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Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão foi registrado nesta 
quinta-feira (20), na zona rural de Ribeirão Branco. Página 06. PÁGINA 04
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da Varal 
Estrela

Mantendo o 
distanciamento, banda 

se junta a outros artistas 
para gravar músicas 
durante a quarentena

Casal é detido 
suspeito de 

traficar drogas na 
Vila Dom Bosco

Operação da Polícia 
Civil desmantela 

quadrilha responsável 
por crimes em Itapeva

Em ação eficiente 
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Acidente entre carro 
e caminhão deixa três 

feridos e um morto

Em tempos de isolamento 
social e de temor pelo contágio 
pelo Covid-19, algumas classes 
trabalhadoras não tem outra 

alternativa a não ser enfrentar 
a situação e se colocar na linha 
de frente na luta contra o inimi-
go invisível.  
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Itapeva 
registrou dois 
óbitos por 
Coronavírus 
nesta semana
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As ações contínuas de no-
ticiar nos levam a crer que 
cada um gosta de ler aquilo 
vai de encontro às suas con-
vicções, ou seja, se é a favor 
ou contra as postagens sobre 
o Covid-19.

O jornal Ita News se preo-
cupa em dar aos seus amigos e 
leitores basicamente as notícias 
oriundas de órgãos oficiais da 
Saúde dos municípios, estado e 
país, mas será o suficiente?

Alguns nos criticam por-
que mostramos tudo relacio-

nado ao crescimento da doen-
ça, outros porquê querem 
saber nome, endereço, CPF e 
RG das vítimas, o que é  proi-
bido e ilegal, mas independen-
temente disso continuamos 
nossa luta diária de manter 
você informado. Esperamos 
que tudo que lhes repassam 
seja de extrema utilidade e 
que sua vida seja sempre a 
primeira opção. Lembramos 
a todos que a reabertura total 
do comércio também nos é es-
sencial.

Gerando 
dúvidas A observação de aves é 

uma atividade ainda 
pouco executada no Bra-

sil, esta atividade apresenta 
elevado potencial para atração 
turística, ocorre onde a diver-
sidade de aves é elevada, po-
dendo apresentar retorno eco-
nômico expressivo; além disto, 
é uma ferramenta de educação 
ambiental e de conservação da 
biodiversidade.

Nos Estados Unidos, mais 
de 47 milhões de pessoas ob-
servam aves. É um grande ne-
gócio, que gera mais de 600 mil 
empregos e movimenta quase 
US$ 106 bilhões por ano, o tri-
plo do que o Brasil gastou com 
o Ministério da Saúde em 2017.

Observação de aves é um 
tipo de turismo onde cada cida-
dão vira uma espécie de cien-
tista amador e pode até ajudar 
a salvar espécies. O “birdwat-
ching” ou observação de aves 
é uma atividade que se resume 
em “colecionar avistagens”. A 
observação realizada na natu-
reza promove uma gratificante 
atividade de lazer e descontra-
ção, proporcionando às prati-
cantes recompensas intelec-
tuais, recreativas e científicas, 
gerando empregos e renda para 
comunidades locais.

Apesar da abundância de 
recursos naturais e atrativos, 
bem como a grande diversida-
de da avifauna brasileira (ter-
ceira maior do mundo), a região 
não está preparada para aten-

der uma demanda nacional. 
Isto se deve, em parte, à gran-
de deficiência de iniciativas que 
venha promover esta atividade 
por meio da educação ambien-
tal. Estes gargalos impedem a 
expansão da atividade em ní-
veis iguais ou superiores aos de 
países desenvolvidos com me-
nores biodiversidades.

Encontramos nas áreas dos 
Escarpamentos Estrutural Fur-
nas na nossa região, mais de 
380 espécies de aves onde, des-
sas, várias raras e ameaçadas 
de extinção. Como o desenvol-
vimento do turismo de obser-
vação de aves e de natureza 
podemos promover empregos 

para os guias, procura nos ho-
téis e restaurantes, incentivar 
também o transporte, comércio 
de artesanato, a educação am-
biental, entre outras situações, 
gerando empregos e renda para 
nossa região tão carente.

Temos nas mãos um enor-
me potencial de melhoria de 
qualidade de vida para as pes-
soas e para a região com a im-
plantação simples, de um tipo 
de turismo sustentável que 
pode promover o município 
mais ainda com a criação de 
Unidades de Conservação [Par-
ques] na região. 

Precisamos cobrar as autori-
dades para a criação do Parque 

do Cânion e de outras Unidades 
de Conservação na nossa re-
gião. Cobrar criação de leis que 
promovam o incentivo ao eco-
turismo e a observação e aves 
entre outras atividades susten-
táveis. Precisamos estimular os 
proprietários a abrirem a cabe-
ça e o mercado para essas ativi-
dades, promover o uso racional 
das suas áreas com exploração 
sustentável dos recursos natu-
rais presentes nessa rica região 
de Itapeva. Conhecer para con-
servar.

Marcelo Tonini Biólogo, am-
bientalista, guia e fotógrafo de 

observação de aves.

Observação de aves salva espécies 
e movimenta bilhões pelo mundo

Águia-Serrana Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)



Curioso
Independente da forma ou coloca o 

e até mesmo de importância  vemos os 
vereadores Jé,  Marinho e Débora Mar-
condes em busca de possíveis soluções 
para o momento que vivemos. Os de-
mais com algumas excessões estão ven-
do o ônibus passar. A reeleição está aí.  
Dará tempo de acordar?

Mato alto
Continua feio o matagal 
Ao lado do SESI.  Até quando? A se-

cretaria vem fazendo um excelente tra-
balho de limpeza na cidade, mas o local 
precisa de uma atenção especial. 

Boa notícia
O AME de Itapeva voltará a funcio-

nar em 100% de suas ações. Brilhante 
a iniciativa que dará um novo alento a 
população. 

Certeza
Nenhum mandato será prorrogado 

e as eleições ocorreram normalmente. 
Só falta definir o dia e formas para que 
essa ocorra.

Compras
Se por acaso você precisar fazer 

qualquer tipo de compra tente o impos-
sível para a realizar em nossa cidade. O 

Perigo
Algumas pessoas e em sua maioria jo-

vens não.obedecem o.uso da máscara para 
a proteção contra essa doença que atinge 
o mundo. Acham que são imunes?

Será?
Dizem que Jé,  Andrei Muzel,  Marmo, e 

Mário Tassinari serão candidatos a prefeito 
nestas eleições. Em quem você aposta?

Na próxima
Nos próximos dias estaremos fazen-

do a seguinte enquete: Em quem você 
não votaria de forma alguma? Aguar-
dem.

A luta
Apesar de alguns apostarem con-

tra Itapeva está fazendo um exce-
lente trabalho em relação ao Covid 
19 e a prova são os casos que foram 
descartados e curados no período. 
Quem sabe não vemos em greve da 
reabertura do comércio? É só todos 
colaborarem.

Incansáveis 
Polícias Civis , Militares e Guarda 

Municipal não dão sossego aos amigos 
do alheio que continuam achando que o 
crime é a melhor alternativa. Nota 1000 
para nossos defensores.

comerciante Precisa mais do que nunca 
de nossos consumidores.

Outro lado
Já os empresários deveriam se orga-

nizar junto as associações e fazer um 
grande feirão pela internet para vender 
em condições e preços adequados ai mo-
mento. Todo dinheiro e bem vindo.

Avalie
Antes de fazer qualquer tipo de críti-

ca a profissionais que precisam estar na 
ativa pata servir a população pense nos 
perigos que os mesmos estão passando 
por nós.  O respeito é  fundamental.
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Secretaria Municipal de Saúde realiza 
dia 3 de junho audiência pública

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, rea-
lizará dia 3 de junho, às 19h na 
Secretaria Municipal de Saúde, 
audiência pública. Serão apre-
sentadas as prestações de contas 
do 1º quadrimestre de 2020, re-
ferentes aos trabalhos realizados 
em todos os setores relacionados 

Serão apresentadas as prestações de contas do 1º quadrimestre de 2020

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio das Secretarias de 
Agricultura e de Saúde, deu 
prosseguimento ao processo 
de pulverização com cloro das 
áreas de maior concentração de 
pessoas do município. A medi-
da faz parte das ações de pre-
venção do Covid-19 em Itapeva. 
Na noite desta quarta-feira, dia 
20, as ações aconteceram nas 
proximidades da Santa Casa 
de Misericórdia. As pulveri-
zações também já ocorreram 
em vários pontos estratégicos 

Prefeitura realiza serviços de 
pulverização com cloro nas 
áreas de maior concentração de 
pessoas no município 

Medidas visam o combate e a prevenção do coronavírus na cidade

da cidade, além das Unidades 
de Saúde e Praças Públicas. 
Dando continuidade aos traba-

lhos, a zona rural foi beneficia-
da com os serviços no Bairro 
São Roque.

Na tarde de quarta-feira, dia 
20, o prefeito municipal itapeven-
se participou de uma reunião, por 
meio de videoconferência, com o 
secretário Estadual de Habitação, 
Flávio Amary e demais prefeitos 
dos municípios que compõem a 
16ª Região Administrativa. O se-
cretário será interlocutor entre a 
nossa região e o Governo do Esta-
do de São Paulo.

Dentre os assuntos abor-
dados, destacam-se os equi-
pamentos solicitados conside-
rados como essenciais para a 
cidade e região: EPI’s, máscaras 
e respiradores. As demandas 
são para o combate e enfren-
tamento do novo Coronavírus, 

Executivo itapevense participa 
de videoconferência com o 
secretário Estadual de Habitação 

à área de saúde do município.
Segundo a secretária de 

Saúde, a transparência dos gas-
tos públicos é de fundamental 
importância na administração 
municipal. “A comunidade deve 
tomar conhecimento dos recur-
sos financeiros utilizados pela 
Prefeitura Municipal e os servi-

ços prestados por todos os se-
tores da área de saúde da cida-
de”, destaca a titular da pasta.

Respeitando as normas de 
segurança, devido à pandemia 
do coronavírus, a transmissão 
da audiência será feita direta-
mente pela página da Prefeitu-
ra no facebook.

por Itapeva já ter contabilizado 
21 casos positivos e 2 óbitos 
provenientes da Covid-19.

O chefe do Poder Executivo 
esclareceu a situação do muni-

cípio, deixando o secretário do 
Estado atualizado dos casos 
positivos e suspeitos que es-
tão sendo acompanhados pelas 
unidades de Saúde.

Boletim nº 68 – 21/05/2020 
– quinta-feira

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria de Saúde 
informa que desde o início da 
pandemia, Itapeva notificou 
612 casos suspeitos do novo 
Coronavírus. Atualmente, dia 
21 de maio, o município tem 
86 casos em acompanhamento, 
entre suspeitos e confirmados 
de Covid-19.

Ao todo, 21 pacientes tes-
taram positivo. Destes, 15 já 
estão curados, 2 estão interna-
dos em estado grave e somen-
te 2 estão sendo monitorados 
em domicílio. Porém, já foram 
registrados 2 óbitos positivos. 
Dos notificados, 137 já tiveram 
altas clínicas por cura e 362 exa-
mes negativos, totalizando 499 
munícipes liberados. 81 suspei-
tos seguem sendo acompanha-
dos em domicílio e 1 no hospital. 
Dos óbitos registrados como sus-
peitos, os oito foram descartados 
por exames negativos.

O boletim epidemiológico 
é atualizado diariamente, de 
acordo com as normas de Vigi-
lância Epidemiológica.

Itapeva registrou dois óbitos por 
Coronavírus nesta semana
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A banda Varal Estrela está 
reunindo uma série de músicos 
para lançar músicas gravadas 
de acordo com o protocolo do 
isolamento social, cada um na 
sua casa, fazendo disso o que 
brincam ser  “um movimento de 
Música Virtual Brasileira”. 

Nessa primeira faixa, junto 
com o vocalista do grupo Sam-
bô, Hugo Rafael, do guitarrista 
Camilo Macedo dos Mutantes, o 
tecladista Tiago Giovani da Maria 
Madame e o baterista ítalo Riber 
do WRY, o grupo apresenta uma 
canção inspirada nas circunstân-
cias que estamos atravessando 
atualmente, destacando a impor-
tância de seguir as regras trazi-
das pela OMS e demais órgãos de 
saúde, e também a relevância da 
arte em dias tão conturbados.

A pandemia causada pelo 
corona vírus acertou em cheio a 
cena musical e tirou aquilo que 
era fundamental para o sustento 
dos músicos: a possibilidade de 
se apresentarem. Mas isso não 
significa que o trabalho parou. 
Imbuídos dessa vontade de não 
deixar de produzir, os integrantes 
da Varal Estrela perceberam que 
não podiam se deixar abater 
e assim nasceu essa ação para 
atravessar a quarentena.

A Conexão da Varal Estrela
Mantendo o distanciamento, banda se junta a outros artistas para gravar músicas durante a quarentena

 “Como nós não podemos to-
car ao vivo, começamos a buscar 
formas de nos manter trabalhan-
do. Logo botamos em prática 
uma antiga ideia que é o Varal 
Resenha, que se trata de  uma 
série de entrevistas para o nosso 
canal no YouTube. Nós estamos 
recebendo, virtualmente, artistas 
de todos os lugares do mundo na 
sala da nossa casa, então porque 
não começar a gravar e produzir 
com eles também?” conta Rodol-
fo Braga, guitarrista da Varal Es-
trela, sobre o insight que tiveram 

para esse novo projeto, de músi-
ca produzida virtualmente.  

Para o grupo, nesse período 
é importante saber enfrentar 
um dia de cada vez e conseguir 
conjugar períodos de ócio com 
os de produtividade sem pressão. 
“A música, como a arte em geral, 
é fundamental para atravessar 
esse momento de incertezas de 
uma maneira mais tranquila e 
menos agressiva. Ela permite, 
ao mesmo tempo, um encontro 
saudável com o próprio interior 
e um escape da pressão do isola-

mento” diz o guitarrista. 
Mesmo com os músicos im-

pedidos de se reunir em um mes-
mo ambiente para compor, tocar 
e gravar, isso não significa que a 
produção feita em casa é, neces-
sariamente, “caseira”, e a pro-
posta do grupo mostra isso: São 
boas letras e boas composições 
que são, principalmente, acom-
panhadas também de uma boa 
produção! O distanciamento fí-
sico dos envolvidos não diminui 
a qualidade do trabalho, e muito 
menos a inspiração.

“Depois que tivemos a ideia, 
logo conversamos com alguns 
parceiros que de cara toparam 
participar. As letras foram com-
postas em mensagens de What-
sApp, assim como as melodias 
iam e voltavam em mensagens 
de áudio. Com tudo gravado, o 
Ítalo Riber se encarregou de fazer 
a mixagem e masterização no es-
túdio dele em Sorocaba” narra 
Lucas Silva, também guitarrista 
da Varal Estrela.

Além de ser lançada nas pla-
taformas de streaming, a música 
vem junto com um clipe disponí-
vel no YouTube “De início, tam-
bém já queríamos ter um clipe, 
mesmo sem poder sair de casa. 
Por isso cada um foi o respon-
sável por sua própria filmagem, 
que depois enviaram para nós, 
pois a edição conseguimos fa-
zer em nossa casa mesmo, como 
fazemos com o Varal Resenha.” 
acrescenta Thalles Macedo, bai-
xista da Varal e editor do clipe. 

“No final, não fossem as ima-
gens que mostram cada um em 
um lugar diferente, seria como se 
tivéssemos feito tudo junto, mas 
é a música virtual brasileira mes-
mo!” brinca Thalles. 

Vocês ainda devem se per-
guntar aonde é que está a Thaís, 
vocalista da banda. Foi justa-
mente por conta do isolamento 
e de não morar junto dos outros 
membros que ela não pode parti-
cipar do start desse movimento. 

E mesmo com todos as difi-
culdades impostas para o atual 
cenário artístico brasileiro de 
modo geral, a Varal Estrela se-
gue, tentando nos manter pró-
ximos através da arte, nos tra-
zendo músicas como essa, que 
reforçam o recado sobre a impor-
tância de se cuidar e permanecer 
em casa, que soam quase como 
pequenos respiros em meio à cri-
se. E que esse seja apenas o pri-
meiro capítulo desse movimen-
to. Vida longa ao MVB.

Para assistir acesse: https://www.youtube.com/watch?v=sLN691qyLxE
 
Acesse: 
http://facebook.com/varalestrela
http://instagram.com/varalestrela
http://twitter.com/varalestrela

 

Ouça também no: 
Spotify: https://goo.gl/aa2Esi
Deezer: https://goo.gl/3z47J1
iTunes: https://goo.gl/Ptd6XF
Google Play: https://goo.gl/K62wra

Em tempos de isolamento 
social e de temor pelo con-
tágio pelo Covid-19, algu-

mas classes trabalhadoras não 
tem outra alternativa a não ser 
enfrentar a situação e se colocar 
na linha de frente na luta contra 
o inimigo invisível. 

A esses trabalhadores demos 
o nome de Heróis da Quarentena 
e vamos apresentar alguns des-
ses profissionais a população re-
presentando toda a classe.

Reginaldo Florentino
Coletor de lixo

Reginaldo trabalha a 20 na 
coleta de lixo, o funcionário pú-
blico conta que hoje os cuidados 
com os coletores estão recebendo 
cuidados e equipamentos de pro-
teção individual que permitem 

Heróis da Quarentena
desenvolver melhor o trabalho.

O recado que Reginaldo deixa 
a população é que não só hoje, 
mas que sempre procurem dei-
xar o lixo organizado, pois além 
de máscaras descartadas de for-
ma irregular, os coletores  tam-
bém encontram diversas serin-
gas nos lixos e cacos de vidros.

O coletor aproveitou a 
oportunidade também para 
agradecer a população que 
colabora e que apoia os fun-
cionários responsáveis pela 
limpeza da cidade.

Romeu Laroze
Policial militar

Laroze está há 24 anos na 
corporação da Polícia Militar e 
enfrenta hoje um inimigo que 
tem que usar armas diferen-

que diante da atual situação 
as rotinas diárias estão sendo 
executadas com mais atenção, 
mais higienização, mais uso 
de EPIs, que irão pecar pelo 
excesso de cuidados, porque 
estamos em uma via de mão 
dupla, aonde precisam prote-
ger e salvar não só as vidas 
dos pacientes como também a 
vida de todos os profissionais 
da assistência.

Já o sentimento que cerca 
a profissional nos dias de hoje, 
entre tantos é o do medo, porém 
Ingrid diz que há uma injeção 
diária de amor pelo próximo, que 
faz com que continue lutando 
contra o perigo chamado Co-
vid-19.

A mensagem que a enfer-
meira deixa a população é de 
que a fé esteja em primeiro 
lugar no coração de cada um 
de nós, que possamos agir 
com responsabilidade, porque 
se cada um de nós fizer sua 
parte tudo vai melhorar mais 
rápido, mantenham isolados 
aos que puderem, usem suas 
máscaras e sempre higieni-
zem as mãos com álcool em 
gel ou com água e sabão. Es-
tamos aqui por vocês, vamos 
vencer essa juntos.

DR. Javier Camilo
Médico

Há 13 anos como médico de 
emergência e há 10 como inter-
vencionista na UTI Adulto da 
Santa Casa de Misericórdia de Ita-
peva, Dr. Javier Camilo conta que 
viu sua rotina mudar em virtude 
da necessidade de disponibilida-
de para trabalhar junto a equipe 
de linha de frente ao Covid-19, 
passando muito mais tempo  no 
hospital do que na sua casa.

O médico conta que cada dia 
é uma luta, e que mesmo diante 
do cansaço a atenção tem que 
ser máxima no apoio entre todos 
para que haja exito no objetivo.

Ao falar do sentimento que o 
profissional tem neste momento, 
Dr. Camilo diz que vários sen-
timentos afloram conforme os 

acontecimentos do dia a dia, e 
que mesmo mantendo concen-
tração, profissionalismo, técnica 
e caráter, ao sair de casa é latente 
o sentimento de medo e preocu-
pação de não adoecer e de deixar 
sua família. Ainda há a tristeza 
quando perde alguém, e mesmo 
assim se recompor para atender 
o próximo paciente.

Por fim o médico deixa a 
mensagem para que a popula-
ção procure se cuidar , não baixe 
a guarda, pois a doença está em 
nosso meio e que cada cidadão 
tem um papel importante para 
evitar a disseminação do vírus, 
pois não se trata somente de 
proteção individual, mas de pro-
teger o próximo com responsabi-
lidade para evitar que outros se 
contaminem, principalmente os 
mais vulneráveis.

Dr. Javier Camilo finaliza di-
zendo o seguinte: "Vamos con-
seguir! Nada dura para sempre, 
tenham a certeza que tem profis-
sionais de todas as áreas compro-
metidos e nós profissionais de 
linha de frente estamos atentos. 
A minha família agradeço por 
entenderem essa luta, volto para 
vocês, a meus colegas e equipes 
de diferentes linhas de frente, or-
gulho!"

tes para combate-lo. 
O policial conta que hoje para 

desenvolver seu serviço ele bem 
como os demais colegas de pro-
fissão usam máscaras e álcool 
em gel o tempo todo. Laroze 
diz que diante de tudo que está 
tranqüilo quanto a situação e se 
prevenindo, além de evitar aglo-
merações.

A população o policial dei-
xa a mensagem de que não se 
apavorem com a pandemia, 
mas evitem aglomerações, usem 
máscaras e tomem os cuidados 
necessários, saindo de casa só 
em caso extremo.

Ingrid Faria 
Enfermeira

Ingrid trabalha há oito 
anos na Santa Casa e conta 

https://www.youtube.com/watch?v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fvaralestrela&event=video_description&v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fvaralestrela&event=video_description&v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvaralestrela&event=video_description&v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Faa2Esi&event=video_description&v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F3z47J1&event=video_description&v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FPtd6XF&event=video_description&v=sLN691qyLxE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=d7LoOOE3mtrv23imtQuTgO-N0ix8MTU4OTgzNDgxNkAxNTg5NzQ4NDE2&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FK62wra&event=video_description&v=sLN691qyLxE
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Na tarde desta quarta-feira 
(20), um homem foi preso pela 
Guarda Civil Municipal de Ita-
peva furtando milho na zona 
rural do município.

Uma equipe da Ronda Os-
tensiva Municipal - ROMU, foi 
acionada pelo segurança da 

Homem é preso furtando 
milho no Bairro do Leme

fazenda Pitanga, avisando que 
avistou um indivíduo furtando 
milho no local.

Deslocado até o local dos 
fatos, os GCMs abordaram o 
autor e viram que o mesmo já 
havia colhido cerca de 6 sacos 
de milho.

Diante da situação foi 
dado voz de prisão ao indiví-
duo e apresentado pelo Plan-
tão Policial, onde autoridade 
responsável ratificou a voz de 
prisão em flagrante, ficando 
o mesmo preso e a disposição 
da Justiça.

Na manhã desta quinta-fei-
ra  (21), policiais civis da DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) deram cumprimento a 
mandados de busca e apreen-
são em vários endereços na ci-
dade de Itapeva.

As diligências são resultado 
de uma investigação iniciada 
para identificar e prender asso-
ciação criminosa voltada ao co-
metimento de crimes de furto e 
roubo. Segundo informações da 
Polícia Civil, os criminosos efe-
tuaram roubos a dois taxistas 
da cidade, além de possuírem 
envolvimento com outros deli-
tos contra o patrimônio, entre 

Operação da Polícia Civil 
desmantela quadrilha responsável 
por crimes em Itapeva

eles, diversos furtos.
Durante o cumprimento dos 

mandados de busca e apreensão 
foram localizados diversos pro-
dutos de origem ilícita, entre os 
quais, pouco mais de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) em dinheiro, dro-
gas (crack e maconha), além de 
objetos de origem não compro-
vada (notebook e celulares).

Além das buscas, duas pes-
soas foram presas, sendo um ho-

mem e uma mulher. Os demais 
criminosos já foram identifica-
dos, sendo que um deles já havia 
sido preso em ocasião anterior.

A operação policial contou 
com a participação de várias 
unidades da Delegacia Seccio-
nal de Polícia de Itapeva (DIG, 
DISE, DDM, Delegacia Seccional 
e Delegacia de Itaberá), além 
do apoio da GCM de Itapeva 
(ROMU e Canil).

Um acidente envolvendo 
um veículo de passeio e 
um caminhão foi regis-

trado nesta quinta-feira (20), na 
zona rural de Ribeirão Branco.

Acidente entre carro e caminhão 
deixa três feridos e um morto

De acordo com a Polícia Mi-
litar, testemunhas contaram 
que o acidente ocorreu quando 
o motorista de um veículo de 
passeio tentou ultrapassar um 
caminhão e acabou batendo de 
frente com outro caminhão que 
vinha no sentido contrário.

Com a colisão o veículo aca-
bou saindo da pista e capotan-
do em área de mata próximo ao 
local do acidente. 

Uma das pessoas que esta-
va no carro não resistiu aos fe-
rimentos e acabou falecendo. Já 
outras três pessoas, incluindo o 
motorista do caminhão acaba-
ram sofrendo ferimentos, mas 
o estado deles é estável.

O nome da vítima fatal não 
foi divulgada. O acidente ocor-
reu na vicinal que liga a cidade 
de Ribeirão Branco ao Distrito 
de Itaboa.

Unidade irá retomar as ati-
vidades em sua totalidade con-
tratual com a Secretaria de Es-
tado de Saúde. 

Mediante ao cenário do 
Covid-19, o Ambulatório Mé-
dico de Especialidades – AME 
Itapeva, vem seguindo as 
orientações da RESOLUÇÃO 
SS 28 PUBLICADA NO DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO EM 19 DE MARÇO DE 
2020, com redução dos atendi-
mentos. As consultas, exames 
diagnósticos e procedimentos 
cirúrgicos estavam sendo rea-
lizados de acordo com o crité-
rio de gravidade do paciente. 
Desde então, foi criado o Comitê 
Interno de Enfrentamento – Co-
vid-19, seguindo as orientações 
da SES-SP e através da Coorde-
nadoria dos AMES, a unidade re-
tomará a totalidade dos atendi-
mentos a partir do mês de junho, 
respeitando todas as medidas 
restritivas impostas:

• Na portaria antes da en-
trada do paciente, a equipe 
de enfermagem verificará a 
temperatura corporal com Ter-
mômetro Digital de Testa Sem 
Contato, realizando o check list 
de sintoma gripal e orientando 
sobre prevenção da COVID-19;

• Será obrigatório o uso de 
máscara fácil para pacientes e 
acompanhantes;

• Higienização das mãos do 
paciente e acompanhante com 
álcool 70% com o uso de borri-
fador, mantendo a distância de 
um metro;

• Será permitida a entra-

AME Itapeva retoma atendimentos 
gerais a partir de junho 

da de acompanhante somen-
te para os agendamentos que 
constam na filipeta a obrigato-
riedade, (gestantes, pacientes 
maiores de 65 anos, menores 
de 18 anos ou com necessida-
des especiais);

• Os acompanhantes, não 
devem ser do grupo de risco: 
acima de 60 anos, cardiopatas, 
hipertensos, diabéticos, ges-
tantes, asmáticos e doentes 
pulmonares;

• Obrigatória sinalização 
com faixa fixa de 1 metro no 
chão para espaçamento de pes-
soas na entrada e na recepção 
do Ambulatório. Espaçamento 
de assentos com bloqueio de 
lugar para que seja mantido o 
distanciamento seguro;

• Álcool em gel disponibili-
zados em pontos estratégicos 
na unidade;

• A segurança dos profissio-
nais de saúde é fator essencial 
para sucesso do enfrentamento 
da pandemia, portanto, todos 

os profissionais terão que es-
tar paramentados com Equipa-
mento de Proteção Individual 
(EPI), de acordo com as normas 
técnicas das Vigilâncias Sanitá-
ria e Epidemiológica;

• A frequência da limpe-
za da unidade será ampliada, 
principalmente banheiros, ma-
çanetas, corrimão, elevadores, 
piso locais da unidade com ál-
cool 70% ou solução de água 
sanitária;

O AME Itapeva, está refor-
mulando o Plano de Contingen-
cia na versão 03, onde estão 
sendo definidas as formas de 
apoio para o retorno dos aten-
dimentos, mantendo o trabalho 
humanizado da unidade, ali-
nhando as ofertas dos 15 muni-
cípios atendidos pelo AME, com 
o DRS16 – Sorocaba e conta com 
a colaboração e entendimen-
to de todos, para juntos ven-
cermos esse inimigo invisível. 
Informações (15) 3524 9030
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

PROCLAMAS
jardineiro, nacionalidade brasileira, natural de Jun-
queirópolis- SP e de CLÁUDIA DE MOURA, 
do lar, nacionalidade brasileira, natural de Pacaem-
bu-SP, residentes e domiciliados em Dracena-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Antonio Carlos Gonçalves, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 03/11/2016, com 30 anos de idade, 
nascida a 20/07/1989, doméstica, residente à Rua 
Jales, nº 349, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de JANDIRA GONÇALVES MOTTA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 20 de 
maio de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, 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). 

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

Nºs I, III e IV FABRICIO DOS SANTOS 
OLIVEIRA e MARIA FERNANDA DA 
SILVA MATOS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 20 anos de idade, 
nascido a 11 de junho de 1999, porteiro, re-
sidente à Rua Luiz Camargo Filho, nº 94, Vila 
Camargo, Itapeva - SP, filho de ORLANDO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, pedreiro, nacio-
nalidade brasileira, 60 anos, natural de Itape-
va - SP, residente e domiciliado em Itapeva 
- SP e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS OLIVEIRA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 55 anos, natural de Taquaritu-
ba - SP, residente e domiciliada Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 19 anos de idade, nascida a 20/07/2000, 
recepcionista, residente à Rua Luiz Camargo 
Filho, nº 94, Vila Camargo, Itapeva - SP, filha 
de ROGERIO SEGLIN MATOS, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 45 anos, na-
tural de Itapeva - SP e de ROSA DOMIN-
GUES DA SILVA MATOS, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adota-

do será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 15 de maio de 2020 

Nºs I, II, III e IV RAFAEL DE ARAUJO AL-
MEIDA e THAIS DE FATIMA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
18 anos de idade, nascido a 22 de agosto de 2001, 
resineiro, residente no Bairro dos Prestes, Itapeva 
- SP, filho de MARCELINO ALVES DE AL-
MEIDA, motorista, nacionalidade Brasileira, 58 
anos, natural de Itapeva- SP, nascido na data de 01 
de agosto de 1961 e de SUZANA VIEIRA DE 
ARAUJO ALMEIDA, do lar, nacionalidade Bra-
sileira, 42 anos, natural de Itapeva- SP, nascida na 
data de 29 de julho de 1977, residentes e domicilia-
dos no Bairro dos Prestes, nesta cidade de Itapeva- 
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 16 anos de idade, nascida a 26/03/2004, estu-
dante, residente no Bairro São Roque, Itapeva - SP, 
filha de CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA, 
lavrador, nacionalidade Brasileira, 41 anos, natural 
de Itapeva- SP, nascido na data de 22 de junho 
de 1978 e de NAIR DE FATIMA ALMEIDA, 
lavradora, nacionalidade Brasileira, 39 anos, natu-
ral de Itapeva- SP, nascida na data de 07 de junho 
de 1980, residentes e domiciliados no Bairro São 
Roque, nesta cidade de Itapeva- SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 16 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV WESLEY LOPES DE JESUS 
e MARCELA LACERDA ALMEIDA, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
24 anos de idade, nascido a 30 de dezembro de 
1995, téc. de segurança do trabalho, residente à 
Rua Izidio Rodrigues Costa, nº 65, Jardim Cali-
fórnia, Itapeva - SP, filho de FRANCISCO LO-
PES DE JESUS, aposentado, nacionalidade 
brasileira, natural de Araçaiba - SP e de NEIDE 
LOPES DE JESUS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de Itapeva - SP , re-
sidentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 
anos de idade, nascida a 08/06/1993, vendedora, 
residente à Rua Higino Marques, nº 385, Jardim 
Maringá, Itapeva - SP, filha de JOÃO GIL-
BERTO DE ALMEIDA, gerente de mercado, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Ri-
beirão Branco - SP e de DANIELA BARROS 
LACERDA ALMEIDA, operadora de caixa, 
nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de 
Ribeirão Branco - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
19 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV RAFAEL DE CARVALHO OLI-
VEIRA e JAQUELINE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
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Aquele que diz permanecer nele, 
deve também andar como Ele andou. 
(I JOÃO, 2:6.) 

Embora devas caminhar 
sem medo, não te cases à im-
prudência, a pretexto de culti-
var coragem.

Se nos devotamos ao Evan-
gelho, procuremos agir segun-
do os padrões do divino Mestre, 
que nunca apresentam lugar à 
temeridade.

Jesus salienta o imperativo da 
edificação do reino de Deus, mas 
não sacrifica os interesses dos ou-
tros em obras precipitadas.

Aconselha a sinceridade 
do “sim, sim- não, não”, entre-
tanto, não se nega à rudeza 
inquestionável.

Destaca as ruínas morais 
do dogmático, todavia, rende 
culto à Lei de Moisés.

Reergue Lázaro do sepul-
cro, contudo, não alimenta a 
pretensão de furtá-lo, em defi-
nitivo, à morte do corpo.

Consciente do poder de que 
se acha investido, não menos-
preza a autoridade política que 
deve reger as necessidades do 
povo e ensina que se deve dar 
“a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus”.

Preso e sentenciado ao suplí-
cio, não se perde em bravatas la-
biais, não obstante reconhecer o 
devotamento com que é seguido 
pelas entidades angélicas.

Atendamos ao Modelo divi-
no que não devemos esquecer, 
desempenhando a nossa tare-
fa, com lealdade e coragem, 
mais evitemos o arrojo desne-
cessário, que vale por levian-
dade perigosa.

Um coração medroso con-
gela o trabalho.

Um coração temerário incen-
deia qualquer serviço, arrasando-o.

Busquemos, pois o equilí-

brio com Jesus e fugiremos, 
naturalmente, ao extremismo, 
que é sempre o escuro sinal da 
desarmonia ou da violência, da 
perturbação ou da morte.

Comentários: O objetivo da 
reencarnação é buscar a evange-
lização da alma através de uma 
conduta moral de acordo com os 
ensinamentos do Evangelho.

Porém, como o nosso mundo 
é de provas e expiações, somos 
expostos diariamente à seres im-
perfeitos, como nós, em processo 
de evolução conjunta. Encontra-
remos imposições, antipatias, 
simpatias, atritos, lutas internas, 
resultantes de vidas passadas e 
lesões do periespírito. 

O estudo e prática do EVAN-
GELHO nos traz o equilíbrio para 
a alma. A atitude, a palavra e o 
pensamento no bem restaura o 
periespírito, eleva a alma, e nos 
fortalece a moral e o físico.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Fonte Viva=

Busquemos o equilíbrio

Na tarde desta terça-feira 
(19), guardas munici-
pais da ROMU - Ronda 

Ostensiva Municipal deteve 
uma casal suspeito de estar 
praticando o tráfico de entor-
pecente na Vila Dom Bosco.

De acordo com os GCMs ao 
realizar patrulhamento pelo 
bairro depararam-se com um 
casal alvo de denúncias de es-
tar traficando naquele local.

Ao perceber a presença da 
equipe o casal demonstrou ne-
vorsismo o que levou os guar-
das abordarem a dupla. Com o 
rapaz foi encontrado R$ 400 em 
dinheiro e com sua namorada, 
uma adolescente, foi encontra-
do mais R$195 em dinheiro.

Ao averiguar os arredores 
do local onde o casal estava os 
guardas encontraram em um 
calha 78 pedras de crack. Ao 

Casal é detido suspeito 
de traficar drogas na 
Vila Dom Bosco

serem questionados sobre o 
valor que possuíam os aborda-
dos não souberam dizer o valor 
total que possuíam e disseram 
que o valor era oriundo do au-
xílio emergencial do Governo 
Federal e que sobre as drogas 

nada sabiam.
Diante da situação foi comu-

nicada a genitora da adolescente 
que o casal seria encaminhado 
ao Plantão Policial onde a droga 
foi apreendida e a dupla liberada 
após prestar esclarecimentos.

Na tarde desta quarta-feira, 
dia 20, policiais civis da DIG 
- Delegacia de Investigações 
Gerais de Itapeva receberam 
informações de que várias pes-
soas foram vítimas de golpes 
praticados por estelionatários.

De posse de algumas infor-
mações, tais como vestimentas 
e a motocicleta utilizada, os po-
liciais civis diligenciaram em vá-
rios locais da cidade, sendo que, 
ao passarem pela Praça Anchieta, 
abordaram o golpista saindo da 
agência bancaria com valores 
que havia acabado de sacar da 
conta de umas das vítimas.

Após submeter o golpista a 
revista pessoal, foram encon-
trados no interior da mochila 
que portava vários cartões ban-
carios, bem como máquinas de 
cartão utilizadas para consu-
mação do crime de estelionato.

Segundo a Polícia Civil, os 
golpistas entram em contato 
com as vítimas fazendo-se pas-
sar por funcionários do banco. 

Em ação eficiente Polícia Civil 
prende estelionatário em Itapeva

Ato contínuo, perguntam se a 
vítima efetuou compras recen-
tes utilizando o cartão, e que 
possivelmente o cartão teria 
sido clonado.

Nesse ínterim, conseguem 
informações pessoais da vítima 
e informam que um correspon-
dente do banco irá até a resi-
dência da vítima para retirar e 

inutilizar o cartão.
Já de posse do cartão e dos 

dados pessoais das vítimas, 
os golpistas efetuam saques e 
transações, causando prejuízo 
financeiro ao lesado.

Ainda segundo informações 
da Polícia Civil, os golpistas causa-
ram prejuízo aproximado de mais 
de vinte mil reais entre a manhã 

de ontem, e tarde de hoje. Um ho-
mem residente na zona norte de 
São Paulo foi preso, e uma motoci-
cleta foi apreendida.

A Polícia Civil alerta à po-
pulação para que não forneça 
dados pessoais e bancários a 
estranhos, sequer entregue car-
tões a qualquer pessoa que se 
prontifique a retirá-los.

solteiro, com 33 anos de idade, nascido a 17 de fe-
vereiro de 1987, faturista, residente à Rua Prefeito 
Mario Cerdeira, nº 167, Jardim Maringá, Itapeva - 
SP, filho de JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA 
FILHO, aposentado, nacionalidade Brasileira, 57 
anos, natural de Itapeva- SP, nascido na data de 
13 de agosto de 1962 e de ANA GOMES DE 
CARVALHO OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
Brasileira, 57 anos, natural de Itaberá- SP, nascida 
na data de 02 de setembro de 1962, residentes e 
domiciliados à Rua Prefeito Mario Cerdeira, nº 
167, Jardim Maringá, nesta cidade de Itapeva- SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
30 anos de idade, nascida a 01/08/1989, servidora 
pública, residente à Rua João Siqueira Pinto, nº 91, 
Vila São Francisco de Assis, Itapeva - SP, filha de 
VICENTE AGUIAR DE OLIVEIRA, pedreiro, 
nacionalidade Brasileira, 62 anos, natural de Itape-
va- SP, nascido na data de 05 de setembro de 1957, 
residente e domiciliado à Rua João Siqueira Pinto, 
nº 91, Vila São Francisco de Assis, nesta cidade de 
Itapeva- SP e de LENICE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade Brasileira, 54 
anos, natural de Itapeva- SP, residente e domiciliada 
nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 20 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV MARCOS LUCAS CAMARGO 

PERRETTI e MARIANE RODRIGUES 
DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 
06 de fevereiro de 1998, técnico em refrigeração, 
residente Chácara Payozinho, Bairro Fundão, Ita-
peva - SP, filho de MARCIO PERRETTI, mo-
torista, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de 
Itapeva-SP e de JAQUELINE DE OLIVEIRA 
CAMARGO PERRETTI, do lar, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, 
nascida a 17/02/2002, do lar, residente Travessa D 
Palmerinha, nº 255, Bairro Alto da Brancal, Itape-
va - SP, filha de JOSÉ CICERO DA SILVA 
SANTOS, pedreiro, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Maceió- AL e de ELIZABETE 
ROCHA RODRIGUES, do lar, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-SP, resi-
dentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 20 de maio de 2020 

Nºs I, III, IV e V JONATA MOURA DE SOUZA 
e ALINE MOTTA, sendo ELE:- natural de Dra-
cena-SP, solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 
31 de outubro de 1992, serviços gerais, residente à 
Rua Jales, nº 349, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de ALDEVALDO PEREIRA DE SOUZA, 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1001161-96.2020.8.26.0270. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Judicial, do Foro de Itapeva, Estado de São 
Paulo, Dr(a).Matheus Barbosa Pandino, na forma da Lei, etc.FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma Desapropriação - Desapropriação 
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Votorantim Cimentos 
S/A, objetivando a desapropriação uma área de 135,00 m² (cento e trinta e cincometros 
quadrados), localizada na Rua Pedro Anselmo Ferreira, Bairro Do Fria/Alto da 
Brancal,Município de Itapeva/SP, declarados de utilidade pública conforme Decreto 
Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos 
efetuados, foi determinada a expedição deedital com o prazo de 10 (dez) dias a contar 
da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para osfins do Dec. Lei nº 3.365/41, o 
qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Itapeva, aos 04 de maio de 2020.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.
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