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Na manhã desta quarta-feira 
(06), a Casa da Cultura Cícero 
Marques foi palco de uma reunião 
onde autoridades municipais 
do Executivo e Legislativo esti-

veram reunidas juntamente 
com representantes da ACIAI, 
Sincomércio, Sincomerciários 
e alguns empresários de 
Itapeva para discutir medidas 

para aumentar o índice de 
isolamento social no município 
para que o Estado autorize a 
abertura gradual da economia 
local. Página 03.

Prefeitura de Itapeva seguirá 
o Decreto Estadual em 

relação à flexibilização do 
comércio

Carro cai em cima de casa e 
campanha é realizada para 

ajudar família atingida
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A chegada do Coronavírus no 
Brasil faz com que as autoridades 
adotem novas medidas de combate 
e prevenção à doença.

Algumas delas são relacionadas 
a um setor que está diretamente 

ligado aos casos de óbitos, o setor 
funerário. As novas normas para 
a realização de velórios afetam a 
todos, sejam mortes relacionadas 
ao Covid-19 ou não.
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O Coronavírus causou no 
Brasil e o mundo vem atra-
vessando uma crise de saúde e 
econômica sem precedente que 
não se via desde a 2° guerra 
mundial. As graves consequências 
negativas desta pandemia 
causada pelo Covid-19 que está 
tirando a vida de milhares de 
pessoas ao redor do mundo, 
também está na diminuição dos 
postos de trabalho, fechamento 
de comércios, industrias entre 
outras atividades de todos os 
setores.

O agronegócio vem se 
mantendo consolidado neste 
período de crise, mantendo e 
até aumentando as frentes de 
serviços, como apontam dados 
da Conab (2020) a safra de grãos 
de 2019/2020 será recorde com 
o total de aproximadamente 
252 milhões de toneladas. 
Produção recorde também para 
o etanol, cuja a produção foi de 
aproximadamente 36 bilhões 
de litros.

As exportações dos commo-
dities agropecuários seguem no 
mesmo percurso de crescimento, 
mesmo neste grave momento 
da economia causado pelo 
coronavírus, o Brasil exportou 
nas primeiras semanas de abril 
de 2020, foram exportadas 
aproximadamente 895 mil 
toneladas por dia de soja, sendo 
85% maior do que o volume 
exportado no mesmo período 
de 2019, conforme dados da 
Secretaria de Comercio exterior.

 O mercado florestal 
também está em alta, a demanda 
por celulose vem aumentando 

devido aos cuidados de higiene 
da população, o que vem 
provocando o aumento das 
fibras básicas e de celulose. 
Outro fator atrativo, é que 
o preço da celulose vem 
acumulando aumentos em seu 
valor, e no mercado externo 
o valor de comercialização da 
tonelada da celulose poderá 
chegar a 920,00 dólares como 
explica Lazarini (2020).

O setor agronômico e florestal 
segue em alta, proporcionando 
empregos de forma direto e 
indireto, mantendo a economia 
brasileira de pé, a expectativa 
é da geração de mais postos de 
trabalhos, uma vez que a safra 

2019/2020 vai se findando e 
iniciando as culturas de inverno.

 O agronoegócio é o pilar 
de sustentação da economia 
de nossa região, assim como 
brasileira, e no enfrentamento 
desta crise, o setor agrícola 
e florestal vão criando novas 
oportunidades de trabalho, 
manutenção dos postos de 
trabalho e amenizando os 
efeitos negativos desta crise 

para a população.
Para quem procura uma 

oportunidade no mercado 
de trabalho, cursos como a 
Agronomia e a Engenharia 
Florestal irão proporcionar 
a formação necessárias para 
almejar bons cargos profissionais 
em empresas do setor agrícola 
e florestal regional, nacional 
e até mesmo multinacionais 
do ramo. A Fait conta com 
cursos de Agronomia no 

período da manhã e agronomia 
e engenharia Florestal nos 
períodos noturnos, curso possui 
4 anos de duração, sendo que 
o último semestre do curso 
é destinado ao estágio, onde 
grande parte dos acadêmicos 
saem com uma colocação no 
mercado de trabalho.

Por Prof. Dr. Edjair Augusto 
Dal Bem - Coordenador dos cursos 
de Agronomia e Engenharia 
Florestal da FAIT.
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A discussão cresce a passos 
largos já que o empresário e 
todos aqueles que vivem de 
vendas diárias não suportam 
mais a falta de movimentação 
financeira que poderiam dar 
um alento a já enfraquecida 
economia em nossa cidade. É 
muito barulho e pouca ação.

Infelizmente a maioria 
dos políticos de Itapeva estão 
usando a pandemia para sua 
promoção pessoal, isso com 
raras exceções, e deixando o 
povo de lado a mercê da doença 
e alguns da fome.

É claro que temos pessoas 
trabalhando dia e noite para 
tentar dar uma solução para os 
mais diversos problemas que 
aparecem, mas infelizmente 
ninguém estava preparado 

para essa pandemia e 
principalmente quando escolhe 
pessoas erradas para se apoiar 
o que gera somente ociosidade 
e principalmente o crescimento 
de adversários que já não 
suportam mais tantos descasos 
e omissões.

A expectativa é que a 
pandemia termine logo para que 
o comercio volte a caminhar em 
passos lentos e com certeza com 
dezenas de empresas fechadas 
em função de uma junção de 
fatores que culminaram com a 
chegada do Covid-19.

 No mais é esperar que 
aqueles que elegemos tenham 
ao mínimo a dignidade de 
mostrar que estão para servir 
e não para serem servidos pelo 
dinheiro público.

Trabalhar ou confinar?

As lindas Alicia e Melissa estão comemorando idade nova. 
Parabéns pelos 7 aninhos. Felicidades!

Agronegócio no Enfrentamento da Crise
Econômica causada pelo Coronavírus
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Promessa?
Um dos nomes que vem sendo muito 

comentado em relação a sucessão para 
o cargo de prefeito é o de Andrei Müzel 
que foi um excelente secretário do 
governo de Luiz Cavani. Será que vem 
novidade?

A enquete
Na enquete realizada pelo Classi-

grátis com o Ita News foi solicitada a 
inclusão do Fio “Takeyuti” e de Generci 
Neves que são nomes também que 
podem aparecer como candidatos para 
o pleito de outubro. Com certeza tem 
credenciais para tal.

Os “espertos”
Agora que estão empregados os 

maiores criminosos da internet não 
sabem o que fazer da vida além de 
curtir noitadas e mais noitadas de 
muita bebedeira e farra. Resultado 
que só dão a cara para a luz do 
sol após as 13 horas. E alguém se 
importa? O importante é eles não 
mostrarem quem os pagava para 
mentir descaradamente na internet. 
Os vereadores que foram muitos 
afetados curiosamente se calam. 
Estão com medo que eles voltem?

Pergunta
A Jundiá continua recebendo os 

subsídios do governo municipal? Qual a 
sua contribuição para auxiliar durante 
a pandemia? Só continua recebendo 
sem dar nada em troca?

O comércio
Lamentavelmente, além de al-

gumas bobagens expressadas por 
alguns, nada se acrescentou a crise 
empresarial que vivemos em Itapeva. 
As associações poderiam sim contribuir 
de algumas formas, tais como, vendas 
virtuais de produtos das empresas 
fechadas e desta forma dar uma 
pequena ajuda aos empresários, mas 
contestar os poderes constituídos é 
mais fácil e joga para a torcida. 

O comércio II
Será que os participantes não 

previram que o final seria o ocorrido? 
A lei municipal não se sobrepõe a 
estadual e não adianta querer reabrir 
o comércio na marra. Nenhum prefeito 
irá se sujeitar a passar pelas situações 
que ocorreram em Itararé e Buri. 
O Ministério Público não vai abrir 
precedentes que possam colocar em 
risco a vida de pessoas.

O comércio III
Eu também sou favorável e 

quero o comércio reaberto o mais 

rápido possível. Quem garante que a 
população e alguns empresários vão 
cumprir as regras? Se fechado vários 
não respeitam imaginem se derem 
liberdade. Infelizmente nosso povo só 
sente algo quando a dor o atinge e é 
isso que devemos evitar. Bom senso é a 
medida certa.

Brilhante
Todos falam em não reeleger 

vereadores, mas eu acredito que muitos 
irão voltar, uns pelo força política e 
outros pelo trabalho desenvolvido. 
Gostaria de citar o novo do jovem 
Marinho que foi uma grata surpresa 
e precisamos que ele continue na Casa 
de Leis já que prega pelo bom preparo, 
é advogado e de uma honestidade sem 
precedentes. Esse tem que ficar.

A crítica
Fui criticado por dizer que o prefeito 

Mario Tassinari não estava, assim como 
todos os demais a enfrentar a Covid-19. 
Você faria diferente? É muito difícil 
trabalhar nas situações atuais quando 
vidas estão em risco e ser prefeito hoje 
é um cargo que traz mais tristezas do 
que alegrias. O maior erro do prefeito 
foi não saber agregar forças para dar 
sustentação ao seu governo já que 
alguns nada fazem e outro se acha a 

última bolacha do pacote. Se se tornar 
independente de “alguns” acredito que 
ainda terá uma boa passagem pela 
Prefeitura. 

Ajustes
Com algumas ações e medidas 

que agreguem ao seu governo não há 
dúvidas que o prefeito Mario Tassinari 
tem grandes chances de reeleição, 
mas precisa agir rápido e afastar os 
seus “amigos” e assessores que não o 
ajudam em nada.

E...
Além das lives que vem fazendo 

para mostrar seu perfil aos eleitores, 
quais as ações que o presidente da Casa 
de Leis tomará em função da Covid-19?

A X B
A guerra aberta entre Vanessa 

Guari e o Comitê que combate ao 
Coronavírus ainda promete muitos 
capítulos. A vereadora está munida de 
documentos que farão o quadro mudar 
em relação ao procedimento e resposta 
a seus questionamentos.

Perfeito
Com uma boa conversa entre 

Prefeitura e Caixa Econômica Federal 

após a pressão popular parece que 
os problemas das filas terminaram. 
Graças a Deus e a vontade de servir.

Perfeito II
Muitos voluntários se propuseram 

a alimentar quem estava na fila a 
espera de um milagre que era receber o 
tão sonhado R$ 600. Parabéns àqueles 
que saíram de suas casas para ajudar 
o próximo que insistiam em dormir na 
calçada à espera do banco abrir.

Sugestão
Prefeito, convide agentes da sociedade 

que fazem críticas contu-mazes à sua 
administração, algumas com muita 
propriedade, para sentarem à mesa em 
uma reunião do Comitê. Desde que seja 
com respeito isso deve ocorrer para que 
todos sintam que tratar os casos desta 
doença não é tão simples.

Felicidades
Queria aqui homenagear todas 

as mamães que estão em suas casas 
orando por seus filhos e pelo povo 
neste momento de pandemia. A todas 
um Feliz Dia da Mães. Não poderia 
deixar de homenagear in memorian 
a minha querida mãe Maria Geloti 
Carli.

Com a baixa adesão ao 
distanciamento social Itapeva 
está entre as cidades que devem 
permanecer em quarentena 
de acordo com o governo do 
estado de São Paulo.

Em entrevista coletiva, o 
governador João Dória falou 
sobre a situação preocupante 
de algumas cidades onde a 
população não está respeitando 
a quarentena imposta pelas 
autoridades. Se a taxa de 
adesão a nível estadual está em 
59%, muito se deve a algumas 
cidades que atingem quase 
70% de adesão, já outras não 
chegam nem a 50%, como é o 
caso de Itapeva que de maneira 
geral está na casa dos 49% de 
isolamento social.

De acordo com Dória, as 
cidades que não atingirem pelo 
menos 50% de adesão estarão 

automaticamente excluídas 
da reabertura gradual da 
economia, programada para o 
próximo dia 11. 

A taxa de isolamento é 
calculada para as cidades com 
mais de 70 mil habitantes, 
no estado de São Paulo são 
104 cidades que se encaixam 
nesse perfil e os dados são 
colhidos através de operadoras 
de telefonia móvel que 
monitoram a aglomeração dos 
sinais dos celulares e assim 
concluem a porcentagem da 
população que realmente está 
em isolamento.

Diante desses dados, Itapeva 
tem cinco dias para reverter o 
quadro, caso contrário, ficará 
refém das próximas medidas 
que serão adotadas pelo 
Governo Estadual para conter o 
avanço do Covid-19.

Reabertura 
gradual da 

economia pode 
ser adiada
em Itapeva

Na manhã desta quarta-feira 
(06), a Casa da Cultura Cícero 
Marques foi palco de uma reunião 
onde autoridades municipais 
do Executivo e Legislativo es-
tiveram reunidas juntamente 
com representantes da ACIAI, 
Sincomércio, Sincomerciários e 
alguns empresários de Itapeva 
para discutir medidas para 
aumentar o índice de isolamento 
social no município para que 
o Estado autorize a abertura 
gradual da economia local.

Representantes do Poder 
Executivo informaram aos 
empresários que o governador 
João Dória já deixou claro que as 
cidades que não tiverem índices 
acima de 50% de isolamento 

estarão automaticamente proi-
bidas de qualquer ação de 
abertura do comércio e que por 
isso é necessária uma ação para 
que as atividades econômicas 
de Itapeva retornem o quanto 
antes. De acordo com o Poder 
Executivo os primeiros 15 dias 
de isolamento em Itapeva foram 
mais rígidos do que no estado 
e o resultado foi satisfatório. 
Devido a isso houve mais de 
50% de adesão de 21 de março 
a 6 de abril.

O cenário mudou quando o 
município adotou as medidas do 
estado de São Paulo, e por isso 
hoje Itapeva está entre as piores 
no sentido de isolamento social e 
vê a possibilidade de abertura do 

comércio ficando mais distante.
As autoridades municipais 

disseram ainda que discordam 
do governado Dória quando o 
mesmo diz que os comércios 
devem permanecer fechados 
pois o município é um exemplo 
disso, mesmo sem o comércio 
funcionando integralmente 
os índices de isolamento 
permanecem aquém do ideal é 
que devido a isso pensam sim 
em dependendo do adiamento 
da quarentena determinar o 
funcionamento do comércio em 
capacidade mínima.

Mesmo sendo prerrogativa 
do prefeito, a possibilidade de 
se implantar o “lockdown” em 
Itapeva foi colocada e discussão 

e gerou diversas opiniões sobre 
se fazer ou não. A medida 
permitiria o funcionamento 
apenas de mercados, farmácias 
e postos de combustíveis em 
horários pré-determinados.

O lockdown seria realizado 
em 10 dias e atingindo a 
meta seria determinada a 
abertura dos estabelecimentos 
comerciais.

A discussão sobre a 
implantação ou não do 
lockdown terminou sem um 
consenso de todos, devido a 
isso foi dado um prazo para 
apresentação de alternativas 
para que o município se encaixe 
dentro das normativas do 
governo paulista.

Reunião entre poder público e 
empresários discutiu possível 

“lockdown” em Itapeva

Comunicado oficial da Pre-
feitura de Itapeva:

Após reunião institucional 
com representantes de esta-
belecimentos comerciais em 
geral, esta municipalidade não 
tomará medidas que flexibilizem 
o comércio enquanto o per-
centual de isolamento estiver 
abaixo de 55%, posto que o 
Governo Estadual elaborou 
planos de flexibilização apenas 
para municípios com altos 
índices de isolamento. O Decreto 
Estadual de Enfrentamento 
que dirá regras cautelosas, 
posto que as instituições 
bancárias estão efetuando os 
pagamentos dos benefícios 
à população correspondente.  

Prefeitura de Itapeva seguirá o Decreto Estadual
em relação à flexibilização do comércio

Diante dos fatos, aguar-daremos 
a manifestação do Governador 
do Estado, no dia 8 de maio 

de 2020, para que possamos 
realizar a abertura gradual dos 
estabelecimentos comerciais, do 

mais, resta elastecer as regras do 
último decreto até a tomada de 
novas decisões.
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Devido as constantes recla-
mações da população referente 
as imensas filas que vinham 
se formando nas adjacências 
da agência bancária da Caixa 
Econômica Federal a Prefeitura 
Municipal de Itapeva tomou 
algumas medidas para que o 
problema fosse sanado.

Apesar das filas mais extensa 
serem registradas na CEF, as 
demais agências bancárias 
também registraram demora 
no atendimento e devido a 
isso o Poder Público divulgou 
que entre as medidas tomadas 
para agilizar o atendimento 
foram disponibilizadas tendas 
para que a gerência da CEF 

realize a triagem da população. 
Outra atitude tomada foi 
a determinação para que 
fiscais da Prefeitura estejam 
fiscalizando se as agências 
bancárias estão respeitando o 
código de postura do município 
que determina que no máximo 
o munícipe aguarde 20 minutos 
para ser atendido.

Além destas medidas, foi 
anunciado ainda que devido 
a ampla presença de cidadãos 
de outros municípios em Ita-
peva, o gerente da CEF iria 
encaminhar um funcionário da 
agência para Nova Campina, 
Taquarivaí, Ribeirão Branco, 
Buri e Itaberá para que os 

cadastros e pagamentos sejam 
feitos junto a casas lotéricas 
destes municípios.

O prefeito Mário Tassinari 
ainda informou que irá 
encaminhar para a Câmara 
Municipal de Itapeva um 
projeto de lei que visa a 
possibilidade do município caso 
necessário ceder funcio-nários 
municipais para auxi-iar a CEF 
no atendimento ao público.

Após as medidas serem 
colocadas em prática o que 
se viu já na quarta-feira (06), 
foi um atendimento ágil que 
praticamente eliminou em 
poucas horas as filas existentes 
nas agências bancárias.

Ação da Prefeitura junto à Caixa Econômica
Federal agiliza atendimento

Em meio a críticas e 
incertezas, os cidadãos que 
amanheceram na fila da Caixa 
Econômica Federal tiveram 
uma grata surpresa, um grupo 
de pessoas que em plena 03h 
da manhã compareceram 
ao Centro de Itapeva para 
levar lanche e uma palavra 
de conforto aos cidadãos que 

pousaram no local.
O grupo Amigos de Itapeva 

junto com os componentes do 
Moto Clube Águias de Cristo 
preparam lanches e um café 
com leite para esquentar a 
madrugada fria que fazia na 
cidade.

De acordo com os compo-
nentes do grupo solidário, 

parte do lanche foi levantado 
junto ao comércio local, já a 
outra parte o próprio grupo 
bancou.

Os Amigos de Itapeva e 
os Águias de Cristo estão 
programando uma nova ação 
junto à população que se 
submetem a passar a noite 
atrás do auxílio emergencial.

Solidariedade: Lanches são doados a cidadãos 
em fila da Caixa Econômica Federal
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Guardemos Saúde Mental

O Cristianismo primitivo 
não desconhecia a necessidade 
da mente sã e iluminada de 
aspirações superiores, na 
vida daqueles que abraçam 
no Evangelho a renovação 
substancial.

O trabalho de notáveis 
pensadores de hoje encontra 
raízes mais longe.

Sabem agora, os que lidam 
com os fenômenos mediúnicos, 
que a morte da carne não impõe 
as delicias celestiais.

O homem encontra-se, além 
do túmulo, com as virtudes e 
defeitos, ideais e vícios a que se 
consagrava no corpo.

O criminoso imanta-se ao 
círculo dos próprios delitos, 
quando se não algema aos 
parceiros na falta cometida.

 O avarento está preso 
aos bens supérfluos que 
abusivamente amontoou.

O vaidoso permanece ligado 
aos títulos transitórios. 

O alcoólatra ronda as 
possibilidades de satisfazer a 
sede que lhe domina os centros 
de força.

Quem se apaixona pelas 
organizações caprichosas do “eu” 
gasta longos dias para desfazer 
as teias de ilusão em que se lhe 
segrega a personalidade.

O programa antecede o 
serviço.

O projeto traça a realização.
O pensamento é energia 

irradiante. Espraiemo-lo na 
Terra e prender-nos-emos, 

naturalmente, ao chão. Elevemo-
lo para o Alto e conquistaremos a 
espiritualidade sublime.

Nosso espírito residirá 
onde projetarmos nossos 
pensamentos, alicerces vivos do 
bem e do mal. Por isso mesmo, 
dizia Paulo, sabiamente: “Pensai 
nas coisas que são de cima.”.

Comentários: o pensamento 
cria o mundo que queremos.

Quando estiver sozinho 
vigie teus pensamentos, quando 
estiver com alguém vigie tuas 
palavras e atitudes.

Você atrai aquilo que pensa. 
Dize-me com quem andas e 
te direi quem és, dize-me o 
que pensas e te direi quem 
te acompanha no mundo 
espiritual. Nossa vontade é o 
nosso pensamento em ação. 
Eduque seu pensamento e 
controlará o seu eu, sua vontade 
e seus desejos.

O homem deveria ser o senhor 
dos seus pensamentos, mas por 
invigilância se torna escravo 
deles e vitima de suas palavras. 
O mundo espiritual influencia 
o mundo físico mais do que 
imaginamos. Esta influenciação 
pode se benéfica ou maléfica de 
acordo com nossas vibrações 
mentais elevadas ou baixas. Por 
isso é muito importante nossa 
saúde mental. Orai e vigiai seus 
pensamentos, suas palavras e 
comportamentos.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Pão Nosso =

A chegada do Coronavírus no 
Brasil faz com que as autoridades 
adotem novas medidas de 
combate e prevenção à doença.

Algumas delas são 
relacionadas a um setor que está 
diretamente ligado aos casos 
de óbitos, o setor funerário. As 
novas normas para a realização 
de velórios afetam a todos, 
sejam mortes relacionadas ao 
Covid-19 ou não.

De acordo com as agências 

funerárias de Itapeva, as 
novas regras trazem diversas 
restrições, entre elas a proibição 
de velórios no período noturno 
e a permanência máxima de no 
máximo 10 pessoas dentro da sala 
onde o corpo está sendo velado. 
Outras orientações recebidas 
da Vigilância Epidemiológica 
foram a suspensão de qualquer 
tipo de alimentação durante o 
velório, uma vez que poderia 
haver contaminação através 

dos alimentos, o uso de 
máscaras também é obrigatório 
bem como cabe a funerária a 
disponibilidade do álcool em gel.

Outras orientações são 
de que os velórios durem no 
máximo entre 4 e 5 horas, já 
nos casos de morte suspeita 
o velório não passa de uma 
hora com caixão totalmente 
lacrado. Os cultos fúnebres 
estão sendo realizados 
somente com a presença dos 

familiares mais próximos da 
pessoa falecida, já o velório em 
igrejas, residências e similares 
foram suspensos.

De acordo com os repre-
sentantes das funerárias de 
Itapeva, não houve nenhuma 
mudança significativa no 
número de falecimentos no 
município se comparado 
os meses antes e depois da 
proliferação do Covid-19 no 
Brasil.

Covid-19: pandemia muda rotina de velórios
mesmo em mortes naturais

BOLETIM Nº 55 – 07/05/2020 
O Comitê de Prevenção e 

Enfrentamento ao COVID-19, 
após reunião com as equipes 
técnicas da Secretaria Municipal 
da Saúde, comunica que há 456 
casos notificados de COVID-19 
em nosso Município desde o 
início da pandemia.  Sendo que:

105 casos suspeitos 
estáveis, em acompanhamento 
domiciliar;

02 casos CONFIRMADOS em 
acompanhamento domiciliar;

11 casos confirmados de 
alta por cura;

03 casos confirmados em 
estado grave;

01 caso suspeito em 
acompanhamento hospitalar;

0 óbitos suspeitos;
08 óbitos notificados descar-

tados (resultados negativos);
326 altas por cura (179 

melhoras clínicas e 147 resul-
tados 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.

1) Providências em relação 
ao baixo índice de adesão ao 
isolamento social

Considerando as estatísticas 
de adesão ao isolamento 
social em Município (https://
www.saopaulo.sp .gov.br /
coronavirus/isolamento/ ), onde 
está aquém dos índices fixados 
pelo Governo Estadual para a 
flexibilização das normas de 
quarentena, possibilitando a 
abertura gradual e segura dos 
estabelecimentos comerciais, o 
Comitê delibera em adotar as 
seguintes medidas:

- Fechamento do “Calçadão 
Doutor Pinheiro”; Fechamento da 
Praça Anchieta; Fechamento da 
Praça de Eventos; Fechamento das 
pistas de caminhada da Avenida 

Mário Covas; Fechamento 
da Praça dos Trabalhadores; 
Fechamento da Praça Esperidião 
Lúcio Martins (em frente à UPA).

Todas as medidas visam 
o bem-estar da população e a 
retomada segura das atividades 
econômicas em nosso município.

2) Atividades e medidas de 
prevenção

O Comitê delibera pela 
intensificação das atividades de 
desinfecção/higienização dos 
espaços públicos.

3) Retorno da “Zona Azul” a 
partir de 09/05/2020

Considerando a necessidade 
de diminuir a concentração de 
pessoas, por um longo período, 
na zona central da Cidade, o 
Comitê delibera pelo retorno 
da cobrança de preço público 
pelo uso do estacionamento 
rotativo. Em reunião conjunta 
com o representante da 
ADESAI ficou deliberado que 
os colaboradores da entidade 
serão agentes multiplicadores 

de informação em relação às 
medidas de combate à covid-19. 
Ficou estabelecido que apenas 
os colaboradores maiores de 
idade, e que não se enquadrem 
nos fatores de risco poderão 
participar das atividades.

Toda receita continuará 
sendo destinada à ADESAI, para 
que a entidade possa manter 
o relevante trabalho social e 
educacional que desenvolve no 
município.

4) Plano de reabertura dos 
estabelecimentos comerciais e 
templos religiosos

O Comitê delibera por 
encaminhar, em caráter 
de urgência, à Vigilância 
Sanitária Municipal, pedido 
de elaboração de normativa 
para a reabertura de templos 
religiosos e estabelecimentos 
comerciais não essenciais, nos 
casos em que o município atinja 
os parâmetros estabelecidos 
pelo Governo Estadual para 
reabertura.

3 casos positivos de Covid-19 estão 
internados em estado grave no hospital
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\AFAÇO SABER, que pretendem 
se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, 
a saber:-

Nºs I, II, III e IV TIAGO RIBEIRO 
DE BRITO e NATÁLIA PROENÇA 
PETRI, sendo ELE:- natural 
de Itararé-SP, solteiro, com 23 
anos de idade, nascido a 15 de 
setembro de 1996, trabalhador 
rural, residente à Rua Adão de 
Moraes, nº 76, Amarela Velha, 
Itapeva - SP, filho de VALDIR 
LEMES DE BRITO, servente de 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de Cogoinhas - PR 
e de VERA CRISTINA RIBEIRO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 

42 anos, natural de Itararé - SP, 
residentes e domiciliados em 
Itararé - SP; sendo ELA:- natural 
de Tietê-SP, solteira, com 17 anos 
de idade, nascida a 20/06/2002, 
do lar, residente à Rua Adão de 
Moraes, nº 76, Amarela Velha, 
Itapeva - SP, filha de APARECIDO 
ALVES PETRI, serviços gerais , 
nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascido 
na data de 23 de novembro de 
1967 e de HELENA RODRIGUES 
PROENÇA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de 
Itapeva - SP, nascida na data de 
07 de março de 1980, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 04 

de maio 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). 

PROCLAMAS

Na madrugada deste domingo 
(03), um acidente inusitado foi 
registrado em Itapeva.
Um veículo acabou 
caindo em cima de uma 
casa próxima a Vila São 
Benedito. De acordo com 
testemunhas as vítimas do 
acidente sofreram apenas 
ferimentos leves.
Após o acidente uma 
campanha de arrecadação 

foi organizada para ajudar a 
família que perdeu diversos 
objetos devido ao sinistro. 
Segundo os organizadores da 
arrecadação a família precisa 
de móveis, utensílios de 
casa, roupas de cama, mesa, 
banho, alimentos, material 
de higiene e limpeza.
Quem desejar ajudar pode 
entrar em contato pelo 
WhatsApp (15) 99791-9908.

Carro cai em cima de casa e campanha é realizada 
para ajudar família atingida
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