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Secretaria de Desenvolvimento Social 
realiza Campanha de Prevenção ao 
Abuso e Exploração Sexual Infantil
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atendimento 
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por meio de 

agendamento

Teste de Covid-19 tem 
resultado negativo 
para óbito suspeito 

no município

A Prefeitura de Itape-
va, por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 

Abastecimento segue com 
os serviços essenciais de 
atendimento à população 

da zona rural, mesmo du-
rante o período de quaren-
tena. Página 03.

Patrulha Agrícola segue 
com os trabalhos durante a 
pandemia do Coronavírus

Na tarde desta quinta-feira, 
dia (28), policiais civis da DIG de 

Itapeva receberam informações 
de que várias pessoas foram ví-

timas de golpes praticados por 
estelionatários. Página 06.

DIG prende 
estelionatário em 
hotel de Itapeva

Líderes de diversas igrejas 
cristãs de Itapeva se uniram e 

vão realizar uma carreata de 
oração neste sábado (30). 
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Editorial

www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS2 29 de Maio de 2020

Em meio a tantas incerte-
zas e um futuro que parece 
tão, tão distante, nos depa-
ramos com dúvidas constan-
tes. Até quando tudo isso 
vai?

Quando o comércio vol-
tará? O que faremos? Como 
nos reergueremos? O que 
será da nossa economia? Es-
pera! Só estamos preocupa-
dos com a economia? Não! 
Devemos pensar em quan-
tos pacientes sairão cura-
dos deste caos, quantos não 

sairão depressivos, quantas 
famílias ainda estão unidas, 
enfim.. tantos detalhes que 
nos assustam e que perten-
cem ao amanhã.

Mas e esse amanhã? Pare-
ce tão distante...

Enquanto isso, não hesite 
em demonstrar seu amor por 
seus familiares, em viver, em 
sonhar, correr atrás de seus 
sonhos, se reinventar em 
meio ao caos, mesmo que o 
amanhã pareça não chegar. 
Tenha fé.

O amanhã

Boletim nº 74 – quinta-
-feira – 28 de maio

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de 
Saúde informa que desde o 
início da pandemia, Itapeva 
notificou 674 casos suspei-
tos do novo Coronavírus. 
Atualmente, dia 28 de maio, 
o município tem 124  casos 
em acompanhamento, en-
tre suspeitos e confirmados 
de Covid-19.

Ao todo, 30 pacientes 
testaram positivo. Destes, 
17 já estão curados e 11 es-
tão sendo monitorados em 
domicílio e 2 foram a óbito. 
Lembrando que o óbito sus-
peito testou negativo para 
Covid-19.

Dos notificados, 112 
já tiveram altas clínicas 
por cura e 410 exames ne-
gativos, totalizando 522 
munícipes liberados. 113 
suspeitos seguem sendo 
acompanhados em domicí-
lio. Dos óbitos registrados 
como suspeitos, nove fo-
ram descartados por exa-
mes negativos.

A Secretaria de Saúde 
também alerta a popula-
ção, que não está realizan-
do ligações para pacientes, 
solicitando dados pessoais, 
como RG e CPF, pois trata-
-se de um golpe dado no 
município.

A secretaria também re-
força o uso obrigatório de 
máscaras em todos os espa-
ços públicos e comércios.

O boletim epidemioló-
gico é atualizado diaria-
mente, de acordo com as 
normas de Vigilância Epi-
demiológica

Teste de Covid-19 tem 
resultado negativo para 
óbito suspeito no município
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A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultu-

ra e Abastecimento segue com 
os serviços essenciais de aten-
dimento à população da zona 
rural, mesmo durante o perío-
do de quarentena.

A Patrulha Agrícola, que 
presta serviço de apoio ao pro-
dutor da agricultura familiar, 

Patrulha Agrícola segue com os trabalhos 
durante a pandemia do Coronavírus

Serviços incluem atividades de mecanização agrícola e transporte aos produtores rurais do município

com trabalhos de mecanização 
agrícola e transporte, continua 
normalmente com as ativida-
des, assim como os outros ser-
viços essenciais.

Durante esta terça-feira, 
dia 26, o Bairro da Taipinha re-
cebeu o trabalho da Patrulha 
Agrícola, sendo que o produtor 
da agricultura familiar, Sr.Car-
los Plens, foi um dos agriculto-

res de Itapeva que recebeu este 
serviço, auxiliando-o na realiza-
ção da silagem de uma planta-
ção de milho.

"É muito importante po-
dermos contar com o apoio 
do Poder Público Municipal, 
visando realizar o nosso tra-
balho, principalmente porque 
o pequeno produtor nem sem-
pre tem tratores para estas 
atividades”, agradece o pro-
dutor rural.

O secretário de Agricultura 
ressalta que este e os outros 
trabalhos desenvolvidos pela 
Patrulha Agrícola seguem nor-
malmente no município e que o 
produtor rural pode entrar em 
contato para solicitar o serviço 
da patrulha, por meio do telefo-
ne 3522-0055.

CRAS – Cantinho das Famí-
lias”. O novo endereço, fica locali-
zado na Praça Suttner Rodrigues 
Saldanha, s/n, Vila Nova.

O CRAS – Cantinho das Fa-
mílias encontra-se em funciona-
mento em seu novo endereço a 
partir do dia 1º de junho. Todas 
as mudanças serão realizadas 
para melhor atender a popula-
ção. A inauguração do novo espa-
ço será nesta sexta-feira, dia 29 
de maio, sem presença de públi-
co, com transmissão ao vivo pelo 
facebook da Prefeitura.

Cras Cantinho das Famílias 
terá novo endereço a 
partir do dia 1º de junho

A Prefeitura Municipal de Itapeva comunica 
a mudança de endereço do Centro de 
Referência de Assistência Social

Nesta sexta-feira, dia 29, às 14h30 no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, 
o prefeito de Itapeva, Mário Tassinari, irá fazer um pronunciamento para falar 
sobre a flexibilização do comércio, a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho.

 A transmissão será ao vivo pelo facebook da Prefeitura.
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Heróis da Quarentena
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.

Benedito Floriano
Rádio operador
Benedito trabalha há 8 anos 

como rádio operador da cen-

tral de regulação do SAMU e de 
acordo com ele sua rotina tem 
sido bem corrida.

São diversos atendimentos 
as chamadas telefônicas, aber-
tura de fichas de solicitações de 
ambulância e auxília ao médico 
na regulação fazendo o primei-
ro contato com o solicitantes 
nos chamados.

Sobre trabalhar nesse pe-
ríodo Benedito conta que fica 
apreensivo com as chamadas. 
Pois tem momentos que querem 
resolver o problema e também 
da um certo tipo de ansiedade 
pois todas chamadas que entra 
se colocamos no lugar da família, 

“Eu mesmo ja tive que abrir ficha 
de chamadas que eram relacio-
nados a pessoas de minha fami-
lia, é angustiante”, diz.

O profissional deixou o seu 
recado a população.  “Minha 
mensagens neste momentos 
em que estamos vivendo é ter 
fé e confiança primeiramente 
em Deus. E certeza que a equi-
pe do SAmu esta preparada 
psicologicamente e emocional-
mente para atender as ocorrên-
cias a qual forem atribuidas a 
elas. Trabalhamos em ambien-
tes familiar pois aqui nos torna-
mos uma família e procuramos 
o bem de cada um para nós que 
ficamos na regulação fica a ex-
pectativa que tudo corra bem 
com a Equipe que esta na rua 
no atendimento .

Paulo Moraes 
Condutor de veículo de 

emergência
Paulo trabalha há 8 anos 

no SAMU e conta que a rotina 
pós pandemia é de muito mais 
atenção, proteção e atualização 
constante do serviço.

Ao sair de casa para execu-
tar suas funções, Paulo conta 
que seu pensamento é mais 

do que nunca é de se proteger 
e assegurar que vamos passar 
por tudo isso e que viveremos 
para contar essa história a pró-
xima geração.

Hélio Góes 
Médico
Há treze anos como médico, 

Dr. Hélio atua há 07 anos no 
SAMU de Itapeva.

O médico conta que muita 
coisa mudou no atendimento 
pós quarentena, pois as equi-
pes saem para atendimentos 
completamente apreensivos  
para os casos suspeitos de Co-
vid-19. Apesar de sempre con-
tar com materiais de proteção, 
hoje Dr. Hélio diz que a cautela 
é muito maior, focando na se-
gurança da equipe e dos fami-
liares do paciente.

Por trabalhar em um órgão 
de atendimento emergencial  o 
trabalho já deixa as equipes em 
alerta, e agora enfrentando um 
inimigo invisível o trabalho fica 
mais  apreensivel deixando to-
dos em estado de alerta.

Por fim Dr. Hélio deixa uma 
mensagem a população ita-
pevense dizendo que este é o 
momento de nós cuidarmos, 

seguindo as orientações como 
o de uso de máscaras, distan-
ciamento social e higienização 
das mãos, pois apesar do pro-
blema grave, com fé em Deus 
e união essa adversidade será 
superada.

João Camargo 
Serviço de Atendimento 

Domiciliar de Itapeva - SADI
João está trabalhando há 6 

anos no SADI e conta que atual-
mente vem se protegendo mais, 
usando frequentemente EPIs e 
orientando pacientes ao entrar 
nos carros e ambulâncias para 
que utilizem máscaras e álcool 

em gel nas mãos, oferecendo o 
disponível no carro quando o 
paciente não tem.

O profissional conta que seu 
pensamento é de otimismo e es-
perança de que tudo voltará ao 
normal o mais rápido possível. 

João deixa uma mensagem 
aos itapevenses pedindo que 
se protejam através das medi-
das já conhecidas e pede que só 
saia de  casa quem realmente 
precisar, pois ficando em casa 
protegemos a nós mesmos e ao 
próximo, bem como aos profis-
sionais que estão na linha de 
frente de  combate e prevenção 
da pandemia.

A Secretaria do Desenvolvi-
mento Social de Itapeva reali-
zou na última semana, a Cam-
panha de Prevenção ao Abuso e 
Exploração Sexual Infantil.

A iniciativa contou com a 
parceria do Fundo Social de So-
lidariedade, que confeccionou 
máscaras em prol da campa-
nha. Elas foram distribuídas 
às crianças e adolescentes do 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos  assisti-
das nos CRAS Jardim Maringá, 
Santa Maria e Vila Nova.

Seguindo as normas de saú-
de, realizou-se panfletagens 
e orientações de como se pro-
teger e denunciar, contando 
também com a participação do 
Conselho Tutelar de Itapeva e o 
auxílio da Unidade de Saúde na 
realização das atividades.

Na tarde do dia 18 de Maio, 
a assistente social do Creas, 
Franciele Silva Lima, realizou 
uma live juntamente com a 

Secretaria de Desenvolvimento 
Social realiza Campanha 
de Prevenção ao Abuso e 
Exploração Sexual Infantil

Iniciativa contou com parcerias do Fundo Social de 
Solidariedade, que confeccionou máscaras para os assistidos 
dos Cras Jardim Maringá, Santa Maria e Vila Nova

Câmara Municipal de Itapeva, 
onde compartilhou informa-
ções sobre a campanha e as 
medidas de proteção, além dos  
canais de denúncias.

A secretária de Desenvolvi-
mento Social agradeceu a todos 
os envolvidos, ao enfrentar os 
desafios diante da pandemia do 
coronavírus.

O PAT – Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de Itape-
va voltou a funcionar na última 
quarta-feira, dia 20, com atendi-
mentos presenciais, sendo que 
há a necessidade de se agendar 
pela central de atendimento, 
pelo telefone (15) 3526-6290. 

Serão atendidas pessoas, 
que estão com dificuldade para 
acessar via internet os serviços 
de seguro-desemprego e inter-
mediação de mão- de- obra (va-
gas de emprego).

Lembrando que para evi-
tar aglomerações na unidade, 
o agendamento será feito ex-
clusivamente pela central de 
atendimento. O cidadão só de-
verá comparecer ao local com 
data e hora marcada, levando 
os documentos solicitados pelo 
atendente.

Os funcionários da central 
primeiramente irão verificar se 
o cidadão tem condição de rea-
lizar o serviço pela internet no 
portal do Governo Federal. Caso 
não seja possível, será realizado 
o agendamento do serviço pre-
sencial na unidade do PAT.

PAT de Itapeva volta a funcionar 
com atendimento presencial por 
meio de agendamento

Serão atendidos os munícipes, que precisam dos 
serviços de seguro-desemprego e vagas de empregos

Como acessar 
pela internet
Os PATs que são geridos 

pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado 
continuam realizando atendi-
mento remoto. O cidadão pode 
acessar os serviços de seguro-
-desemprego, intermediação de 
mão- de- obra, emissão de car-
teira de trabalho e previdência 
social, por meio do site www.
gov.br/trabalho ou baixar os 
aplicativos SINE FÁCIL e CTPS 
Digital nas lojas disponíveis em 
Android e IOS.

Em caso de dúvidas, pro-
blemas com o uso das ferra-
mentas digitais, ou necessida-
de de quaisquer informações, 
o contato com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
pode ser realizado pelo e-mail 
suporte.sd@sde.sp.gov.br.

Serviço:
PAT Itapeva: Rua Lucas de 
Camargo, 290, Centro, no Es-
paço Cidadão.
Agendamento somente pelo 
telefone (15) 3526-6290
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Líderes de diversas igrejas 
cristãs de Itapeva se uniram e 
vão realizar uma carreata de 
oração neste sábado (30).

Representantes das igrejas 
Católicas e Evangélicas já estão 
convocando seus fiéis para que 
a partir das 15h estejam em 
frente a Câmara Municipal de 
Itapeva para sair em carreata 
orando pelo município, estado 
e nação.

A ideia é levantar um cla-
mor pelo momento em que se 
vive. Os organizadores já orien-
taram os participantes sobre 
os cuidados a serem adotados, 
como o uso de máscaras e a 
permanência nos carros duran-
te o evento.

Em vídeo divulgado nas re-
des sociais o bispo de Itapeva, 
padres e pastores convocam a 
população para estar presente 

Igrejas evangélicas e Católica 
de Itapeva farão carreata de 
oração neste sábado

na carreata de oração que será 
acompanhada por agentes da 

segurança pública que darão 
suporte no trajeto.CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO SOB PENA DE ABANDONO DE 

EMPREGO 

 

 

À Sra. LUSIELE PRISCILA DE LIMA PEREIRA. 

CTPS Nº 001702, Série 00340-SP. 

 

Eu, José Aparecido Rodrigues de Moura, portador do R.G. 26.696.061-3 e C.P.F. 

146.650.208-84, responsável legal pela empresa JOSE APARECIDO RODRIGUES 

DE MOURA ME, regularmente inscrita no C.N.P.J. 03.745.788/0001-53, com sede à 

Rua Salvador Galvão dos Santos, nº 101, Jardim Bela Vista, Itapeva/SP, solicito seu 

comparecimento no prazo de 48 horas ao emprego, visto que as suas faltas 

injustificadas que perfazem mais de 30 dias e têm causado transtornos a empresa e 

violação das normas legais disposta na CLT, dentre elas o artigo 482, alínea “i”, 

havendo a aplicação do disposto no artigo supra. Devendo, então, Vossa Senhoria 

retomar suas atividades laborais. Caso não retorne as atividades será caracterizado 

o abandono do emprego, ocasionando sua demissão por justa causa. 

 

 

Itapeva/SP, 28 de maio de 2020 

 

 

 

 

______________________________________________ 
José Aparecido Rodrigues de Moura 
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A Casa do Adolescente 
completa hoje, dia 27, 12 anos 
de existência. E para comemo-
rar, a equipe do órgão se uniu 
passando uma mensagem à 
população, desejando força e 
fé. “Este está sendo um mo-
mento pesado e difícil, mas 
vai passar e logo vamos con-
seguir conviver juntos nova-
mente. As coisas podem estar 
complicadas agora, mas é só 
um teste para nós resistirmos 
e superarmos. Fiquem com 
o coração mais tranquilo, se 
agarrem nas coisas que vocês 
amam, sua família, seus ami-
gos, seus sonhos, qualquer 
coisa, assim as coisas ficarão 
mais leves. Vamos superar 

Casa do Adolescente 
se encontra em 
novo endereço

Entidade que comemora 12 anos de existência, passa 
a funcionar na Avenida Paulo Leite de Oliveira

isso. Vai passar”, diz a men-
sagem.

Neste dia, também a Casa 
do Adolescente está de novo 
endereço. As novas instalações 
funcionarão na Avenida Paulo 

Leite de Oliveira, no antigo Cras 
do Vila Nova. O local conta com 
toda a estrutura necessária 
para o atendimento, visando a 
melhor assistência aos muníci-
pes assistidos pela instituição.

Na tarde desta quinta-feira, 
dia (28), policiais civis da 
DIG de Itapeva recebe-

ram informações de que várias 
pessoas foram vítimas de golpes 
praticados por estelionatários.

De posse de algumas carac-
terísticas do autor, tais como 
vestimentas e a motocicleta 
utilizada, os policiais civis di-
ligenciaram até que chegaram 
em um hotel da cidade.

Após investigações prelimi-
nares, foi constatado que havia 
um hóspede com as mesmas 
características e utilizando 
uma motocicleta semelhante 
hospedado naquela local. En-
quanto os policiais colhiam 
outras informações, o suspeito 
entrou no saguão do hotel, oca-
sião em que foi abordado.

Prontamente o golpista 
confessou a prática dos crimes, 
sendo encontrado em sua pos-
se 35 máquinas de cartão,  além 
de cartões das vítimas.

DIG prende estelionatário em hotel de Itapeva

vítima efetuou compras recen-
tes utilizando o cartão, e que 
possivelmente o cartão teria 
sido clonado. Nesse ínterim, 
conseguem informações pes-
soais da vítima e informam que 
um correspondente do banco 
irá até a residência para reti-
rar e inutilizar o cartão com a 
justificativa de posteriormente 
enviar-lo para perícia.

Já de posse do cartão e dos 
dados pessoais das vítimas, 
os golpistas efetuam saques e 
transações, causando prejuízo 
financeiro ao lesado.

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.

Um homem residente na 
cidade de São Paulo foi preso, e 
uma motocicleta foi apreendida.

Sobre o golpe:
Segundo a Polícia Civil, os 

golpistas entram em contato 

com as vítimas fazendo-se pas-
sar por funcionários do banco. 
Ato contínuo, perguntam se a 
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

PROCLAMAS
DA SILVA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 28 de 
junho de 1990, mecânico industrial, residente à 
Rua Salvador Domingues de Oliveira, nº 875, no 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de VALDIR 
DE PROENÇA, aposentado, nacionalidade 
Brasileira, 64 anos, natural de Itapeva- SP, nascido 
na data de 18 de fevereiro de 1956 e de CLEA 
TORRES DE PROENÇA, do lar, nacionali-
dade Brasileira, 49 anos, natural de Itapeva- SP, 
nascida na data de 10 de agosto de 1970, residen-
tes e domiciliados nesta cidade de Itapeva- SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
25 anos de idade, nascida a 01/08/1994, auxiliar 
administrativo, residente à Rua Salvador Domin-
gues de Oliveira, nº 875, no Bairro de Cima, Ita-
peva - SP, filha de LUIZ AUGUSTO LEME 
DA SILVA, empresário, nacionalidade Brasileira, 
49 anos, natural de Itapeva- SP, nascido na data 
de 19 de setembro de 1970, residente e domici-
liado nesta cidade de Itapeva - SP e de ELIANA 
APARECIDA DE CARVALHO SILVA, do 
lar, nacionalidade Brasileira, 43 anos, natural de 
Itapeva- SP, nascida na data de 19 de outubro de 
1976, residente e domiciliada nesta cidade de Ita-
peva- SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 27 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). 

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 SERGIO KOJI TAKABAIA-
CHI e MARA ELIANE PAES DOS SAN-
TOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, viúvo 
de Amarilis Aparecida Baeninger Takabaiachi, 
falecida aos 02/04/2010, com 64 anos de idade, 
nascido a 03 de março de 1956, assistente ad-
ministrativo, residente à Rua Rosalvo Matias dos 
Santos, nº 117, Conjunto Habitacional São Camilo, 
Itapeva - SP, filho de SIGEJI TAKABAIACHI, 
nacionalidade Brasileira, falecido em Itapeva-SP e 
de SHIGE SUGIHARA, do lar, nacionalidade 
Brasileira, 87 anos, residente e domiciliada à Rua 
Francisco Lucas de Almeida nº 160- Parque São 
Jorge- Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Eduar-
do Xavier da Silva/ Jaguariaíva-PR, divorciada de 
José Maria Leme da Trindade, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 12/05/2014, com 52 anos de 
idade, nascida a 18/06/1967, do lar, residente à 
Rua Rosalvo Matias dos Santos, nº 117, Conjunto 
Habitacional São Camilo, Itapeva - SP, filha de 
ESTEFANO PAES DOS SANTOS, nacio-
nalidade Brasileira, falecido em Itapeva- SP na 
data de 29 de outubro de 1998 e de DALILA 
LEITE DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
Brasileira, 71 anos, nascida na data de 31 de ju-
lho de 1948, residente e domiciliada nesta cidade 
de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
21 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV HELI DA SILVA DO ESPÍRITO 
SANTO e NATALI RIBEIRO DO AMA-
RAL, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 35 anos de idade, nascido a 02 de outubro 
de 1984, motorista, residente á Rua Jorge Felippe, 
nº 352, Itapeva-E, Itapeva - SP, filho de OSMAIR 
DO ESPÍRITO SANTO, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 66 anos, natural de Itararé-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP e de NECÍ 
DA SILVA, natural de Taquarituba-SP, nacionali-

dade brasileira, falecida em Araçoiaba da Serra-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
35 anos de idade, nascida a 01/05/1985, pizzaiolo, 
residente á Rua Jorge Felippe, nº 352, Itapeva-E, 
Itapeva - SP, filha de NIVALDO RAFAEL DO 
AMARAL, natural de Cedro-PR, nacionalidade 
brasileira, falecido em Bom Sucesso de Itararé-SP e 
de ROSA RIBEIRO DO AMARAL, natural de 
Itapirapuã-SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Nova Campina-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 21 
de maio de 2020 

Nºs I, III e IV JULIANO ROSA FERREIRA e 
MARILDA DE FÁTIMA NUNES KOBATA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
40 anos de idade, nascido a 23 de setembro de 
1979, motorista, residente Rua Analzidio Gomes 
Sobrinho, nº 37, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de JOÃO DOMINGUES FERREIRA, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 68 anos, natural 
de Itapeva - SP, residente e domiciliado nesta cida-
de de Itapeva - SP e de ROZELÍ APARECIDA 
ROSA FERREIRA, natural de Tatuí - SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em nesta cidade 
de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 38 anos de idade, nascida a 
17/09/1981, do lar, residente Rua Analzidio Gomes 
Sobrinho, nº 37, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de INACIO SHOITI KOBATA, nacionalidade 
brasileira, natural de Indiana - SP, residente e domi-
ciliado nesta cidade de Itapeva - SP e de MARIA 
DE LOURDES NUNES KOBATA, natural 
de Capão Bonito - SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 21 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV NICOLAS DE JESUS FER-
REIRA e ALINE TAVARES DE OLIVEIRA 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 27 anos de idade, nascido a 29 de novem-
bro de 1992, auxiliar administrativo, residente à Rua 
Matias Machado, nº 181, Jardim Maringá, Itapeva 

- SP, filho de PEDRO ANTUNES FERREI-
RA, motorista, nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Guarizinho,Itapeva-SP e de MARLE-
NE APARECIDA DE JESUS FERREIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 25 anos de idade, nascida a 06/12/1994, 
auxiliar administrativo, residente à Rua Matias 
Machado, nº 59, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha 
de SINESIO TAVARES DE LIMA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural 
de Ribeirão Branco-SP e de TEREZINHA DE 
JESUS TAVARES DE OLIVEIRA LIMA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 22 de maio 
de 2020 

Nºs I, III e IV MATHEUS LUIS FORTES 
ILHA e DHENIFER CRISTINA DE LIMA 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 23 de 
fevereiro de 1998, estudante, residente Rua Higino 
Marques, nº 1719, casa 2, Jardim Maringá, Itapeva 
- SP, filho de DINEI LUIS ILHA, comerciante, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de So-
rocaba - SP, nascido na data de 27 de outubro de 
1966 e de SILVANA FORTES DA COSTA 
ILHA, professora, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva - SP, nascida na data de 
09 de novembro de 1967, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP, à Rua Higino Marques nº 1719- 
Jardim Maringá; sendo ELA:- natural de Cerro 
Azul-PR, solteira, com 22 anos de idade, nascida 
a 23/07/1997, enfermeira, residente Rua Armando 
da Costa, nº 762, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha 
de OSMAR DO CARMO VALENTE DOS 
SANTOS, operador de máquinas, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Ribeira - SP, nasci-
do na data de 22 de agosto de 1974, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP e de FATIMA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA LIMA SILVA, do 
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Irmãos, se algum homem che-
gar a ser surpreendido nalguma 
ofensa, vós, que sois espirituais, 
orientai-o com espírito de man-
sidão, velando por vós mesmos, 
para que não sejais igualmente 
tentados. -Paulo 9 GÁLATAS,6:1)

Se tentarmos orientar o ir-
mão perdido nos labirintos do 
erro, com aguilhões de cólera, 
nada mais fazemos que lhe des-
pertar a ira contra nós mesmos.

Se lhe impusermos golpes, 
revidará com outros tantos.

Se lhe destacamos as falhas, 
poderá salientar os nossos ges-
tos menos felizes.

Se opinamos para que sofra 
o mesmo mal com que feriu a 
outrem, apenas aumentamos a 
percentagem do mal, em derre-
dor de nós.

Se lhe aplaudimos a condu-
ta errônea, aprovamos o crime.

Se permanecemos indiferen-
tes, sustentamos a perturbação.

Mas se tratarmos o erro do 
semelhante, como quem congi-
ta de afastar a enfermidade de 
um amigo doente, estamos, na 
realidade, concretizando a obra 
regenerativa.

Nas horas difíceis, em que 
vemos um companheiro despe-
nhar-se nas sombras interiores, 
não esqueçamos que, para au-
xiliá-lo, é tão desaconselhável 
a condenação quanto o elogio.

Se não é justo atirar petró-
leo às chamas, com o propósito 
de apagar a fogueira, ninguém 
cura chagas com a projeção de 
perfume.

Sejamos humanos, antes de 
tudo.

Abeiremo-nos do compa-
nheiro infeliz, com os valores 
da compreensão e da fraterni-
dade.

Ninguém perderá, exercen-
do o respeito que devemos a 
todas as criaturas e a todas as 
coisas.

Situemo-nos na posição do 
acusado e reflitamos se, nas 
condições dele, teríamos resis-
tido às sugestões do mal. Rela-

cionemos as nossas vantagens 
e os prejuízos do próximo, com 
imparcialidade e boa intenção.

Toda vez que assim proce-
dermos, o quadro se modifica 
nos mínimos aspectos.

De outro modo será sempre 
fácil repreender e condenar, 
para cairmos, com certeza, nos 
mesmos delitos, quando for-
mos, por nossa vez, visitados 
pela tentação.

Comentários: devemos ser 
intoleráveis com o erro, mas 
ser tolerantes com quem errou. 
Sempre discernir o pecador do 
pecado. Nesse mundo de pro-
vas e expiações onde há o pre-
domínio do mal sobre o bem, as 
imperfeições humanas fazem 
parte do nosso convívio diário. 
O espírito esta em construção, 
sujeito às tentações, vícios, 
caprichos, etc. Enquanto o ho-
mem terreno não entrar na era 
do ESPÍRITO, onde buscaremos 
o amor e a sabedoria, devemos 
nos tolerarmos mais. Ser fir-
mes, mas amorosos.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Fonte Viva=

lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Ribeira - SP, nascida na data de 04 de janeiro de 
1975, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
Armando da Costa, 762- Jardim Maringá. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 26 de maio de 2020 

ºs I, III e IV CHARLES DA SILVA CHELEI-
DER e MARIANE RODRIGUES CORRÊA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
29 anos de idade, nascido a 20 de maio de 1991, 
atendente, residente à Rua Aristides Franco Morais, 
nº 232, Itapeva III, Itapeva - SP, filho de MATIAS 
CHELEIDER NETO, moto boy, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Nova Campina-SP 
e de EDNA APARECIDA DA SILVA CHE-
LEIDER, cozinheira, nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Ribeirão Branco-SP, residentes e 
domiciliados em Sorocaba-SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 38 anos de idade, 
nascida a 13/12/1981, auxiliar de cartório, residente 
à Rua Aristides Franco Morais, nº 232, Itapeva 
III, Itapeva - SP, filha de JOSÉ BENEDITO 
CORRÊA, aposentado, nacionalidade brasi-
leira, 70 anos, natural de Tatuí-SP, residente e 
domiciliado em Avaré-SP e de SONIA MARIA 
RODRIGUES CORRÊA, natural de Ribeirão 
Branco - SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 26 de 
maio de 2020 

Nºs I, III, IV e V BRUNO FERREIRA NU-
NES e GRAZIELE RIBEIRO ALVES, sendo 
ELE:- natural de Vila Velha-ES, solteiro, com 30 
anos de idade, nascido a 28 de agosto de 1989, 
técnico em informática, residente à Rua Joaquim 
Nabuco, nº 157, no Bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha 
- ES, filho de ALDEMAR NUNES NETO, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 
de São Mateus- ES, residente e domiciliado em Vila 
Velha- ES e de ELIZAMAR FERREIRA NU-
NES, costureira, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Nanuque- MG, residente e domiciliada 

em Vila Velha-ES; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, divorciada de Elton Oliveira Cordeiro, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 24/07/2017, com 31 
anos de idade, nascida a 04/10/1988, operadora de 
caixa, residente à Rua Lindoia, nº 275, Vila Apareci-
da, Itapeva - SP, filha de GERALDO CARLOS 
ALVES, motorista, nacionalidade brasileira, 58 
anos, natural de Paranapanema-SP e de EDNÉA 
MARIA RIBEIRO, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 54 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 26 de maio de 2020 

Nºs I, III, IV e V MAURO PINHEIRO GARCIA 
e CAROLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, divorciado 
de Jacira Vieira de Oliveira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 04/09/2008, com 47 anos de idade, 
nascido a 10 de março de 1973, diretor de escola, 
residente à Rua Julio Paperretti, nº 45, Parque Re-
sidencial Itapeva, Itapeva - SP, filho de ONOFRE 
PINHEIRO GARCIA, falecido em Itapeva- SP 
na data de 07 de maio de 2007 e de GENI MÁXI-
MO GARCIA, aposentada, nacionalidade Brasi-
leira, 77 anos, nascida na data de 30 de agosto de 
1942, residente e domiciliada nesta cidade de Ita-
peva- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 39 anos de idade, nascida a 06/05/1981, 
professora, residente à Rua Julio Paperretti, nº 45, 
Parque Residencial Itapeva, Itapeva - SP, filha de 
NORBERTO ANTUNES DE ALMEIDA, 
aposentado, nacionalidade Brasileira, 66 anos, na-
tural de Ribeirão Branco- SP, nascido na data de 21 
de setembro de 1953 e de ODETE DE OLIVEI-
RA ALMEIDA, do lar, nacionalidade Brasileira, 
60 anos, natural de Itapeva- SP, nascida na data 
de 02 de agosto de 1959, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva- SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 26 de maio de 2020 

Nºs I, III e IV BRUNO TORRES DE PROEN-
ÇA e JESSICA APARECIDA CARVALHO 

Na obra regenerativa

Na manhã desta quarta-fei-
ra (27), a equipe tática da Guar-
da Municipal ROMU - Ronda 
Ostensiva Municipal,  realizava 
ponto de estacionamento entre 
a escola e a Creche da Vila São 
Francisco.

Ao fazer uma breve ronda 
a pé perceberam algo embai-
xo de uma pedra da calçada e 
ao verificar viram que tratava 

de diversas pedras amareladas 
semelhantes a entorpecentes 
crack e um micro tubo conten-
do pó branco semelhante a en-
torpecente cocaína.

Sendo assim, a equipe apre-
sentou os entorpecentes à Au-
toridade no Plantão Policial, 
sendo que, esta  determinou 
o registro da ocorrência e a 
apreensão dos entorpecentes.

Guarda Municipal 
localiza drogas 
próximo a escola 
Municipal

A equipe do CREAS, ligada 
à Secretaria do Desen-
volvimento Social, con-

tando com o apoio da Guarda 
Civil Municipal, realiza no mu-
nicípio, a abordagem de pes-
soas em situação de rua uma 

vez por semana.
Recentemente, ela realizou 

uma ronda pela cidade, conse-
guindo encaminhar 11 pessoas 
para o albergue municipal e 10 
de volta às suas residências. 

Também foram entregues 

máscaras a todos elas e ofereci-
da orientação sobre a Covid-19. 
A atual administração parabe-
niza estes profissionais, que 
não medem esforços para que 
todos tenham a assistência ne-
cessária.

Equipes do CREAS e da 
Guarda Municipal realizam 
serviço de abordagem a 
pessoas em situação de rua
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