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Na manhã desta terça-
-feira (02), vereadores de 
Itapeva flagraram nos CRAS 
da Vila Nova, Jardim Marin-

gá, Vila Santa Maria e no 
albergue municipal a utiliza-
ção de alimentos vencidos.  
Página 09.

Alimentos vencidos 
são apreendidos 

no CRAS e albergue 
Municipal

Prefeitura emite nota de repúdio sobre o caso

A flexibilização da econo-
mia autorizada pelo governo 

estadual através do Plano São 
Paulo fez com que a taxa de iso-

lamento em Itapeva caísse para 
41% nesta semana. Página 03.

Com flexibilização, 
taxa de isolamento em 
Itapeva cai para 41%

Meta da 
vacinação da 
gripe H1N1 
está abaixo 
do esperado 
em Itapeva

Pista de 
motocross 
sofre com 

descarte de 
lixo em suas 

dependências

Na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 3 de junho,  enxovais 
foram entregues para as ges-

tantes assistidas pelo Centro 
Materno Infantil de Itapeva. 
Página 03.

Gestantes são presenteadas 
com kits maternidade 

por voluntárias da 
Casa da Amizade

Transporte coletivo 
de Itapeva está com 

novos horários desde 
o dia 1º de junho

Vírus atinge todas 
as classes e realidades 

em Itapeva
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Itapeva contabiliza 
30 pacientes curados 
de Covid-19 e 12 em 

acompanhamento domiciliar
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No dia primeiro de junho 
teve início a flexibilização do 
comércio em Itapeva, com ho-
rário reduzido das 13h às 17h 
para atendimento ao público. 
Era de se esperar um grande 
movimento, principalmente na 
área central da cidade, mas o 
que se viu foi muito além.

O excesso de pessoas nas 
ruas assusta qualquer um que 
precisa sair para algo realmen-
te importante e necessário. Al-
gumas coisas não são de extre-
ma urgência.

Filas nos quatro cantos da 

cidade e algumas pessoas ju-
rando serem imunes ao vírus 
que sequer conhecemos direito. 
Máscaras no queixo, na testa, 
nas mãos, menos onde deve-
riam estar: cobrindo o nariz e 
a boca.

O comércio reabriu e obvia-
mente todos precisamos reco-
meçar, reinventar, inovar,  mas 
com cuidados redobrados, já 
que o vírus não flexibilizou ne-
nhum segundo e está mais per-
to de nós do que imaginamos.

Proteja-se. É a sua vida e de 
seus familiares que está em jogo.

Recomeçar com 
responsabilidade

Os praticantes do moto-
cross em Itapeva estão 
preocupados com o cres-

cente descarte de lixo irregu-
larmente nas dependências da 
pista onde treinam e realizam 
campeonatos.

A pista que fica próximo 
ao Bairro do Itapeva F está so-
frendo constantemente com 
o acúmulo de lixo que além 
de ser prejudicial ao meio am-
biente ainda coloca em risco a 
segurança dos praticantes de 
motocross.

A pedido da AMSP o Gover-
no Municipal realizou a ins-
talação de placas indicativas 
como forma de orientar e cons-
cientizar os moradores sobre o 
descarte de lixo e entulhos no 
terreno onde está localizado a 
pista de motocross.

Pista de motocross sofre 
com descarte de lixo em 
suas dependências

Apesar das inúmeras ações 
para minimizar o problema 
do descarte irregular e inade-
quado do lixo no terreno são 
insuficientes para solução da 
questão.

Infelizmente o lixo tem sido 
descartado deliberadamente de 
forma irregular no local, o que 
dificulta e muito os trabalhos 
das equipes que prestam servi-
ços com a coleta de lixo comum 
que é feita regularmente no 
bairro e da equipe que realiza 
manutenção do local para os 
eventos.

Devido a essa situação os 
representantes do motocross 
em Itapeva divulgou a seguinte 
nota:

“Encarecidamente, pedimos 
aos moradores e aos esportis-
tas que utilizam do local para 

que não permitam o descarte 
de lixo no terreno que abriga 
as pistas de motocross, enduro-
-extreme e jipe off-road.

O local é privilegiado, além 
dos esportistas usufruírem do 
local para prática de esportes 
radicais, muitas crianças fre-
quentam o local para andar de 
bicicleta, soltar pipas, entre ou-
tras recreações.

Para termos uma cidade que 
possa ser modelo em educação, 
saúde  e limpeza, é necessário 
o  comprometimento social. En-
tendemos que o poder público 
tem feito  sua parte, mas se não 
houver o comprometimento e 
a parceria da população, todo 
esse trabalho acaba. 

É preciso que a popula-
ção se conscientize e colabore 
para que o lixo seja descarta-

do de forma adequada e em 
local apropriado. O lixo é um 
dos maiores vilões na questão 
da saúde pública, o acúmulo 
de lixo em terrenos baldios e 
ruas são verdadeiros focos de 
doenças como a dengue, zika e 
chikungunya.

Precisamos que a população 
se conscientize da importância 
de descartar seu lixo de forma 
correta e nos ajude a fiscalizar 
os infratores para que as au-
toridades tomem uma atitude 
mais efetiva e possa penalizar 
com multa os infratores. 

Práticas sustentáveis estão 
ao alcance de todos e são indis-
pensáveis para garantir a quali-
dade de vida de quem mora na 
cidade e de quem a visita.

Cuide da sua cidade. Ela 
também é a sua casa”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Prefeitos que representam os Municípios 
que integram o Condersul (Consórcio de Desenvolvimento das Regiões 
Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo) para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária no próximo dia 08 de junho de 2020, às 9 horas, por 
meio de audiência virtual pelo aplicativo Zoom, com a finalidade de deli-
berar a seguinte ordem do dia:
1) Aprovação da ata da reunião anterior;
2) Deliberações sobre as ações de enfrentamento à COVID-19 Nos muni-
cípios que compõem a região sudoeste paulista;
3) Formalização da Discussão e Aprovação das mudanças no Estatuto 
Social do Condersul, em especial o artigo 18, que trata da área de compe-
tência do Senhor Secretário Executivo da Entidade;
4) Eleição e outros assuntos pertinentes ao Consórcio;

Na hipótese de insuficiência de quórum na primeira convocação, a mes-
ma se instalará, em 2ª convocação, às 9h30 do mesmo dia, independen-
temente do número de representantes presentes.

Itapeva, 05 de junho de 2020.
NELSON MILAN ELIAS

SECRETÁRIO EXECUTIVO
CONDERSUL



www.jornalitanews.com.brITA NEWS 305 de Junho de 2020

A flexibilização da eco-
nomia autorizada pelo 
governo estadual atra-

vés do Plano São Paulo fez com 
que a taxa de isolamento em 
Itapeva caísse para 41% nesta 
semana.

Apesar da queda, o número 
trouxe a tona uma realidade já 
observada pela população, o 

Com flexibilização, 
taxa de isolamento em 
Itapeva cai para 41%

movimento na cidade estava 
grande mesmo antes da flexibi-
lização, pois dias antes do Pla-
no São Paulo ser colocado em 
prática, o município apresen-
tava taxa de isolamento entre 
44% e 49%.

Entre os municípios da re-
gião com mais de 70mil habi-
tantes, Avaré foi a cidade que 

teve a maior taxa de isolamen-
to pós flexibilização, 45%. Já 
Itapetininga registrou 44% e 
Tatuí 43%.

A medida de flexibiliza-
ção acabou sendo alvo de crí-
ticas de muitas autoridades 
por conta das regras de aber-
tura do comércio, mais espe-
cificamente quanto a horário, 

apenas 4 horas por dia. Há 
alguns municípios que esten-
deram esses horários, porém 
o Ministério Público já está re-
querendo aos prefeitos dessas 
cidades explicações quanto às 
medidas a revelia, informa-
ção passada pelo Governa-
dor João Dória em coletiva 
de imprensa.

Na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 3 de junho,  enxovais 
foram entregues para as ges-
tantes assistidas pelo Centro 
Materno Infantil de Itapeva.

A presidente da Casa da 
Amizade, Priscilla Piloto ex-
plica que as participantes do 
projeto são as responsáveis 
pela confecção dos kits mater-
nidade, que são compostos por 
cobertor, macacão, meias, fral-
das descartáveis e sapatinhos 
de tricô. Há mais de 20 anos, 
as voluntárias que são esposas 
dos rotaryanos entregam os 
enxovais para a comunidade 
carente de Itapeva.

Segundo a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, as voluntárias 
da Casa da Amizade realizam 
um gesto de amor ajudando as 
mães, que não têm condições 
de montar o enxoval de seus 
bebês. 

A secretária de Saúde para-
benizou o trabalho realizado 
pelas voluntárias da Casa da 
Amizade. “Em nome da Secre-

Gestantes são presenteadas com kits 
maternidade por voluntárias da Casa da Amizade

Cobertor, macacão, meias, fraldas descartáveis e sapatinhos 
de tricô fazem parte do enxoval doado às futuras mamães

taria de Saúde, agradecemos a 
vocês pela iniciativa, pois tra-
ta-se de um programa de as-
sistência às mães carentes do 
município, que recebem toda a 
ajuda necessária para o bem-es-
tar e qualidade de vida de suas 
crianças. “Desejo que todas es-
sas futuras mamães assistidas 
pelo projeto, tenham um bom 
parto e sejam muito felizes, 
pois a maternidade é um dos 
momentos mais emocionantes 
que uma mulher possa ter”, ex-
plica  a titular da pasta.

Também estiveram presen-
tes no evento, o presidente do 

Rotary Club de Itapeva, Luiz 
Carlos Piloto e a diretora do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Joana de Oliveira.

Boletim nº 80 – quinta-feira – 
4 de junho

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria de Saúde infor-
ma que desde o início da pande-
mia, Itapeva notificou 737 casos 
suspeitos do novo Coronavírus. 
Atualmente, dia 4 de junho, o mu-
nicípio tem 117 casos em acompa-
nhamento, entre suspeitos e con-
firmados de Covid-19.

Ao todo, 44 pacientes testaram 
positivo. Destes, 30 já estão cura-
dos e 12 estão sendo monitorados 
em domicílio e 2 foram a óbito. 

Dos notificados, já tiveram 63 
altas clínicas por cura e 515 exa-
mes negativos, totalizando 578 
munícipes liberados. 117 suspei-
tos seguem sendo acompanhados 
em domicílio e realizarão exames 
no período oportuno. Dos óbitos 
registrados como suspeitos, nove 
foram descartados por exames 
negativos e 1 óbito suspeito aguar-
dando resultado de exame. Atual-
mente, há 1 suspeito internado.

A Secretaria de Saúde também 
alerta a população, que não está 
realizando ligações para pacientes, 
solicitando dados pessoais, como 

RG e CPF, pois trata-se de um golpe 
aplicado no município.

A secretaria também reforça o 
uso obrigatório de máscaras em to-
dos os espaços públicos e comércios. 

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

Deliberação do Comitê de 
Enfrentamento à Crise contra o 
Covid-19

1 - Considerando o número ex-
cessivo de pessoas nas filas, decor-
rentes do acúmulo de boletos e fa-
turas em atraso, o Comitê delibera 
por deferir parcialmente o pedido 
da Associação Comercial de Itape-
va, Sincomerciários, Sincomércio 
e Associação Profissional dos Con-
tabilistas de Itapeva e Região, nos 
quais solicitaram a autorização 
para a abertura do comércio das 8h 
às 12h para o recebimento de nume-
rários de segunda a sexta-feira.

2 - Delibera-se pela autorização 
de abertura dos estabelecimentos 
comerciais aos sábados e domin-
gos das 08h às 12h para que pos-
sam receber os numerários.

Itapeva contabiliza 30 pacientes 
curados de Covid-19 e 12 em 

acompanhamento domiciliar



Daniel Amaral 
Caminhoneiro

Daniel trabalha há 12 anos 
como caminhoneiro, e é repre-
sentante de uma das poucas 
classes que permanece com 
sua rotina normalmente, o pro-
fissional diz que graças a Deus 
vem trabalhando muito.

Ao falar sobre o quê pen-
sa do momento atual em que 

vivemos, Daniel se diz indig-
nado com as atitudes que 
os governantes vem toman-
do, pois julga que eles  não 
levam em conta a situação 
pela qual os menos favoreci-
dos passam.

Já a população, o caminho-
neiro deixou uma mensagem 
de otimismo, pedindo que não 
se deixem abater e que olhem 
para frente sempre, colocando 
Deus em tudo o que for fazer.

Rebeca Kirschner
Farmacêutica
Rebeca trabalha há 6 anos e 

meio como farmacêutica e con-
ta sua rotina permanece a mes-
ma, porém em sei ambiente de 
trabalho foram realizadas ade-
quações as normas recomenda-
das pela Vigilância Sanitária.

A farmacêutica conta que 
neste momento a preocupação 
é com a saúde e bem estar da 

população a qual faz uma apelo 
para que utilizem as máscaras 
e respeitem as recomenda-
ções das autoridades de saúde. 
“Creio que tudo logo irá pas-
sar”, diz Rebeca.

Wagner Pacheco
Atendente de farmácia
Wagner trabalha há 23 anos 

como atendente de farmácia e 
conta que a rotina de trabalho 

foi mudada por conta do Co-
vid-19 com a implantação das 
normas de segurança.

Wagner se diz um tanto 
preocupado com a saúde, não 
só falam mas família, amigos 
e clientes, pois é um dos pro-
fissionais na linha de frente do 
Coronavírus.

O profissional pede que a 
população tenha consciência e 
cuidados necessários pra ven-

cer a pandemia e voltar a roti-
na normalmente.

Matheus Ribeiro
Enfermeiro

Matheus trabalha há 2 anos 
como enfermeiro na Santa Casa 
de Itapeva e atualmente é dis-
cente da Pós graduação em ur-
gência e emergência.

O enfermeiro conta que 

houve algumas mudanças na 
rotina de seu trabalho como 
adaptações no atendimento 
de pacientes e diz que a cada 
dia que passa os profissionais 
da saúde erram, aprendem, e 
vão lidando com essa doença 
silenciosa, invisível e espera 
que o mundo não esqueça a 
importância dos trabalhos da 
categoria.

Matheus diz que nesses 
dias pensa que ser enfermeiro 
é uma dádiva, um presente de 
Deus onde pode contribuir para 
proteger seu país, seu povo e 
sua família e que é um privi-
légio estar na linha de frente 
do Covid-19 e que essa é uma 
experiência única e um grande 
desafio que gera apreensão e 
medo.

E deixa a população a men-
sagem que sigam a orientação 
das autoridades de saúde e que 
isso logo vai passar.
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Heróis da Quarentena

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secreta-
ria da Saúde está rea-

lizando a vacinação da gripe 
H1N1 em todas as unidades 
básicas de Saúde da cidade. 
A vacinação está sendo reali-
zada em grupos prioritários 
e em alguns deles, a meta de 
vacinação está abaixo do es-
perado, o que significa que 
menos pessoas comparece-
ram para serem vacinadas, 
do que a média esperada 
pela Secretaria da Saúde. 

Em relação ao total de va-
cinados de todos os grupos, 
foram imunizados 22.733 
pessoas, tendo uma cobertu-
ra de 81,99%. A meta é que 
sejam vacinados até o final 
da campanha, que se encerra 
dia 30 de junho, 27.726 mu-
nícipes.

Os grupos prioritários 
que não atingiram as metas 
de vacinação são: crianças 
com menos de 6 anos, ges-
tantes, adultos de 55 a 59 
anos e comorbidades (pes-
soas com doenças crônicas). 
A meta do grupo de crianças 
com até 5 anos é de 7.662 

Meta da vacinação da 
gripe H1N1 está abaixo do 
esperado em Itapeva

Até o presente momento, foram vacinadas 22.733 pessoas 
do grupo prioritário, tendo uma cobertura de 81,99%

crianças vacinadas e até o 
momento 3.738 receberam a 
imunização. 

Pelo grupo das gestantes, 
deverão ser vacinadas 1077 
pessoas, sendo que apenas 
655 foram imunizadas. Os 
adultos de 55 a 59 anos têm 
uma meta de 3740 pessoas e 

1092 foram vacinados. Já o 
grupo de comorbidades, tem 
como meta 3118 pessoas e 
até o momento, 2262 foram 
vacinadas. 

Alguns grupos priori-
tários superaram a meta 
de vacinação. É o caso das 
puérperas (até 45 dias após 

o parto), sendo que das 177 
pessoas vacinadas, até o 
momento, 184 foram imu-
nizadas. A meta dos idosos 
com mais de 60 anos é que 
fossem vacinados 9165 e 
10866 foram imunizados. O 
grupo dos profissionais da 
Saúde tinha como meta 2192 
pessoas vacinadas e 2661   
imunizados. Os professores 
tinham uma meta de 819 e 
1275 foram imunizados. 

Devido à pandemia do Co-
ronavírus, este ano o Minis-
tério da Saúde incluiu novos 
grupos prioritários, como é 
o caso da Segurança Pública 
(335 vacinados), caminhonei-
ro (256 imunizados) e trans-
porte coletivo (64). 

A vacinação contra a Gri-
pe H1N1 para estes grupos 
prioritários vai até o dia 30 de 
junho e os munícipes devem 
comparecer à unidade de saú-
de mais próxima de sua resi-
dência. É obrigatória a apre-
sentação de documento com 
foto. A vacina está disponível 
de segunda a sexta-feira na 
zona urbana das 7h30 às 17h 
e zona rural das 7h às 16h.

A realidade enfrentada 
pelo município de Itapeva 
na luta contra o Coronaví-
rus é simplesmente preocu-
pante a toda a população, e 
mesmo que muitos tratem a 
doença com desdém, dados 
revelados pela Secretaria 
Municipal da Saúde mos-
tram que a doença já atingiu 
todas as faixas etárias e tipo 
de público.

Os maiores atingidos 
pelo vírus em Itapeva estão 
na casa dos 30 a 44 anos, 
logo em seguida os de 15 a 
29 anos, porém a popula-
ção das outras faixa etária, 
embora em menor número 
também estão entre os que 
contraíram o Covid-19.

Ao verificar os bairros 

onde foram notificados 
casos confirmados, pode-
-se notar que zona urbana 
e rural tiveram cidadãos 
com o Coronavírus e que a 
doença atingiu ainda pes-
soas de classe média, alta 
e baixa.

Os dados da prefeitura 
de Itapeva mostram que 
houve casos confirmados 
nos seguintes bairros: Jar-
dim Dona Miriam, Vila Nos-
sa Senhora de Fátima, Bair-
ro de Cima, Vila São Miguel, 
Bairro Mato Dentro, Lagoa 
Grande, Mont Blanc, Vila 
São Camilo, Vila Aparecida, 
CDHU, Vila Nova, Vila São 
Benedito, Vila Santana, Jar-
dim Europa, Jardim Virgínia 
e Jardim Beija-flor.

Vírus atinge 
todas as 
classes e 

realidades 
em Itapeva

 COVID-19
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No último domingo (31), o 
pequeno Emanuel comemorou 
o seu aniversário ao lado de 
seus heróis em Itapeva.

O padrinho do Emanuel, 
Senhor Danniel entrou em 
contato com a Polícia Militar 
informando que ele admira 
muito a PMESP e convidou os 
policiais para comemorar os 3 
aninhos do garoto. De forma 
muito carinhosa e com to-
dos os cuidados necessários, 
os policiais militares do 54° 
Batalhão de Polícia Militar 
do Interior se mobilizaram e 
prestigiaram a festa de ani-
versário do Emanuel, ficando 
nítida sua felicidade.

Todos se encantaram e se 
emocionaram ao ver o gesto 
dos policiais com o garoto e 
agradeceram a Polícia Militar 
por tornar o sonho do pequeno 
realidade.

Emanuel comemora 
aniversário ao lado de seus heróis

Desde a última segunda-
-feira, dia 1º de junho, o 
Transporte Coletivo de 

Itapeva está com novos horários 
de operação. A medida é para 
melhor atender os usuários no 
período de isolamento social, 
tendo em vista que o funciona-
mento do comércio passou a ser 
flexibilizado, respeitando a fase 
2 do Governo do Estado de São 
Paulo. Devido às ações de pre-
venção ao Covid-19 não haverá 
transporte urbano aos domingos 
e feriados. Confira os novos horá-
rios de segunda a sábado:

Novos horários de segunda 
a sexta:

JARDIM BELA VISTA: 6h20 
(AC), 7h (B), 11h50 (A), 13h (BC), 
17h (B) e 18h30 (AC). (Observa-
ção: A = Vila Dom Bosco; B = 
Vila Isabel; C = Até Cerâmica).

C.D.H.U / VL. APARECIDA: 
7h20, 12h30 e 16h.

FAXINAL: Terminal 7h50 e 
15h, Bairro 8h20 e 15h40.

AGROVILA: Terminal 17h10, 
Bairro 05h50.

SANBRA: 6h35, 11h25 e 
18h30.

SANTA MARIA: 7h50, 11h30 
e 16h30.

FERRARI / S.CAMILO: 6h30, 
7h, 12h30, 13h20, 17h30 e 
18h30.

ALTO DA BRANCAL: Termi-
nal 6h15, 12h15, 12h20, 17h30, 
17h35. Bairro 7h, 13h, 13h05, 
18h15 e 18h20. (Todos atendem 
Moranda do Bosque e no senti-
do Centro - AME. 07h30 carro 
de ajuda Bairro de Cima).

RIBEIRÃO CLARO: Terminal 
17h30 e Bairro 6h.

CERCADINHO: Terminal 
15h50, Bairro: 7h.

BAIRRO DOS PINTOS: Termi-
nal 16h, Bairro 7h.

AVENCAL: Terminal: 16h40, 
Bairro 05h40.

SÃO ROQUE: Terminal: 8h30 
e 15h30, Bairro: 9h30 e 17h.

TAKAOKA: Terminal: 5h50, 
11h, 15h40 e 18h30. Bairro: 7h, 
12h30 e 17h10. 

Novos horários aos sábados:
JARDIM BELA VISTA: 6h20 

(AC), 7h (B), 11h50 (A), 13h (BC), 
17h (AC). (Observação: A = Vila 
Dom Bosco; B = Vila Isabel; C 
= Até Cerâmica).

C.D.H.U / VL. APARECIDA: 
7h40, 12h30 e 16h.

FAXINAL: Terminal 7h50 e 
15h, Bairro 8h20 e 15h40.

AGROVILA: Terminal 13h30, 
Bairro 06h40.

SANBRA: 6h35, 11h25 e 
18h30.

SANTA MARIA: 7h50, 11h30 
e 16h30.

FERRARI / S.CAMILO: 7h, 
12h30 e 18h30.

ALTO DA BRANCAL: Termi-
nal 7h45, 11h30, 12h30, 13h30, 
17h30.

Bairro 6h50, 7h, 8h30, 
12h30 e 18h15. (Todos atendem 
Morada do Bosque e no sentido 

Centro - AME).
RIBEIRÃO CLARO: Terminal 

17h30 e Bairro 6h.
CERCADINHO: Terminal 

13h30, Bairro: 7h.
BAIRRO DOS PINTOS: Termi-

nal 16h30, Bairro 7h.
AVENCAL: Terminal: 13h30, 

Bairro 06h30.
SÃO ROQUE: Terminal: 8h30 

e 15h50, Bairro: 9h30 e 17h.
TAKAOKA: Terminal: 5h50, 

11h, 15h40. Bairro: 7h, 12h30 e 
17h10.

Transporte coletivo de 
Itapeva está com novos 
horários desde o dia 1º de junho
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

PROCLAMAS
natural de Guarizinho,Itapeva-SP e de MARIA 
LUCIA DA CRUZ PALMEIRA, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de 
Capão Bonito-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Apiaí-SP, 
divorciada de Ednilson Gonçalves dos Santos, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 02/09/2019, 
com 27 anos de idade, nascida a 07/07/1992, do 
lar, residente no Bairro Caputera, Itapeva - SP, filha 
de IVANETE TABORDA DE SOUZA, pen-
sionista, nacionalidade brasileira, 61 anos, natural 
de Adrianópolis-PR, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 02 de 
junho 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 GEAN DE OLIVEIRA RA-
MOS e DAIANE CAROLINE SOARES 
TOMAZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 28 de 
março de 1999, operador de máquinas florestais, 
residente Rua Benedito Pinto, nº 102, Jardim São 
Camilo, Itapeva - SP, filho de FABIO RODRI-
GUES RAMOS, operador de máquinas, na-
cionalidade brasileira, 43 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 26 de março de 1977 e de 
PAULA GRAZIELE FIGUEIRA DE OLI-
VEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 37 anos, 
natural de Itapeva - SP, nascida na data de 11 de 
outubro de 1982, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, nasci-
da a 26/07/2001, do lar, residente no Bairro Faxinal 
de Cima, Itapeva - SP, filha de JOSÉ ADILSON 
TOMAZ, serrador, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Andirá - PR, nascido na data de 
09 de abril de 1971 e de SILMARA PIRES 
SOARES, diarista, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Capão Bonito - SP, nascida na 
data de 24 de dezembro de 1974, residentes e do-
miciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 

Parcial de Bens. 30 de maio de 2020 

Nºs I, III, IV e V ELINEU GODOY RODRI-
GUES DE ARRUDA e PATRICIA DE CA-
MARGO RAMOS, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, divorciado de Leonize de Oliveira Barros, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 05/08/2015, com 
32 anos de idade, nascido a 11 de outubro de 1987, 
serviços gerais, residente à Rua 3- Residencial 
das Rosas, - Bloco 10 Apt.32, Jardim Bela Vista, 
Itapeva - SP, filho de JULIO FRANCISCO 
DE ARRUDA FILHO, vendedor, nacionalidade 
brasileira, 61 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 19 de dezembro de 1958, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP, à Rua Celso Magalhães 
Araujo, nº 46- Parque Cimentolândia e de CLEU-
SA RODRIGUES DE OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de Ibia-
cí-PR, nascida na data de 04 de outubro de 1962, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Doze, 
nº 150- Vila Santa Maria; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 35 anos de idade, nascida 
a 17/05/1985, babá, residente à Rua 3- Residencial 
das Rosas, - Bloco 10 Apt.32, Jardim Bela Vista, Ita-
peva - SP, filha de EZIQUIEL RAMOS, natural 
de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP na data de 04 de agosto de 1994 e de 
NORA INÊS PAES DE CAMARGO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 66 anos, natural de Nova 
Campina-SP, nascida na data de 20 de maio de 

1954, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
3- Residencial das Rosas, - Bloco 10 Apt.32- Jardim 
Bela Vista. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 30 de 
maio de 2020 

Nºs I, III e IV LUIZ ROGÉRIO FOGAÇA e 
DANIELA APARECIDA SANTOS CASTI-
LHO, sendo ELE:- natural de Ribeirão Branco-SP, 
solteiro, com 36 anos de idade, nascido a 13 de se-
tembro de 1983, técnico em radiologia, residente à 
Rua Carlos de Campos, nº 74, Centro, Itapeva - SP, 
filho de ROQUE LAZARO FOGAÇA, vigia, 
nacionalidade brasileira, 61 anos, natural de Gua-
piara-SP, nascido na data de 15 de agosto de 1958 
e de ALICE MARIA FOGAÇA, Auxiliar de 
Limpeza, nacionalidade brasileira, 57 anos, natural 
de Sorocaba-SP, nascida na data de 19 de agos-
to de 1962, residentes e domiciliados em Ribeirão 
Branco-SP, à Rua Terezinha Rodrigues Garcia 
Araujo, nº 27- Centro; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 36 anos de idade, nascida a 
29/05/1984, enfermeira, residente à Rua Carlos de 
Campos, nº 74, Centro, Itapeva - SP, filha de ANA 
MARIA SANTOS CASTILHO, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 63 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 01 de abril de 1957, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Carlos de Cam-
pos, nº 74- Centro. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 30 
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Assim é aquele que para si 
ajunta tesouros e não é rico para 
com Deus. – Jesus (LUCAS, 12:21) 

Guardarás inúmeros títulos 
de posse sobre as utilidades 
terrestres, mas se não é senhor 
de tua própria alma, todo o teu 
patrimônio não passará de sim-
ples introdução à loucura.

Multiplicarás, em torno de 
teus pés, maravilhosos jardins 
da alegria juvenil, entretanto, 
se não adquirires o conheci-
mento superior para o roteiro 
de amanhã, a tua mocidade 
será a véspera ruidosa da ver-
dadeira velhice.

Cobrirás com medalhas ho-
norificas o teu peito, aumentan-
do a série dos admiradores que 
te aplaudem, mas, se a luz da 
reta consciência não te banha o 

coração, assemelhar-te-ás a um 
cofre de trevas, enfeitando por 
fora e vazio por dentro.

Amontoarás riquezas e ape-
trechos de conforto para a tua 
casa terrena, imprimindo-lhe 
perfil dominante e revestindo-a 
de esplendores artísticos; con-
tudo, se não possuíres na inti-
midade do lar a harmonia que 
sustenta a felicidade de viver, o 
teu domicilio será tão somente 
um mausoléu adornado.

Empilharás moedas de ouro e 
prata, à sombra das quais falarás 
com autoridade e influência aos 
ouvidos do próximo, todavia, se 
os teus haveres não se dilatam, 
em forma de socorro e trabalho, 
estimulo e educação, em favor 
dos semelhantes, és apenas um 
viajor descuidado, no rumo de 
pavorosas desilusões.

Crescerás horizontalmente, 
conquistarás o poder e a fama, 
reverenciar-te-ão a presença 
física na Terra, mas, se não 

trouxeres contigo os valores do 
bem, ombrearás com os infeli-
zes, em marcha imprevidente 
para as ruínas do desencanto.

Assim será “todo aquele 
que ajunta tesouros para si, 
sem ser rico para com Deus”.

Comentários: A finalidade 
da existência física, da reen-
carnação é buscar o enrique-
cimento espiritual. Porém a 
humanidade se preocupa em 
aquisições materiais, e esque-
ce essência do ESPIRITO. Muita 
riqueza material e pouca virtu-
de moral. O maior tesouro que 
Deus quer para nós está nas 
virtudes do homem de bem. O 
caminho se encontra na prática 
na lei de justiça, amor e carida-
de. Estar no caminho, onde os 
bens espirituais estão acima 
dos materiais. Ter fé em DEUS 
e fé no futuro. Que assim seja.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Fonte Viva=

de maio de 2020 

Nºs I, III e IV FABIANO FERREIRA DA SIL-
VA e SIRLEI SOARES, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 39 anos de idade, 
nascido a 17 de dezembro de 1980, servente de 
pedreiro, residente no Bairro das Pedras, Itape-
va - SP, filho de JAILSON DE CARVALHO 
SILVA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de MARIA 
MADALENA FERREIRA DA SILVA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
32 anos de idade, nascida a 23/01/1988, do lar, re-
sidente no Bairro das Pedras, Itapeva - SP, filha de 
JOSÉ CARLOS SOARES, natural de Itararé-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e 
de GENI MENDES DE CARVALHO SOA-
RES, doméstica, nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 01 de 
junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V LEONARDO RAPAIC DIAS 
DE ALMEIDA PEREIRA e LARISSA JO-
SAFA ALMEIDA TEIXEIRA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos de 
idade, nascido a 14 de março de 1996, barbeiro, 

residente à Rua Dona Julia, nº 204, Jardim Virgínia, 
Itapeva - SP, filho de JOSÉ ASTOR PEREI-
RA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 53 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliado em 
Ribeirão Branco - SP e de TEORFILA DIAS 
DE ALMEIDA PEREIRA, serviços gerais , 
nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Para-
naí - PR, residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, divorciada de 
Jocemar Aparecido Camargo Gonçalves, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 03/02/2015, com 27 anos 
de idade, nascida a 28/11/1992, do lar, residente à 
Rua Dona Julia, nº 204, Jardim Virgínia, Itapeva 
- SP, filha de JOELI RAFAEL TEIXEIRA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, natu-
ral de Cerro Azul - PR, residente e domiciliado em 
Taquarivaí - SP e de RAQUEL APARECIDA 
DO AMARAL ALMEIDA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itaberá - SP, residente 
e domiciliada em Ponta Grossa - PR. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 02 de junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V FELIPE AUGUSTO PALMEI-
RA e JÉSSICA TABORDA DE SOUZA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos 
de idade, nascido a 25 de setembro de 1990, mo-
torista, residente no Bairro Caputera, Itapeva - SP, 
filho de JOSUEL AUGUSTO PALMEIRA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 62 anos, 

Assim será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapeva
Foro de Itapeva
3ª Vara Judicial
Av. Paulina de Moraes, 444, ., Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15)
3522-0444, Itapeva-SP - E-mail: itapeva3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001969-72.2018.8.26.0270
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Conceição das Graças Rinaldi

3ª Vara Judicial3ª Vara Judicial
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1001969-72.2018.8.26.0270

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Itapeva, Estado de São Paulo, Dr(a).
Heloisa Assunção Pereira Pandino, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Conceição das Graças Rinaldi ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando imóvel situado à Rua Mário Prandini, nº 894 – Centro, Itapeva/SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapeva, aos 24 de julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapeva
Foro de Itapeva
3ª Vara Judicial
Av. Paulina de Moraes, 444, ., Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15)
3522-0444, Itapeva-SP - E-mail: itapeva3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001969-72.2018.8.26.0270
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Conceição das Graças Rinaldi

3ª Vara Judicial3ª Vara Judicial
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1001969-72.2018.8.26.0270

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Itapeva, Estado de São Paulo, Dr(a).
Heloisa Assunção Pereira Pandino, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Conceição das Graças Rinaldi ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando imóvel situado à Rua Mário Prandini, nº 894 – Centro, Itapeva/SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapeva, aos 24 de julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Na manhã desta terça-
-feira (02), vereadores 
de Itapeva flagraram 

nos CRAS da Vila Nova, Jardim 
Maringá, Vila Santa Maria e no 
albergue municipal a utilização 
de alimentos vencidos.

Preliminarmente o que se 
sabe é que os vereadores Oziel 
Pires, Vanessa Guari e Márcio 
Supervisor realizaram fiscaliza-
ções nessas repartições públi-
cas e constataram a irregulari-
dade.

De acordo com as infor-
mações repassadas a nossa 
equipe, na Vila Santa Maria 
funcionários do CRAS estavam 
carregando um veículo do mu-
nicípio com os alimentos venci-
dos na tentativa de escapar da 
fiscalização.

Os alimentos vencidos fo-
ram apreendidos pela Polícia 
Militar e estão sendo apresen-
tados no Plantão Policial neste 
momento.

NOTA DE REPÚDIO
A Prefeitura Municipal de 

Itapeva esclarece que os ali-
mentos com prazo de validade 
vencidos encontrados no CRAS 
e outros equipamentos não 
eram destinados para a entrega 
à população, mas para oficinas 
realizadas com a população do 
território, as quais estão sus-
pensas em decorrência da Co-
vid-19, e por isto, alguns deles 
estavam com o prazo de valida-
de vencidos.

Outrossim, o controle do 
patrimônio e o prazo de vali-
dade dos alimentos são atribui-
ções dos coordenadores seto-
riais (unidade de atendimento). 
Será aberta sindicância para a 
apuração de responsabilidade 
de tais profissionais.

É elogiável que o Parla-
mento intensifique as ações 
de fiscalização do patrimônio 
público, contudo; repudia-se os 
moldes em que ação fiscalizató-
ria dos vereadores se deu, com 
o uso de violência psicológica 
contra servidores, os quais fo-
ram expostos à situação vexa-
tória, conduzidos à Delegacia 

Alimentos vencidos são 
apreendidos no CRAS e 
albergue Municipal

de Polícia para prestar infor-
mações que, em um primeiro 
momento, não são criminosas. 
Repudia-se o uso desmedido da 
força, o acionamento da Polícia 
Militar e do aparato policial do 
Estado sem o lastro mínimo de 
cometimento de infração penal 
por parte de valorosos servido-
res.

Denota-se claramente que 
os vereadores envolvidos no 
“espetáculo circense” não co-
nhecem as Leis, o Regimento 
Interno da Casa, tampouco a 
Constituição da República. Já 
que lamentavelmente não utili-
zaram dos instrumentos legais 
disponíveis para o exercício do 
seu mister; pelo contrário pre-
feriram a “politicagem rastei-
ra”, o enxovalho e dano irrepa-
ráveis à imagem dos valorosos 
servidores públicos municipais.

Em tal diligência houve 
invasão, constrangimento, au-
sência de ordem judicial, in-
gresso em dependência exclusi-
va de servidor (cozinha) sem as 
cautelas sanitárias adequadas, 
expondo todos a risco neste 
momento de pandemia e con-
taminação dos alimentos acon-
dicionados.

 Foi determinado, na 
presente data, que a Secretaria 
Municipal de Governo e dos 
Negócios Jurídicos proceda a 
abertura de sindicância admi-
nistrativa para apurar os fatos 
denunciados pelos vereado-
res, bem como represente tais 
agentes políticos, às autorida-
des competentes, pela prática 

do crime de abuso de autorida-
de, já que houve nítido abuso 
das prerrogativas parlamen-
tares para fins pessoais, em 
detrimento da dignidade dos 
servidores envolvidos em tão 
lamentável episódio.
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