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Após as instalações dos 26 
postes de energia elétrica con-
cluídas na Rua Nagibe Rodri-
gues de Almeida, a Prefeitura 
de Itapeva, por meio da Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-

mento Urbano e Meio Ambien-
te deu início aos trabalhos de 
preparação, visando os serviços 
de pavimentação asfáltica e 
calçamento nesta via pública. 
Página 02.

Iniciadas obras de preparação 
para pavimentação asfáltica 
na via de acesso ao Kantian

Na terça-feira (09), a Guar-
da Civil Municipal, através 
da equipe tática da Guarda 
Municipal GEPAR, realiza-
va patrulhamento pela Vila 

São Francisco por volta das 
03h40, quando surpreendeu 
um adolescente, que ao per-
ceber a viatura, tentou dis-
pensar um objeto. Página 03.

Guarda Municipal faz 
apreensão de drogas 
frequentemente na 
Vila São Francisco
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Provas 
práticas do 
Concurso 
Público de 
Itapeva são 
suspensas

MP determina multa 
para pacientes com 
Covid-19 ou suspeita que 
descumprirem isolamento
Parceria entre a Secretaria de Saúde e o MP deve intensificar a fiscalização para coibir 
que pacientes não cumpram isolamento. Multa varia de R$ 10 mil a R$ 300 mil
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“Junho Violeta” deseja 
conscientizar a comunidade 
no combate à violência 
contra a pessoa idosa

Denúncia anônima leva 
a apreensão de drogas 
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554 exames negativos 
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"A mais urgente pergunta a ser 
feita nesta vida é: o que fiz hoje pe-
los outros"

Essa foi uma das frases mar-
cantes do célebre Martin Luther 
King Jr, e que nos leva a meditar 
o por quê, mesmo hoje essa frase 
ainda tem que ser empregada, 
mesmo hoje diante da constante 
"evolução" da humanidade, nós 
ainda não aprendemos a pensar 
nos outros.

Exemplo disso é a medida 
extrema tomada pelo Ministé-
rio Público em Itapeva de mul-
tar cidadãos diagnosticados ou 
suspeitos de estarem  com o 
Covid-19 que desrespeitarem o 
isolamento social. É triste pensar 
que é preciso a Justiça ser respon-
da pela "conscientização" de uma 

pessoa neste momento, e pior, o 
que leva uma pessoa sabendo 
que pode colocar vida de outra 
em risco e mesmo assim igno-
rar este fato? Seria atrevimento 
cogitar até mesmo o enquadra-
mento dessa pessoa em tentati-
va de homicídio?

Aguardemos que diante des-
ta medida, que a dor no bolso 
seja mais sentida da que a da 
consciência!

Aproveitando o momento, e 
a frase de Dr. King, lembremos 
de sua luta contra a segregação 
racial e que voltou a tona nesses 
dias, que haja luta contra o racis-
mo, mas uma luta real e não po-
litiqueira, que possamos celebrar 
o dia em que fizemos algo pelos 
outros de fato!

Conscientização forçada

Após as instalações dos 26 
postes de energia elétrica 
concluídas na Rua Nagibe 

Rodrigues de Almeida, a Prefeitu-
ra de Itapeva, por meio da Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente 
deu início aos trabalhos de pre-
paração, visando os serviços de 
pavimentação asfáltica e calça-
mento nesta via pública.

As pavimentações são refe-
rentes à convênio estadual no 
valor de R$835.713,69, sendo 
R$ 700.000,00 de recursos esta-
duais e R$ 135.713,69 e contra-
partida da Prefeitura, referen-
tes ao recapeamento da via de 
acesso ao Jardim Kantian.

Lembrando também que este 
convênio irá abranger as Ruas 
Pedro Almeida de Barros, Frutuo-
so M. Pimentel, Edmundo Maluf, 
Água Viva, José Alessandro Góes 
e Rua Doze. A licitação já foi rea-
lizada e teve como empresa ven-
cedora a Portcon Construtora. 

Iniciadas obras de preparação 
para pavimentação asfáltica na 
via de acesso ao Jardim Kantian

municipal.
Os serviços de iluminação 

pública, pavimentação e cal-
çamento estão sendo realiza-
dos junto com as Secretarias 
Municipais de Administrações 
Regionais e Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente.
De acordo com a Prefeitura, 

trata-se de uma parceria entre 
as Secretarias Municipais de 
Administrações Regionais e a 
de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente.

De acordo com o Poder 
Executivo, tratam-se de obras 
aguardadas pelos moradores 
do Jardim Kantian há anos, que 
agora terão os seus sonhos con-
cretizados pela administração 
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Na terça-feira (09), a Guarda 
Civil Municipal, através 
da equipe tática da Guar-

da Municipal GEPAR, realizava 
patrulhamento pela Vila São 
Francisco por volta das 03h40, 
quando surpreendeu um adoles-
cente, que ao perceber a viatura, 
tentou dispensar um objeto.

Ao perceber a ação dos jo-
vens, os guardas municipais 

A Guarda Civil Municipal 
vem desempenhando um tra-
balho de luta contra o tráfico 
de entorpecente contínuo em 
Itapeva.

Na terça-feira (09), a equipe 
do Canil recebeu uma denúncia 
de que estaria ocorrendo a mer-
cância de drogas pelo Jardim 
Guanabara.

Diante da informação, os 
guardas municipais deslocaram 
para o local e não visualizaram 
nenhuma atitude suspeita, po-
rém colocaram a cadela Zara 
para procurar entorpecentes 
em uma área de mata próximo 
ao local denunciado.

O animal apontou a presen-
ça de odor de drogas pela área 
vistoriada e os GCMs conse-
guiram localizar 46 porções de 
maconha no local. O material 
foi encaminhado ao Plantão Po-
licial onde foi apreendido.

No dia seguinte, mais uma 
vez o Canil da Guarda Municipal 
se deslocou para o bairro para 
averiguar mais uma denúncia e 
desta vez, utilizando-se da ca-

Ações da Guarda Municipal 
desfalcam o tráfico de drogas 
no Jardim Guanabara

dela Glock foram encontradas 
60 porções de maconha escon-
dida em um matagal.

A droga foi levada mais uma 

vez ao Plantão Policial onde foi 
apreendida e as medidas cabí-
veis ao caso adotadas pela au-
toridade policial.

Guarda Municipal faz apreensão de drogas 
frequentemente na Vila São Francisco

abordaram o adolescente e lo-
calizaram no chão 13 pedras de 
crack, e 2 micro tubos de cocaína.

Diante dos fatos, o adoles-
cente e os entorpecentes foram 
conduzidos ao Plantão Policial 
para as devidas providências. 
Ao delegado o jovem confessou 
a posse das drogas e que esta-
ria vendendo o produto, após 
as medidas cabíveis serem ado-

tadas o adolescente foi liberado 
na presença de sua genitora.

Ainda no mesmo dia, po-
rém por volta das 21h, a equi-
pe tática da Ronda Ostensiva 
Municipal – ROMU da GCM de 
Itapeva patrulhava pela Vila 
São Francisco quando notou al-
guns indivíduos que agiram de 
maneira suspeita ao notarem a 
aproximação da viatura.

Devido ao fato, os guardas 
municipais resolveram abordar 
os indivíduos que estavam em 
um local conhecido como pon-
to de venda de drogas, porém 
nada de ilícito foi encontrado 
com o grupo. 

Ao realizar buscas pelas 
imediações do local, os guardas 
encontraram 20 porções de ma-
conha e três pinos de cocaína.

Como não havia nada que 
ligasse as drogas ao grupo, os 
GCMs encaminharam os entor-
pecentes para o Plantão Policial 
onde a droga foi apreendida e 
deixada a disposição da Justiça.

Secretaria 
de Cultura 
e Turísmo 
oferece atrações 
culturais 
via live’s

No momento em que se 
vive um “novo normal”, a Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Turísmo vem se destacando em 
Itapeva por saber aproveitar as 
ferramentas disponíveis e pro-
porcionar a todo público even-
tos culturais via live’s transmi-
tidas através de suas páginas 
na internet.

Com eventos de dança 
e música, os organizadores 
dos eventos culturais tem 
atraído o público para mes-
mo no confinamento terem 
uma atração para descon-
trair o ambiente.

Para quem ainda não con-
feriu os eventos já realizados, 
tem a chance já nesta sexta-fei-
ra (12) de assistir a Banda Guto 
e seu Triciclo a partir das 20h, 
já no domingo (14) será realiza-
do o Pocket da Lira às 11h.

A agenda completa para o 
mês de junho você confere na 
arte a seguir:
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Heróis da Quarentena
Em tempos de isolamen-

to 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 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.

Matias Ferreira dos Santos
Técnico de radiologia - UPA

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Trabalho há 14 anos na área 
da saúde.

Diante do que vivemos 
atualmente como tem sido 
sua rotina no serviço?

Um pouco tensa, cheio de 
incertezas, com medo de se 
contaminar e acabar conta-
minando nossos familiares e 
aqueles que nos rodeiam, mas 
a equipe esta unida, utiliza-se 

os EPI’s e seguimos todas as 
recomendações para segurança 
do profissional e do paciente.

Como fica o pensamento 
do profissional neste momen-
to?

Preocupação de até quan-
do teremos que enfrentar essa 
pandemia.

Qual mensagem que você 
deixa a população, seja de pre-
venção, seja de positividade?

Cuide de seus idosos, levem 
a sério as recomendações da Se-
cretaria da Saúde, se protejam! 
Tudo vai passar e com fé em 
Deus, esperança e prudencia 
superaremos essa fase.

Vanderléia Aparecida de 
Almeida da Silva

Técnica de Enfermagem - 
UPA

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Diante do que vivemos 
atualmente como tem sido 
sua rotina no serviço?

Tem sido estressante, devi-

do ao medo de se contaminar, 
de contrair a doença, de levar 
contaminação para casa e de 
perder alguém. Também diante 
do que estamos vivendo apren-
demos a nos cuidar mais, cui-
dar dos colegas de trabalho, a 
da mais importancia aos EPI’s e 
as medidas de prevenção.

Como fica o pensamento 
do profissional neste momen-
to?

O pensamento primeira-
mente é que tudo isso acabe 
logo. Penso também em en-
contrar inspiração para aco-
lher o paciente (que também 
tem medo) da melhor maneira 
possivel, saber orientar, pres-
tar os cuidados necessários, 
visando sempre o bem estar do 
paciente. Penso na descoberta 
de medicamentos realmente 
eficazes para o coronavirus, 
afim de diminuir o sofrimento 
das pessoas em respiradores e 
UTI’s, e finalmente acredito na 
produção de uma vacina para a 
prevenção do COVID-19 e prin-
cipalmente que todos tenham 
acesso a essa vacina.

Qual mensagem que você 
deixa a população, seja de pre-
venção, seja de positividade?

Que cada um tenha cons-
ciência que estamos diante de 
uma doença séria, altamente 
contagiosa e que os meios de 
prevenção são repetitivos, mas 
é a única maneira eficaz para o 
controle da doença nesse mo-
mento. Se todos seguirmos as 
orientações, iremos juntos ven-
cer a pandemia. Acredite, pri-

meiramente em Deus, que está 
no controle de tudo, acredite na 
ciência, que produzirá os medi-
camentos para doença, dimi-
nuindo as mortes, e diante de 
tudo, também espero a desco-
berta da vacina para prevenção 
do vírus, diminuindo os casos 
e se possivel até a erradicação 
(porque não?!).

Gessé Osférido Alves
Controlador de acesso -UPA

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Eu trabalho há 5 anos na 
UPA.

Diante do que vivemos 
atualmente como tem sido 
sua rotina no serviço?

Tenho tentado primeira-
mente me manter calmo, ape-
sar de estarmos enfrentando 
uma pandemia, para poder en-
tão enfrentar uma nova rotina 
de trabalho, claro, me ajustan-
do as novas mudanças.

Como fica o pensamento do 
profissional neste momento?

Como todos os outros cida-
dãos é claro que ficamos bem 
apreensivos, mas como pro-
fissional da área de saúde nós 
tivemos um preparo para estar-
mos aqui. Não somos ou esta-
mos acima de tudo, longe disso, 
mas manter a calma, manter-se 
sempre bem informado faz com 
que o profissional com certeza 
tenha um final de plantão bem 
sucedido, apesar de sempre 
muito cansado, contudo chego 
em casa  com sentimento de 
dever cumprido.

Qual mensagem que você 
deixa a população, seja de pre-
venção, seja de positividade?

Bom, que estamos lutando 
com uma coisa muito séria, 
isso é fato. E eu tenho certe-
za que a prevenção é a maior 
arma que temos no momento. 
Nos prevenindo sempre com as 
recomendações que o Ministé-
rio da Saúde nos adverte. Tais 
como as lavagens das mão, o 
uso do alcool em gel, o uso de 
mascaras, evitar aglomerações 
e outras. Seguindo assim, nós 
vamos sim passa por tudo isso, 
enquanto aguardamos a cien-
cia encontrar uma vacina con-
tra esse vírus. Tudo vai passar.

Elza Maria Lopes de Oliveira
Auxiliar de serviços gerais - UPA
Há quantos anos você tra-

balha na área?
Trabalho há 6 na os e 9 me-

ses na UPA.
Diante do que vivemos 

atualmente como tem sido 
sua rotina no serviço?

Nós sempre tivemos toda 
atenção possivel por trabalhar 
em área de saúde, tivemos 
treinamentos e palestras com 
a coordenadora da unidade e 
com as enfermeiras, agora com 
essa pandemia redobramos 
mais a atenção nos minimos 
detalhes, pois é um local que 
se deve ter todos os cuidados 
cabiveis.

Como fica o pensamento do 
profissional neste momento?

Pensamento positivo, pois 
com muita fé em Deus tudo 
voltará ao normal, tudo que fa-
zemos é por amor e pensando 
no próximo.

Qual mensagem que você 
deixa a população, seja de pre-
venção, seja de positividade?

Para a população ficar em 
casa, tomar todos os cuidados 
cabiveis, evitar aglomerações e 
sair só em caso de necessidade 
para o bem de todos. A mensa-
gem de positividade que quero 
deixar aqui é que tenhamos 
muita fé em Deus, pois vamos 
vencer essa luta.

Com o objetivo de evitar a 
proliferação do Coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura de Ita-
peva publicou, na Edição do 
DOE nº 1469 do dia 8 de junho 
de 2020, pág. 12, o comunica-
do de suspensão temporária 
da aplicação das provas do 
Concurso Público, referente ao 
Edital nº 01 de 2020. As provas 
de todos os cargos inscritos em 
geral, estavam previstas para 
o dia 28 de junho, mas foram 
suspensas.

A medida visa atender às 
orientações do Governo do Es-

tado de São Paulo e Ministério 
da Saúde, em relação ao can-
celamento ou suspensão de 
eventos, que possam ter aglo-
meração de pessoas.  Perma-
necem inalteradas as etapas e 
publicações do concurso, que 
antecedem a convocação para 
a aplicação das provas.

As decisões sobre a reto-
mada das demais etapas do 
certame serão divulgadas no 
Diário Oficial do Município e 
nos veículos oficiais de comu-
nicação, previstos no Edital nº 
01/2020.

Provas práticas do 
Concurso Público de 
Itapeva são suspensas

Boletim nº 87
Quarta-feira – 10 de junho

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria de Saúde 
informa que desde o início da 
pandemia, Itapeva notificou 
779 casos suspeitos do novo 
Coronavírus. Atualmente, dia 
10 de junho, o município tem 
148 casos em acompanhamen-
to, entre suspeitos e confirma-
dos de Covid-19.

Ao todo, 47 pacientes testa-
ram positivo. Destes, 35 já estão 
curados, 9 estão sendo monito-
rados em domicílio e 2 foram a 
óbito. Somente um paciente po-
sitivo está internado em estado 
estável. Ele tem 82 anos.

Dos notificados, já tiveram 30 
altas clínicas por cura e 554 exa-
mes negativos, totalizando 584 
munícipes liberados. 135 suspei-

Itapeva contabiliza 
554 exames negativos 
de Covid-19  

tos seguem sendo acompanhados 
em domicílio e realizarão exames 
no período oportuno. Dos óbitos 
registrados como suspeitos, dez 
foram descartados por exames 
negativos. Atualmente, há 3 sus-
peitos internados, aguardando re-
sultado de exame.

A Secretaria de Saúde tam-
bém alerta a população, que 
não está realizando ligações 
para pacientes, solicitando da-
dos pessoais, como RG e CPF, 
pois trata-se de um golpe apli-
cado no município.

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

O boletim epidemiológico 
é atualizado diariamente, de 
acordo com as normas de Vigi-
lância Epidemiológica.
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Na luta para frear a trans-
mição do Corona Vírus, 
o município de Itapeva 

em parceria com o Ministé-
rio Público tomaram medidas 
drásticas em relação a pacien-
tes que contraíram o Covid-19 
ou em suspeita de estarem com 
a doença.

Os pacientes que se encai-
xam nesse perfil podem ser 
multados em caso de descum-
primento do isolamento social, 
a novidade veio através de uma 
nota emitida pelo Ministério 
Público.

De acordo com as informa-
ções dos órgãos envolvidos 
pacientes com sintomas da 
doença são acompanhados por 
equipes da Secretaria de Saúde 
e, caso seja constatado o des-
cumprimento do isolamento 

Ministério Público determina multa 
para pacientes com Covid-19 ou suspeita 
que descumprirem isolamento

Parceria entre a Secretaria de Saúde e o MP deve intensificar a fiscalização para coibir 
que pacientes não cumpram isolamento. Multa varia de R$ 10 mil a R$ 300 mil

social, o Ministério Público é 
notificado.

Ao receber a notificação a 
promotoria de Justiça deve pro-
por ações civis às pessoas que 
não cumpriram a medida. Até 
o momento há 14 pessoas pro-

A campanha “Junho Vio-
leta”, está sendo lançada pela 
Prefeitura Municipal de Itape-
va por meio do Creas Itapeva e 
tem a finalidade de criar uma 
sensibilização social e política 
sobre a existência da violência 
contra a pessoa idosa, dissemi-
nando a ideia de que ela não 

deve ser aceita em nenhuma 
situação.

Os maus-tratos contra o 
idoso representam uma grave 
violação de direitos, demons-
trando o retrocesso da evolu-
ção social quanto às afirmações 
dos direitos humanos.

O dia 15 de Junho marca o 

“Dia Mundial da Conscientiza-
ção da Violência contra a Pes-
soa Idosa”. A data foi instituída 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pela Rede In-
ternacional de Prevenção à Vio-
lência Contra a Pessoa Idosa, 
com o objetivo de reconhecer 
as velhices como sujeitos de 

“Junho Violeta” deseja conscientizar a comunidade 
no combate à violência contra a pessoa idosa

direitos. Para a equipe do Creas 
Itapeva, a violência contra a 
pessoa idosa é um problema 
que se agrava e se estende, gra-
dativamente, nos dias atuais, 
demandando atenção, sobretu-
do em tempos de pandemia da 
COVID-19.

Existem várias formas de 
violências mais praticadas 
contra a população idosa, 
destacando-se principalmen-
te as violências psicológicas, 
físicas e sexuais, bem como o 
abandono e a negligência que 
hoje se sobressaem em nosso 
município.

Denúncias sobre violência 
contra a pessoa idosa podem e 
devem ser feitas pelo disk 100.

O vereador Rodrigo Tassina-
ri apresentou a Câmara Muni-
cipal de Itapeva um projeto de 
Lei que institui no município o 
“Bilhete Único Emergencial”.

Esse bilhete, caso aprovado 
será destinado aos servidores 
públicos das áreas de seguran-
ça pública, assistência social, 
serviço funerário e profissio-

nais da área da saúde vincula-
dos ao Sistema Único de Saúde. 
Esse projeto tem como objetivo 
a gratuídade de tarifa do trans-
porte público aos profissionais 
contemplados.

De acordo com o vereador, 
o projeto visa facilitar o deslo-
camento desses profissionais 
que estão na linha de frente de 

combate ao Covid-19. 
Tassinari diza ainda que o 

projeto terá validade enquan-
to perdurar o estado de cala-
midade pública em Itapeva. O 
projeto vai a votação nesta se-
gunda-feira (08), em sessão que 
será transmitida via web pelo 
Facebook da Câmara Municipal 
de Itapeva.

Vereador pede 
implantação de bilhete 
único emergencial

cessadas.
A orientação do MP é de 

que o isolamento determina-
do pelo médico seja cumprido 
rigorosamente, caso haja des-
cumprimento o paciente pode 
receber multa diária que varia 

de R$ 10 mil a R$ 300 mil.
Ainda de acordo com o Mi-

nistério Público foram intima-
dos a exercer as fiscalizações 
a Secretaria da Saúde, Guarda 
Municipal e Polícia Militar exer-
çam fiscalização.

Nota oficial
A Prefeitura de Itapeva, por 

meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, informa que o paciente 
notificado com suspeita ou con-
firmação de coronavírus, deve-
rá ficar em isolamento social 
por 14 dias. Entre os sintomas 
dos notificados estão os gripais, 
sejam tosses, febre, dor de gar-
ganta e mal-estar.

Neste período, ele receberá 
visitas domiciliares-surpresas 
das equipes da Secretaria de 
Saúde, além de acompanhamen-
to remoto constante. Em caso de 
descumprimento das orientações 
estabelecidas, como não estar na 
residência, a Secretaria de Saúde 
irá acionar de maneira imediata 
o Ministério  Público, que toma-
rá as providências cabíveis pelo 

risco de transmissão da doença. 
Trata-se de uma parceria da Se-
cretaria de Saúde e o Ministério 
Público.

Em Itapeva, até o momento 
foram processadas pelo Minis-
tério Público 14 pessoas , que 
não realizaram o isolamento 
de forma adequada. Neste caso, 
é realizada uma ação pública, 
com possibilidade de multa de 
R$10.000,00 a R$300.000,00. 
Pelo Código Penal, a detenção é 
de 1 mês e 1 ano de detenção.

É de fundamental impor-
tância explicar que o paciente 
sintomático pode transmitir 
para até 5 pessoas a doença e 
por essa razão, a obrigatorie-
dade de ficar em casa nestes 14 
dias, sendo que o primeiro dia 
trata-se do início dos sintomas.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

PROCLAMAS
ra, com 20 anos de idade, nascida a 11/01/2000, 
operadora de caixa, residente à Rua Cida Campo-
lim, nº 183, Conjunto Habitacional Danilo Lucano 
Gimenez, Itapeva - SP, filha de FABIO ASSUE-
RO DE MORAES FERREIRA, mecânico, 
nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de Itapeva-
SP e de ROSEMARY APARECIDA DE 
CARVALHO, funcionária pública, nacionalidade 
brasileira, 37 anos, natural de Capão Bonito-SP, re-
sidentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 06 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV SERGIO RODRIGUES DA 
COSTA JUNIOR e JAMILE DE OLIVEI-
RA CAMPOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 20 anos de idade, nascido a 10 
de julho de 1999, técnico de mecânica, residente à 
Rua Atila Martins Bonilha, nº 67, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filho de SERGIO RODRIGUES 
DA COSTA, mecânico, nacionalidade brasileira, 
41 anos, natural de Itapeva-SP e de ELIANE 
SILVEIRA DOMINGUES DA COSTA, ven-
dedora, nacionalidade brasileira, 39 anos, natural 
de Itararé-SP, residentes e domiciliados em Itape-
va-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 18 anos de idade, nascida a 20/07/2001, 
vendedora, residente à Rua Emilio Simonini, nº 17, 
Parque Cimentolandia, Itapeva - SP, filha de  e de 
ROSELI DE OLIVEIRA CAMPOS, nacio-
nalidade brasileira, 39 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Buri-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 08 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 EDUARDO RAMOS DOS 
SANTOS e DAIANE MOREIRA DOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 29 de 
julho de 1995, policial militar, residente à Rua da 
Liberdade, nº 182, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de 
SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, 
moto boy, nacionalidade brasileira, 53 anos, na-
tural de Itapeva - SP e de TEREZINHA DE 
JESUS RAMOS DOS SANTOS, agente de 
saúde, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural 
de Itapeva - SP, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nasci-
da a 26/02/2000, serviços gerais, residente à Rua 
da Liberdade, nº 182, Vila Nova, Itapeva - SP, filha 
de FLAVIO ROSA DOS SANTOS, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Guari-
zinho/ Itapeva - SP e de CLEUSA DE SOUZA 
MOREIRA, diarista, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domi-
ciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 03 de junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V LUCIANO MARTINS GON-
ÇALVES e VAUSLAINE DE JESUS MA-
TOS, sendo ELE:- natural de São Paulo-SP, 
solteiro, com 43 anos de idade, nascido a 21 de 
abril de 1977, serviços gerais, residente à Rua 
André Henrique de Oliveira, nº 74, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filho de LAZARO MARTINS 
GONÇALVES, mecânico, nacionalidade brasi-
leira, 60 anos, natural de Campo Belo- MG e de 
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural 
de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em São 
Paulo-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Vanderlei Oliveira de Lima,  Cujo o 
casamento foi dissolvido aos 13/11/2019, com 23 
anos de idade, nascida a 06/10/1996, do lar, resi-
dente à Rua Engenheiro Newton Marczuk, nº 481, 
Itapeva F, Itapeva - SP, filha de VANDERLEI 
FERREIRA DA MOTA, operador de moto-
serra, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 

de Itapeva-SP e de LEONILDA DE JESUS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural 
de Guapiara-SP, residentes e domiciliados em Ta-
quarivaí-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 03 de 
junho de 2020 

Nºs I, III e IV LEONARDO CAMARGO SAN-
TOS e TAINE TORRES DA SILVA CAE-
TANO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 19 anos de idade, nascido a 07 de maio 
de 2001, vendedor, residente à Rua Doutor Silvio 
Carneiro de Aquino, nº 99, Vila Guarani, Itapeva - 
SP, filho de MAURI OLIVEIRA DOS SAN-
TOS, operador de máquina, nacionalidade brasilei-
ra, 42 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, nascido 
na data de 01 de julho de 1978 e de SILVANA 
CAMARGO DA ROSA SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 26 de dezembro de 1979, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos 
de idade, nascida a 24/01/2001, do lar, residente no 
Bairro Cachoeira, Itapeva - SP, filha de ISMAEL 
CAETANO, operador de máquina, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, natural de Apiaí-SP, nascido na 
data de 16 de outubro de 1975 e de ROSAN-
GELA APARECIDA TORRES DA SILVA 
CAETANO, do lar, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 04 
de novembro de 1974, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 04 de 
junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ DA VEIGA JUNIOR 
e DAIANE RODRIGUES, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, divorciado de Juliana de Olivei-
ra Carvalho, cujo o casamento foi dissolvido aos 
15/02/2017, com 32 anos de idade, nascido a 01 de 
outubro de 1987, serviços gerais, residente à Rua 
Antonio Luiz Rosa, nº 305, Vila Santa Maria, Itapeva 
- SP, filho de JOSÉ DA VEIGA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de Santa 
Catarina-SC, nascido na data de 13 de agosto de 
1952, residente e domiciliado nesta cidade Itapeva-
-SP e de SOFIA DE CAMARGO TOMCE-
AC, natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP na data de 25 de dezembro 

de 1999; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 27 anos de idade, nascida a 29/06/1992, do 
lar, residente à Rua Antonio Luiz Rosa, nº 305, Vila 
Santa Maria, Itapeva - SP, filha de VALDIVINO 
RODRIGUES, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Campo Mourão-PR 
e de SUELI DE LIMA, lavradora, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP, residen-
tes e domiciliados nesta cidade Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 04 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV WAGNER JOSÉ VIEIRA e 
EOLINA APARECIDA PINTO ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Angatuba-SP, solteiro, 
com 54 anos de idade, nascido a 20 de setembro 
de 1965, tratorista, residente no Bairro Pacova, Ita-
peva - SP, filho de ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA, 
natural de Angatuba - SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva - SP e de EVA PINTO, na-
tural de Angatuba - SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 40 anos de idade, nascida 
a 18/07/1979, trabalhadora rural, residente no Bair-
ro Pacova, Itapeva - SP, filha de JOÃO CUNHA 
DE ALMEIDA, aposentado, nacionalidade brasi-
leira, 65 anos, natural de Itapeva - SP, residente e 
domiciliado em Taquarivaí - SP e de MARIA DA 
GLORIA PINTO ALMEIDA, natural de Ta-
quarivaí - SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 05 de 
junho de 2020 

Nºs I, III e IV LEANDRO DE SOUZA RODRI-
GUES e TALIA DE OLIVEIRA SILVA, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 
anos de idade, nascido a 28 de novembro de 1997, 
vendedor, residente na Estrada Municipal, nº 582, 
Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filho de NILSON 
MARTINS RODRIGUES, servente de pedrei-
ro, nacionalidade Brasileira, 50 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliado em Sengés- PR 
e de VANDERLEIA DE SOUZA, do lar, na-
cionalidade brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-
-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos 
de idade, nascida a 10/03/2000, do lar, residente na 
Estrada Municipal, nº 582, Jardim Bela Vista, Itape-
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Embainha tua espada. – Jesus 
(JOÃO, 18:11)

A guerra foi sempre o terror 
das nações.

Furacão de inconsciência abre 
a porta a todos os monstros da de-
sigualdade por onde se manifesta. 
O que a civilização ergue, ao preço 
dos séculos laboriosos de suor, des-
trói com a fúria de poucos dias.

Diante dela, surgem o morticí-
nio e o arrasamento, que compe-
lem o povo à crueldade e à barba-
ria, em razão das quais aparecem 
dias amargos de sofrimento e rege-
neração para as coletividades que 
lhe aceitaram os desvarios.

Ocorre o mesmo, dentro de 
nós, quando abrimos luta contra 
os semelhantes...

Sustentando a contenda com o 
próximo, destruidora tempestade 

de sentimentos nos desarvora o 
coração. Ideais superiores e aspi-
rações sublimes longamente aca-
riciados por nosso espírito, cons-
truções do presente para o futuro 
e plantações de luz e amor, no ter-
reno de nossas almas, sofrem desa-
bamento e desintegração, porque 
o equilíbrio e a violência nos fazem 
tremer e cair nas vibrações do 
egoísmo absoluto que havíamos 
relegado à retaguarda da evolução.

Depois disso, muitas vezes 
devemos atravessar aflitivas exis-
tências de expiação para corrigir 
as brechas que nos aviltam o barco 
do destino, em breves momentos 
de insânia...

Em nosso aprendizado cristão, 
lembremo-nos da palavra do Se-
nhor: “Embainha tua espada...”

Alimentando a guerra com 
os outros, perdemo-nos nas tre-
vas exteriores, esquecendo o bom 
combate que nos cabe manter em 
nós mesmos.

Façamos a paz com os que nos 

cercam, lutando contra as sombras 
que ainda nos perturbam a exis-
tência, para que se faça em nós o 
reinado da luz.

De lança em riste, jamais con-
quistaremos o bem que deseja-
mos.

A cruz do Mestre tem a forma 
de uma espada com a lâmina vol-
tada para baixo.

Recordemos, assim, que, sacri-
ficando-se sobre uma espada sim-
bólica, devidamente ensarilhada, 
é que Jesus conferiu ao homem a 
benção da paz, com felicidade e 
renovação.

Comentários: Onde está a nos-
sa espada? Na língua ferina, nos 
olhos maliciosos, nas mãos algo-
zes, nos pensamentos deturpados, 
nos sentimentos corrompidos, 
nos julgamentos sem conhecer a 
justa causa, no capricho pessoal. 
Façamos a paz com nós mesmos. 
Guardemos nossa espada.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Fonte Viva=

va - SP, filha de CLAUDINEI SILVA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de 
Itaporanga-SP e de ROSEMEIRE PEREIRA 
DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 
34 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e do-
miciliados em Itaporanga-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 05 de junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOÃO CARLOS COSTA 
GRANADO e MARA REGINA MARQUES 
DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de Loan-
da-PR, solteiro, com 31 anos de idade, nascido a 13 
de maio de 1989, metalúrgico, residente à Rua Rafael 
Gongora, nº 41, Quadra 31 Lote 41, Morada do Bos-
que, Itapeva - SP, filho de JOÃO GRANADO 
FERNANDES, nacionalidade brasileira, falecido 
em Santa Isabel do Ivaí-PR e de ONDINA COSTA 
FERNANDES, aposentada, nacionalidade brasilei-
ra, 67 anos, residente e domiciliada em Santa Isabel do 
Ivaí- PR; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
da de Valdir Rodrigues Gonçalves, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 17/03/2020, com 49 anos de idade, 
nascida a 29/06/1970, funcionária pública, residente à 
Rua Rafael Gongora, nº 41, Quadra 31 Lote 41, Mora-
da do Bosque, Itapeva - SP, filha de PATROCINIO 
VIEIRA DOS SANTOS, natural de Januária-MG, 
nacionalidade brasileira, falecido em Nova Campina-
-SP e de BENEDITA MARQUES DOS SAN-
TOS, natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adota-
do será o de Comunhão Parcial de Bens. 
06 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV BRUNO HENRIQUE DOS 
SANTOS LIMA e ALAN VIEIRA DE LIMA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
23 anos de idade, nascido a 21 de fevereiro de 
1997, serralheiro, residente à Rua Laudelina Lourei-
ro de Melo, nº 495, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de ROQUE DE OLIVEIRA LIMA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Itapeva-SP e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de 
Guapiara-SP, residentes e domiciliados em Itape-
va-SP; sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, solteiro, 
com 26 anos de idade, nascida a 26/08/1993, do 
lar, residente à Rua Laudelina Loureiro de Melo, nº 
495, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 

MARIA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Itaberá-SP, residente e domiciliado 
em Ribeirão Branco-SP e de CLEILDES VIEI-
RA DOS SANTOS, natural de Jeremoabo- BA, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 06 de junho 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V NÍCOLAS FIGUEIREDO 
CASTRO e GABRIELLE VILLIANE DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Caieiras-
-SP, solteiro, com 26 anos de idade, nascido a 28 
de março de 1994, policial militar, residente à Rua 
Maria Raimunda, nº 208, Vila Aparecida, Itapeva - 
SP, filho de MAXIMILIANO DA SILVA CAS-
TRO, policial militar, nacionalidade brasileira, 54 
anos, natural de São Paulo - SP e de CRISTHIA-
NE APARECIDA FIGUEIREDO CASTRO, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 49 anos, 
natural de Franco da Rocha - SP, residentes e do-
miciliados em Franco da Rocha - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Erick José 
Macêdo Santos, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 17/03/2014, com 23 anos de idade, nascida a 
09/06/1996, comerciante, residente à Rua Maria 
Raimunda, nº 208, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de VALTER RICARDO DE OLIVEIRA, la-
vrador, nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de 
Itapeva - SP e de ROSELÍ DE JESUS TOMÉ 
OLIVEIRA, lavradora, nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e do-
miciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 06 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV GENESIO CARDOSO JUNIOR 
e BRUNA LARISSA DE CARVALHO 
FERREIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 17 de ju-
nho de 1996, vendedor, residente à Rua Benedito 
Schimidt de Barros, nº 59, Parque Vista Alegre, 
Itapeva - SP, filho de GENESIO CARDOSO, 
mecânico, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Ponta Grossa-PR e de SIRLENE DE APA-
RECIDA SANTOS CARDOSO, auxiliar de 
escritório, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural 
de Ribeira-SP, residentes e domiciliados em Itape-
va-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-

Embainha tua espada

No domingo (07), um ado-
lescente foi detido pela Guarda 
Municipal ao ser flagrado com 
drogas pela Vila São Francisco.

Uma equipe da ROMU- Ron-
da Ostensiva Municipal reali-
zava patrulhamento pelo local 
dos fatos, quando avistaram 
dois indivíduos em atitude sus-
peita sendo que um deles jogou 
um boné no chão ao perceber 
a aproximação da viatura. Devi-
do ao fato os GCMs abordaram 
a dupla e em revista pessoal foi 
encontrado com um adolescen-
te, 70 reais em dinheiro e jun-
to com boné ao qual jogou no 

Adolescente é detido com 
drogas na Vila São Francisco

chão foi encontrado 8 porções 
de pedras amarelas semelhante 
ao crack, ao ser indagado sobre 
o entorpecente , alegou não ser 
de sua propriedade, já com o 
segundo indivíduo nada foi en-
contrado. 

De imediato foi avisado 
a genitora do mesmo para 
acompanhar ao plantão po-
licial onde o jovem foi apre-
sentado autoridade policial 
que determinou o registro da 
ocorrência, fez apreensão dos 
entorpecentes e do dinheiro. 
Logo após liberou o adoles-
cente para a sua genitora.

Na quarta-feira (10), a Guar-
da Civil Municipal recebeu uma 
denúncia anônima de que pela 
Rua Jovil Gomes Pinheiro no 
Jardim Beija-Flor havia drogas 
escondidas em uma área de 
mata.

Diante da informação da 
equipe da Ronda Ostenciva Mu-
nicipal – ROMU com o apoio da 
equipe do Canil se deslocaram 
para o local e utilizando a cade-
la Zara nas buscas por entorpe-
centes lograram êxito em loca-
lizar 35 micro tubos contendo 
cocaína em seu interior.

A droga foi apreendida pela 
GCM e encaminhadao ao Plan-
tão Policial onde foi registrada 
a ocorrência.

Denúncia anônima leva a preensão 
de drogas no Jardim Beija-Flor

Uma operação conjunta 
da Polícia Civil prendeu nesta 
segunda-feira (08), traficantes 
nas cidades de São Paulo e Ita-
berá.

De acordo com os policiais 
que participaram da operação 
as investigações sobre o caso 
duraram dois meses e foi reali-
zada em conjunto com os Poli-
ciais Civis de Itaberá/SP. Neste 
período foram realizadas três 
prisões em flagrante, uma que 
culminou na apreensão de cer-
ca de mil papelotes de cocaína 
e meio quilo de crack, outra 
que teve a apreensão de quatro 
quilos de maconha e por fim a 
apreensão das 1003 porções de 
crack.  

Às 1h30 de segunda os 
policiais iniciaram a opera-
ção  quando policiais da DISE 
e da DIG de Itapeva reuniram-

Operação conjunta da 
Polícial Civil prende traficantes 
em São Paulo e Itaberá

-se com Policiais Civis do GOE 
(Grupo de Operações Especiais) 
de Sorocaba e partiram a Zona 
Leste de São Paulo/SP, com a 
finalidade de prender dois tra-
ficantes que forneceram as dro-
gas apreendidas naqueles “fla-
grantes” e ainda revistar cinco 
moradias. Foi capturado um 
dos indivíduos e outro não foi 
localizado

Enquanto isso às 05h, ou-
tras equipes da DISE e DIG se 
reuniam em Itapeva com Poli-
ciais Civis da “Sede”, de Itara-
ré/SP, Buri/SP e Itaberá/SP para 
partirem até Itaberá capturar 
outros três envolvidos nessa 
investigação e revistar oito 
imóveis. Dois indivíduos foram 
capturados e um deles não foi 
localizado.
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