº 
101, Quadra B, Lote 12, Itapeva F, Itapeva - SP, 
filha de PEDRO SALES DE MEDEIROS, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural 
de Santana do Itararé - PR, nascido na data de 
30 de junho de 1975 e de FLAVIA DE ALMEIDA 
CAMARGO MEDEIROS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Itapeva - SP , nascida 
na data de 27 de novembro de 1981, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 
de abril de 2020 

Nºs I, III, IV e V BRUNO CORRÊA RODRIGUES 
e MARTA CRISTINA SUELEN DE LIMA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 

Ana Carolina Vieira Carlos, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 05/02/2019, com 27 anos de idade, 
nascido a 14 de junho de 1992, beneficiamento 
de ligas, residente à Rua Mauri Mancebo Vanni, 
nº 147, Fundos, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho 
de ANTONIO CARLOS RODRIGUES, serrador, 
nacionalidade Brasileira, 56 anos e de JORGINA 
CORRÊA SOBRINHA RODRIGUES, do lar, 
nacionalidade Brasileira, 47 anos, residentes e 
domiciliados em Itapeva- SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, 
nascida a 08/11/1996, vendedora, residente à 
Rua Cesar Belezia, nº 58, Parque Cimentolândia, 
Itapeva - SP, filha de CLAUDIO APARECIDO DE 
ALMEIDA, nacionalidade Brasileira, natural de 
Itaporanga- SP e de LUCIANA CRISTINA DE 
LIMA ALMEIDA, auxiliar de limpeza, nacionalidade 
Brasileira, 41 anos, natural de Capão Bonito- SP, 
nascida na data de 28 de julho de 1978, residentes 
e domiciliados em Itapeva- SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 
de abril de 2020 

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

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

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

Abaixo está a relação de 
algumas das primeiras famílias 
que surgiram em Itapeva, época 
que a cidade era conhecida 
como Faxina!

AS FAMÍLIAS, NO COMEÇO DE 
FAXINA: 

Os nomes mais citados 
nos começos da formação 
da Vila de Itapeva da Faxina, 
foram: os Melo Rego, os 
Almeida, os Camargo, os 
Araújo, Ferreira Melo, Xavier 
de Azevedo, Campos Melo, 
Leme de Miranda, Barros, 
Laras, Garcia, Pinto, Fonseca, 
Quevedo, Leite, Oliveira, Silva 
Barbosa, Sousa Mota, Pedroso 
de Morais, Antunes de Lima, 
Rabelo, Fernandes Maciel, os 
Pintos, e os Ferreira de Abreu, 
Correia, Dias Almeida. Isto 

por volta de 1790 até 1830. Já 
em 1850 a 1880 desapareciam 
alguns dos nomes citados e 
apareciam outros: Amaral, 
Nunes Frutuoso, Benfica, 
Rodrigues Garcia, Pedroso, 
Queirós, Catarina dos Santos, 
Santos Silva, Cardoso Leme, 
Antunes Ferreira, Aranha, Aires 
Vieira, Piedade, Chrischener, 
David Muzel, Tucunduva, 
Albuquerque, Rodrigues de 
Abreu, Melo Cesar, Carneiro 
Lobo, Campolim, Marques 
da Silva, Martins de Melo, e 
Gonçalves.

Por volta de 1890, e daí 
em diante, apareceram os 
primeiros imigrantes italianos, 
e uma variedade enorme de 
nomes de família que ainda 
hoje encontramos: Ferrari, 
Cavani, Belézia, Vani, Chiavini, 
e tantos outros.

Curiosidades Itapevenses

Toda história tem um começo 
e para entendermos o futuro é 
necessário conhecer o passado! 

Na terça-feira (28), uma 
agente da Guarda Civil 
Municipal de Itapeva ao 
realizar fiscalização pelo 
Centro do município notou 
que havia um cidadão na fila 
da Caixa Econômica Federal 
sem utilizar uso de máscara.

Como o item se tornou 
obrigatório, a guarda 
municipal foi até o local 
orientar sobre a necessidade 
de utilizar a proteção, junto 
com o indivíduo estava 
uma criança e uma mulher 
que se portou de maneira a 
chamar a atenção da agente 
de segurança. A mulher se 

mostrava nervosa, acuada 
e tentava se afastar do 
homem.

Diante da situação, foi 
dado ordem para que o 
homem saísse da fila e assim 
que o mesmo se distanciou a 
mulher contou que possuía 
uma medida protetiva contra 
o indivíduo. Ao perceber que 
a agente pediu reforço o 
homem tentou empreender 
fuga, mas foi detido pelas 
equipes da GCM.

O homem foi encami-
nhado ao Plantão Policial, 
onde permaneceu à dispo-
sição da Justiça.

Guarda Municipal 
detém homem 

que descumpria 
medida protetiva

Na quarta-feira (29), uma 
equipe da ROMU - Ronda 
Ostensiva Municipal deteve um 
indivíduo portando crack na 
Morada do Bosque.

De acordo com os guardas 
municipais, a equipe estava 
em patrulhamento pelo bairro 
quando passaram por um 
local e avistaram um indivíduo 
saindo de uma trilha de acesso 
à uma área de mata.

Ao perceber a presença da 
GCM o rapaz jogou algo no 
chão. Desta forma, os guardas 
resolveram abordar o indivíduo 
e em busca pessoal localizaram 
apenas R$ 30 em seu bolso, mas 
ao verificar o objeto que ele 
havia descartado descobriram 
que havia em seu interior 
várias pedras de crack.

Ao ser indagado sobre o 
entorpecente o indivíduo negou a 
posse. Diante do ocorrido, o rapaz 
e as drogas foram encaminhados 
ao Plantão Policial, onde foi 
elaborado boletim de ocorrência 
e as medidas cabíveis ao caso 
foram tomadas pela autoridade 
competente.

ROMU apreende drogas 
no Morada do Bosque

Na manhã de quinta-feira 
(30), a quantidade de pessoas 
que se dirigiram até a Caixa 
Econômica Federal para sacar o 
auxílio emergência fez com que 
a GCM de Itapeva precisasse 
restringir o trânsito na rua da 
agência bancária.

Nossa equipe esteve no local 

e verificou que a fila já dobrava 
o quarteirão pela segunda 
vez. Carros e motos estavam 
dividindo o mesmo espaço com 
as pessoas que estavam na fila e 
devido a essa situação a Guarda 
Municipal que está desde o 
início desta manhã tentando 
dar suporte aos cidadãos.

Guarda Municipal 
restringe trânsito 
próximo a Caixa 

Econômica Federal
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