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Nesta sexta-feira (19), a du-
pla sertaneja Gian & Giovani 

fará uma live solidária em prol 
do Lar Vicentino de Itapeva.

Gian & Giovani fazem 
live solidária em prol 

do Lar Vicentino

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, irá disponibi-

lizar duas vezes por semana, os 
serviços do Cras Móvel no Bairro 
Morada do Bosque. Página 08.

Cras Móvel irá atender 
comunidade do Bairro 

Morada do Bosque duas 
vezes por semana
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Realização de festa em 
Itapeva deve parar no 

Ministério Público
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50 vagas de emprego 
disponíveis em Itapeva

Na terça-feira (16), a Guarda 
Civil Municipal de Itapeva rea-
lizou mais uma grande apreen-
são de entorpecentes junto a 
linha férrea da Vila São Francis-
co. Página 11.

Ações da GCM desfalcam
o tráfico na cidade

Secretaria de Saúde 
realiza ações no combate 
aos focos transmissores 

da dengue
Objetivo é orientar a comunidade na prevenção e 

eliminação dos criadouros do mosquito
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Polícia Militar 
prende 

indivíduo 
por tráfico de 
entorpecente

Óticas Diniz realiza 
distribuição gratuita de 
máscaras em Itapeva
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Incrível como as eleições de 
2018 parece que não ensinaram 
nada a muitos que insistem na 
tática da velha política, ou sim-
plesmente na politicagem bara-
ta, como queiram.

Até 2012, os órgãos de im-
prensa eram praticamente os 
únicos canais de informações 
entre as pessoas, e muito do 
que acontecia em um bairro 
ficava restrito aquele local. 
Hoje com o avanço da tecno-
logia isso mudou, tanto é que 
coisas que acontecem do outro 
lado do mundo em questão de 
segundos chegam em nosso co-
nhecimento, e é nesse momen-
to em que é necessário filtrar o 
que chega e geralmente confir-
mar através de um órgão de im-
prensa, com responsabilidade.

Hoje, em nossa cidade ve-
mos que a politicagem já ini-
cíou-se, mais uma vez com uma 
tática podre e sem escrupulos, 
nenhum governo é perfeito, da 
mesma forma que nenhum go-
verno é 100% ruim. A impren-
sa cabe a IMPARCIALIDADE, 
mostrar os fatos como eles são, 
ouvindo os dois lados quando 
necessário, mas acima de tudo 

respeitando seus leitores, che-
ga a ser infantil acreditar que 
essa tática te ataques e desme-
recimentos ainda funciona.

Exemplo disso foi a eleição 
de Jair Bolsonaro, não entrando 
no mérito de seu governo, mas 
enquanto o atual presidente 
focava em sua candidatura, os 
adversários focavam em ata-
ques, deixando assim de se 
auto promover. O que vemos 
em Itapeva hoje, guardadas as 
devidas proporções, parece fil-
me repetido, muitos apontando 
os defeitos de seus adversários 
e deixando de mostrar o que 
tem a oferecer.

Nesse ambiente atual, a 
preocupação com o Covid-19 é 
grande, mas a preocupação em 
manter os adeptos da política 
do desmerecimento também 
tem seu espaço, pois se conti-
nuar desta forma, mais uma 
vez vamos colocar representan-
tes no Executivo e Legislativo 
que seriam o menos pior e não 
o mais capacitado.

Como diria um conhecido 
colunista, SPC, a quem peço 
licença para usar uma de suas 
marca registrada, “Oremos!”

A velha política

O PAT – Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
de Itapeva (SP) realiza 

semanalmente a divulgação 
das vagas de emprego disponí-
veis na cidade.

Em Itapeva, são vagas para 
operadores de máquinas flores-
tais (40), mecânicos de máquinas 
florestais (5), líderes florestais (2), 
supervisores florestais (2) e para 
supervisor de pessoal (1).

Os interessados nas vagas 
devem apresentar curriculum 
vitae. O órgão voltou a funcio-
nar com atendimentos presen-
ciais, sendo que há a necessida-
de 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, 

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador oferece 50 vagas 
de emprego em Itapeva

São vagas para operadores de máquinas florestais (40), 
mecânicos de máquinas florestais (5), líderes florestais (2), 
supervisores florestais (2) e supervisor de pessoal (1)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

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 Assem-
bleia Geral Extraordinária no próximo dia 24 de junho de 2020, às 9 horas, 
por meio de audiência virtual pelo aplicativo Zoom, com a finalidade de 
deliberar a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação da ata da reunião anterior;
2) Formalização da Discussão e Aprovação das mudanças no Estatuto 
Social do Condersul, em especial o artigo 18, que trata da área de com-
petência do Senhor Secretário Executivo da Entidade;
3) Eleição; 
4) 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, 19 de junho de 2020.

NELSON MILAN ELIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONDERSUL

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 
realizar o serviço pela internet 
no portal do Governo Federal. 
Caso não seja possível, será 
realizado o agendamento do 
serviço presencial na unidade 
do PAT.

Como acessar pela internet
Os PATs que são geridos pela 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado continuam 
realizando atendimento remo-
to. O cidadão pode acessar os 
serviços de seguro-desemprego, 
intermediação de mão- de- obra, 
emissão de carteira de trabalho 
e previdência social, por meio 
do site www.gov.br/trabalho ou 
baixar os aplicativos SINE FÁCIL 
e CTPS Digital nas lojas disponí-
veis 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 
Espaço Cidadão.
Agendamento somente 
pelo telefone:
 (15) 3526-6290
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Informação foi divulgada 
pelo TRE/SP na quinta-feira 
(18).

A Justiça Eleitoral suspen-
deu temporariamente, com 
base na Resolução TSE nº 
23.616/2020, o cancelamento 
de títulos dos eleitores que não 
compareceram ao cadastra-
mento biométrico obrigatório, 
realizado em 479 municípios 

paulistas em 2019. Assim, os 
eleitores dessas cidades pode-
rão votar normalmente nas 
Eleições Municipais de 2020.

Mas atenção, após as elei-
ções, os eleitores deverão regu-
larizar a situação com a Justiça 
Eleitoral. Isso porque, após a 
reabertura do cadastro eleito-
ral, essas inscrições voltarão a 
figurar como canceladas.

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde, orienta a popula-
ção sobre a correta utilização 
das máscaras, com objetivo 
de evitar o acúmulo de vírus e 
bactérias. A secretária de Saú-
de, Karen Grube Lopez explica 
as melhores formas de usar e 
lavar as máscaras de tecido e 
TNT.

Segundo as informações da 
secretária, tanto a máscara de 
tecido, quanto a máscara de 
TNT, podem ser utilizadas por 
um período de até 4h. A de te-
cido deve ser lavada a cada uso 
e caso aparente estar suja ou 
fique umedecida tem que ser 
trocada imediatamente. Já a 
máscara de TNT é descartável. 
Ambos os modelos possuem 
dobras, as quais precisam ser 
sempre posicionadas para bai-
xo, para evitar o acúmulo de 

Secretaria de Saúde orienta sobre 
a utilização correta das máscaras

sujeiras e/ou microrganismos.
O Decreto Estadual 

64959/20 prevê o uso obriga-
tório de máscaras nos espaços 

de acesso ao público, como co-
mércios, repartições públicas, 
transporte coletivo, entre ou-
tros. Este equipamento de pro-

teção individual é considerado 
um dos principais aliados para 
conter a disseminação do Coro-
navírus.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), 
afirmou nesta quar-

ta-feira (17) que a Secretaria 
Estadual de Educação deve 
anunciar no dia 24 de junho o 
calendário de retorno das ati-
vidades escolares presenciais 
no estado. O anúncio depende, 
sobretudo, da recuperação do 
secretário Rossieli Soares, que 
teve alta nesta quarta do Hos-
pital 9 de Julho, onde passava 
por tratamento para Covid-19, 
disse o governador em entre-
vista à rádio BandNews FM de 
SP.

“Na semana que vem, o 
secretário Rossieli Soares, que 
está se recuperando da Co-
vid-19 e, felizmente, está se 
recuperando bem, vai anunciar 

provavelmente na quarta-feira, 
24, um novo calendário escolar 
presencial. Até essa informação 
e até a volta [das aulas], que 
não será breve, vamos deixar 
claro pra não criar expectati-
vas aos que estão nos ouvindo 
aqui. [A volta às aulas] será se-
gura e no momento correto e 
será anunciada no próximo dia 
24 pelo próprio secretário Ros-
sieli”, informou João Doria.

Durante a entrevista, o go-
vernador paulista alertou que o 
retorno às aulas não vai ser bre-
ve e só deve ser previsto na últi-
ma etapa do Plano São Paulo de 
flexibilização da quarentena, 
que fixa metas e indicadores 
para que os municípios paulis-
tas possam voltar gradualmen-
te às atividades.

“Em todo o mundo, a últi-
ma etapa foi a etapa do ensino, 
porque o risco é maior de con-
tágio. Então, nós faremos isso 
de forma muito cuidadosa. E 
no dia 24 de junho, quarta-feira 
da próxima semana, o secreta-
rio da educação Rossieli Soares 
anunciará quando as aulas po-
derão voltar, em que nível [se 
referindo às cores do Plano SP], 
em que momento e com quais 
protocolos”, afirmou Doria.

Nas particulares, o protocolo 
de retomada está pronto desde 
maio. São mais de sessenta me-
didas como disponibilizar água, 
sabão e álcool gel aos alunos e 
professores, suspender ativida-
des coletivas, medir a tempera-
tura de todos que forem entrar 
na escola, e reduzir número de 

alunos nas salas de aula.
Tão importante quanto os 

critérios sanitários é garantir 
as condições pedagógicas para 

uma retomada. As particulares 
estabeleceram que vão reali-
zar uma avaliação do nível de 
aprendizado dos alunos, am-

pliar a jornada diária e repor as 
aulas aos sábados e em turnos 
alternativos.

Fonte: G1

Doria diz que calendário de retorno 
presencial às aulas em São Paulo deve ser 
apresentado na próxima semana

A data prevista para a divulgação é 24 de junho, mas o 
governador alertou que o retorno de fato às atividades 
escolares presenciais em SP não deve ser breve

A flexibilização das normas 
de segurança contra o Covid-19 
ajudaram a um jovem de Itape-
va a realizar um sonho, conhe-

Jovem que sonha em ser policial 
visita batalhão em Itapeva

cer o 54º Batalhão da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 
localizado em Itapeva.

O pequeno Konrado acom-
panhado do Cabo PM Veiga co-
nheceu as diversas repartições 
existentes no batalhão e con-
versando com os policiais ficou 
sabendo um pouco da rotina 
dos policiais que zelam pela se-
gurança da sociedade.

Konrado contou que seu so-
nho é ingressar na Polícia Mili-
tar, sonho esse que foi incenti-
vado pelos policiais.
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Após ganhar reconheci-
mento nacional a cer-
ca de 10 anos como os 

Daarpop Boys, onde participa-
ram de diversos programas de 
televisão, os irmãos Rodrigo 
Santos da Silva e Danilo San-
tos da Silva se preparam agora 
para retornar as telinhas em 
breve.

Rodrigo Fonseca e Dan Sil-
va como se intitulam artisti-
camente contam que durante 
essa quarentena foram firma-

Holofotes: Dan Silva e Rodrigo Fonseca fecham 
parcerias para novos trabalhos artísticos

dos acordos para diversas apre-
sentações da dupla que sonha 
em voltar aos holofotes da 
fama.

A primeira boa notícia é 
que foram convidados a gravar 
com o cantor Robson Monteiro, 
a música ainda é um mistério, 
porém a dupla já adiantou que 
se trata de uma música interna-
cional. Outro anuncio feito foi 
de que já estão agendados dois 
programas para os irmãos par-
ticiparem no SBT, um na Eliana 

e outro no Ratinho.
A onda de boa notícia não 

para por aí, reconhecendo o 
talento dos irmãos, o produtor 
do Zé Henrique da dupla Zé 
Henrique & Gabriel convidou 
os artistas de Itapeva para uma 
parceria em um clipe da dupla 
sertaneja para quando as coi-
sas normalizarem.

Além desses trabalhos, Dan 
e Rodrigo estão programando 
apresentações especiais com 
cunho social que serão realiza-

das pelo interior de São Paulo, 
a produção desses eventos será 
feita pelo renomado Tomas Hot, 
empresário, produtor e diretor.

Os jovens que são donos de 
um talento único e que chama-
ram a atenção de diversos ar-
tistas quando apareceram em 
programas de revelação de no-
vos artistas, agora voltam a so-
nhar com as chances que vem 
surgindo e que promete colocar 
os nomes deles e de Itapeva em 
evidência novamente.

CCR SPVias faz a doação 
de 1.000 máscaras 
para o Fundo Social de 
Solidariedade de Itapeva

A CCR SPVias, empresa fis-
calizada pela ARTESP (Agência 
de Transportes do Estado de 
São Paulo), realizou a doação 
de 1000 máscaras para o Fundo 
Social de Solidariedade de Ita-
peva. Além do município, mais 
de 10 mil máscaras de tecido 
estão sendo distribuídas para 
16 instituições e Fundos Sociais 
nos municípios de Itapetinin-
ga, Avaré, Itararé, Capão Bonito 
e Tatuí. A entrega dessas más-
caras faz parte do pacote de 
ações da concessionária contra 
o Covid-19.

De acordo com a responsá-
vel pelo Instituto CCR na CCR 
SPVias, Débora Aguiar, essas 
máscaras serão entregues para 
atender diversos públicos em 

vulnerabilidade. “Vamos aten-
der idosos, pessoas em situa-
ção de rua, crianças, adolescen-
tes e comunidades carentes. O 
objetivo é apoiar na prevenção 
para que consigamos vencer 
essa pandemia”, afirma.

Segundo o diretor da con-
cessionária, José Salim, a ação 
das entregas das máscaras de 
tecido reforça o compromisso 
da CCR SPVias com suas comu-
nidades lindeiras. “Não cuida-
mos apenas de rodovias ou so-
corremos veículos. Somos uma 
empresa que tem em seu DNA a 
responsabilidade social. E nes-
se momento difícil, não seria 
diferente”, diz.

A entrega das máscaras de 
tecido foi viabilizada pelo Insti-

tuto CCR, organização privada, 
sem fins lucrativos, qualificada 
como OSCIP - Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico, que visa ampliar a exce-
lência de sua prestação de ser-
viço e a sua percepção positiva 
dos principais públicos com os 
quais se relaciona.

A diretora do Fundo Social 
de Solidariedade de Itapeva, 
Joana de Oliveira, agradeceu à 
CCR SP Vias pelas doação das 
máscaras, explicando que elas 
serão distribuídas à comuni-
dade em geral, principalmente 
os servidores que trabalham na 
linha de frente contra a doença, 
como é o caso dos funcionários 
das áreas de saúde e assistência 
social.

Nesta sexta-feira (19), a du-
pla sertaneja Gian & Giovani 
fará uma live solidária em prol 
do Lar Vicentino de Itapeva.

A dupla que emplacou di-
versos sucessos nos anos 90 es-
tará fazendo a live através das 
redes sociais a partir das 21h. 

A live foi organizada por 
empresários de Itapeva que se 
uniram em prol do Lar Vicenti-
no com o objetivo de angariar 
fundos para manter o fun-
cionamenot da entidade que 
atualmente dá assistência a 98 
idosos e possui um quadro de 
60 funcionários.

Quem acompanhar a live 
poderá além de desfrutar 
de um momento de lazer, 
contribuir com o Lar Vicen-
tino através de um QR Code 
que aparecerá na tela da 
transmissão. Quem quiser 
colaborar com a entidade 
de outra forma, pode fazer 

Gian & Giovani fazem 
live solidária em prol do 
Lar Vicentino de Itapeva

atravésa de conta bancá-
ria: Banco do Brasil – Agên-

cia 0510-X, C/C36.503-3, CNPJ 
49.802.762/0001-09.
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A Óticas Diniz de Itapeva 
realizou nesta segunda-
-feira (15), a distribuição 

gratuita de máscaras para a po-
pulação local.

A ação faz parte da campa-

Óticas Diniz realiza distribuição 
gratuita de máscaras em Itapeva

nha “Nunca foi sobre óculos, 
mas sobre cuidar de você!”, fi-
losofia da rede Óticas Diniz que 
é engajada em cuidar da saúde 
de seus clientes e da popula-
ção em geral. De acordo com 

a diretora da ótica em Itapeva, 
Renata Louvatto, ações sociais 
como a realizada está no “DNA” 
das Óticas Diniz espalhadas por 
todo o Brasil.

Colaboradores da empre-

sa estiveram durante a ma-
nhã de segunda doando más-
caras no Lar Vicentino e na 
APAE, já no período da tarde 
foram doadas máscaras pró-
ximo ao AME – Ambulatório 

Médico de Especialidades de 
Itapeva. 

Além desses pontos, quem 
passou em frente a Óticas Diniz 
localizada na Rua Mário Prandi-
ni, 376 no Centro do município, 

em um determinado horário 
também recebeu uma máscara 
de brinde. A distribuição não 
foi centralizada somente na 
loja para evitar qualquer tipo 
de aglomeração.
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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 co-
locar 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.

Andreia Ferreira
Enfermeira UPA

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Trabalho na área há 18 
anos.

Como fica o pensamento do 
profissional neste momento?

A rotina tem sido estres-
sante, porém tomamos todos 
os cuidados possiveis, tanto 
por nós, familiares e pacientes 
que recebemos na UPA, usando 
sempre os equipamentos de se-
gurança.

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

Fico preocupada com o que 
pode acontecer, medo de trans-
mitir a doença para os meus 
familiares, esse no momento é 

maior medo, medo de alguém 
da equipe se contaminar, medo 
que os casos piorem e não te-
nhamos vagas no hospital para 
os cuidados necessários desses 
pacientes e até mesmo de fami-
liares e amigos.

Qual a mensagem que 
você deixa para a população, 
seja de prevenção, seja de po-
sitividade?

Que tenhamos fé no Cria-
dor. Para que as pessoas conti-
nuem se cuidando, que pense 
no próximo, que cuidem uns 
dos outros, porque no momen-
to todos nós estamos na mes-
ma situação, que não tenha-
mos pressa em resolver tudo 
de imediato, isso é só uma fase, 
vai passar, mas para que consi-
gamos sair bem dessa, temos 
que nos cuidar, que tenhamos 
esperança em dias melhores.

Fábio Corazza – Coordena-
dor de Enfermagem da Unida-
de de Urgência e Emergência 
da Santa Casa de Itapeva

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Formado há 15 anos na 
Unimar – Marilia, desde então 
trabalhando na Santa Casa de 
Misericórdia de Itapeva e há 3 
anos Coordenador de Enferma-

gem da Unidade de Urgência e 
Emergência.

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

Atualmente minha rotina 
de trabalho tem sido com uma 
carga de responsabilidade ain-
da maior, uma pela pandemia 
da COVID-19 estando sempre 
atento com os sinais e sinto-
mas dos clientes que chegam 
no nosso pronto socorro e 
pronto atendimento, e também 
pela proteção de nosso colabo-
radores, deixando todos com os 
EPI’S necessários para os aten-
dimentos diário no P.S.

Nossa rotina de P.S. não alte-
rou, pois as outras patologias não 
diminuíram, os infartos, AVCs, aci-
dentes e transferência de outros 
municípios não pararam, receben-
do Itapeva e toda região pois so-
mos referência em saúde.

Como fica o pensamento do 
profissional neste momento?

Eu particularmente estou 
tranquilo, pois estamos em uma 
instituição que nos está ampa-
rando com os protocolos e equi-
pamentos de proteção necessá-
rios, treinamentos rotineiros e 
muita força de vontade de toda 
a classe da enfermagem, médica, 
radiologia, recepção, porteiros, 
zeladoria, e outras categorias da 
equipe multidisciplinar na nossa 
Santa Casa, porém quando sabe-
mos que vamos receber um caso 
suspeito de COVID-19 ou confir-
mado, a tensão nos toma conta, 
mas com responsabilidade toda 
equipe faz sempre um trabalho 
maravilhoso, se cuidando e pres-
tando a melhor assistência aos 
pacientes.

Qual a mensagem que você 
deixa para a população, seja de 
prevenção, seja de positividade?

Estamos em um momento 
que jamais imaginávamos que 
aconteceria, um Vírus muito 
fatal entrou em nossas vidas, e 
deixando rastros muito tristes 
no Brasil e no mundo, porém 
temos que combater esse inimi-
go invisível aos nossos olhos, 
sempre evitando aglomera-
ções, higienizando muito bem 
nossas mãos, usando máscara 
sempre que tivermos contato 
com outras pessoas, inclusive 
dentro de casa e sair de casa 
quando você achar necessário, 
A pandemia vai passar e vamos 
voltar a nos abraçar, beijar, to-
car nas mãos e principalmente 
sair de casa com muito orgulho 
de ter vencido essa guerra con-
ta a COVID-19.

Gabriel Dantas - Enfermeiro
Há quantos anos você tra-

balha na área?

Sou enfermeiro e atuo na li-
nha de frente junto ao PS da San-
ta casa de Itapeva, tenho 25 anos 
e estou a 7 anos trabalhando di-
retamente  na área da saúde , em 
ambiente hospitalar. 

Diante dos que vivemos 
atualmente como tem sido 

sua rotina no serviço
Sabemos que um ambiente 

hospitalar, nos deparamos mui-
tas vezes por diversas dificul-
dades,  nas quais onde vemos a 
fragilidade do ser humano. No 
entanto vivemos atualmente 
um período de grandes ques-
tionamentos e incertezas onde 
no decorrer de nossas rotinas 
procuramos agir de aspecto 
confortante , eficaz e explica-
tivo, buscando aplicar  nossos 
cuidados e orientações aos nos-
sos pacientes.

Como fica o pensamento do 
profissional neste momento?

Não podemos nos esque-
cer que o profissional que está 
atuando em linha de frente, 
também é um ser humano 
como outro qualquer, onde nos  
ocorrem diversos pensamentos 
e questionamentos , mas os 
que sempre vão prevalecer é o 
de cuidar do próximo como se 
fosse nosso familiar mais ama-
do, pois com certeza ele é o 
amor de alguém. 

Qual a mensagem que você 
deixa para a população, seja de 
prevenção, seja de positividade

Sabemos que estamos pas-
sando por um momento de ad-
versidades , mas não podemos 
nos deixar ser abatidos por 
elas. Devemos seguir em frente 
cada um fazendo sua parte nos 
profissionais da saúde atuando 
diretamente contra essa pande-
mia e a população fazendo sua 
parte respeitando os cuidados a 
serem tomados quanto ao uso 
de máscara, higiene das mãos 
e quanto ao isolamento social. 
Só assim vamos vencer juntos 
somos mais fortes.

Mônica Prado – Fermacêu-
tica UPA

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Trabalho na área há 16 
anos.

Como fica o pensamento do 
profissional neste momento?

Minha rotina tem sido bem 
dificil, estressante e preocupan-
te devido a tensão que estamos 
passando.

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

Meu pensamento é de 
medo e preocupação de acabar 
transmitindo o vírus aos meus 
familiares, pessoas que tenho 
que conviver, mesmo tomando 
todos os cuidados.

Qual a mensagem que 
você deixa para a população, 
seja de prevenção, seja de po-
sitividade?

Espero que a população te-
nha mais consciência, evite ao 
máximo sair de casa, aumen-
tando a taxa de isolamento so-
cial, para que diminua o avan-
ço da doença, continuem tendo 
as atitudes individuais como a 
higienização das mãos e uso 
de máscaras para que tudo isso 
termine logo e possamos viver 
um novo normal.
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A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde e Di-

visão de Vigilância Ambiental e 

Controle de Zoonoses (DVACZ) 
realizou no dia 10 de junho na 
empresa Maringá Ferro-Liga 
S.A, uma vistoria, com o obje-

Secretaria de Saúde realiza ações no 
combate aos focos transmissores da dengue

Objetivo é orientar a comunidade na prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito

tivo de orientar os funcionários 
sobre a prevenção de possíveis 
criadouros do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.

As equipes que realizam de 
maneira contínua ações de blo-
queio e busca ativa de novos 
casos de dengue, também con-
sideram de suma importância 
a participação da comunidade 
ao vistoriar e eliminar os focos 
transmissores de seus imóveis. 
É fundamental a verificação de 
calhas, caixas d´água, lajes, 
vasos de plantas, pneus, latas, 
potes, brinquedos velhos, além 
de outros recipientes, que acu-
mulam água e ofereçam riscos 
às famílias.

É preciso também que os 
munícipes fiquem atentos aos 
principais sintomas, que são 
respectivamente: febre, dores 
nas articulações, dores de cabe-
ça (especialmente no fundo dos 

olhos), manchas avermelhadas 
pela pele, coceira e vermelhi-

dão nos olhos). Ao apresentar 
estes sintomas, deve-se procu-

rar orientação médica imedia-
tamente.

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social, irá dis-
ponibilizar duas vezes por 
semana, os serviços do Cras 
Móvel no Bairro Morada do 
Bosque.

Os atendimentos em fren-
te à UBS do bairro serão rea-
lizados às segundas-feiras das 
14h às 17h e nas sextas-feiras 
das 9h às 16h. O objetivo é 
proporcionar e fortalecer a 
convivência com a família e 
com a comunidade.

O trabalho volante do 
Cras Móvel se caracteriza 

Cras Móvel irá atender comunidade do Bairro 
Morada do Bosque duas vezes por semana

Equipe volante conta com os serviços de assistente social, psicólogo, oficial administrativo e motorista

pelo deslocamento de uma 
equipe exclusiva para este 
serviço, formada por as-
sistente social, psicólogo, 
oficial administrativo e mo-
torista, com o intuito de fa-
cilitar o acesso da população 
às atividades e benefícios da 
assistência social, além de 
realizar os encaminhamentos 
necessários para outras políti-
cas públicas.

Essa equipe é responsável 
por fazer a busca ativa das 
famílias, desenvolver o Servi-
ço de Proteção e Atendimen-
to Integral à Família (PAIF) e 

demais serviços de Proteção 
Social Básica, que poderão 
ser adaptados às condições 
locais específicas, desde que 
respeitem suas finalidades, 
bem como é responsável por 
apoiar a inclusão ou atualiza-
ção cadastral delas no Cadas-
tro Único.

O presidente da Associa-
ção de Moradores do Bairro 
Morada do Bosque, Silvio Re-
zende, acompanhou o pre-
feito e a secretária de Desen-
volvimento Social, durante a 
apresentação do Cras Móvel 
no local.

O  PAA - Programa de Aqui-
sição de Alimentos , por meio  
de uma parceria  do Governo 
Federal  com a Prefeitura de 
Itapeva, via  Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abaste-
cimento ,  possibilita e garan-
te a renda para  famílias da 
zona rural.

Nesta segunda-feira, dia 
15, o programa foi retomado 
na Comunidade Quilombola 
do Jaó e os moradores já rea-
lizaram a venda institucional 
das hortaliças produzidas por 
eles.

A maioria das hortaliças 
é produzida de forma orgâni-

Entidades beneficentes recebem da 
Prefeitura de Itapeva alimentos produzidos 
pela  Comunidade Quilombola do Jaó

ca, sem o uso de defensivos 
agrícolas, o que garante mais 
qualidade nutricional aos ali-
mentos. Além disso, todos 
os alimentos adquiridos por 
meio do PAA na Comunidade 
Quilombola do Jaó são envia-
dos às entidades assistenciais 
do município.

“Além de ajudar os produ-
tores da Agricultura Familiar 
com a compra das hortali-
ças produzidas, o programa 
também oferece alimentos in 
natura de qualidade para as 
pessoas assistidas pelas enti-
dades beneficentes de Itape-
va”, explicou o secretário de 

Agricultura.
O novo projeto do PAA 

é desenvolvido em parceria 
com a Associação dos Produ-
tores Rurais da Comunidade 
Quilombola do Jaó e a ARKÉ, 
por meio do PDRT - Programa 
de Desenvolvimento Rural e 
Territorial da SUZANO.

“Estamos muito agrade-
cidos em poder entregar a 
nossa produção familiar para 
a Prefeitura, pois assim temos 
uma renda que possibilita o 
sustento de nossas famílias”, 
agradeceu a moradora e líder 
comunitária do bairro Jaó, 
Noemi Lima.
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Apesar da flexibilização 
das normas de isola-
mento do Covid-19, 

muitas coisas ainda não são 
permitidas serem realizadas na 
tentativa de diminuir os casos 
no estado de São Paulo e em 
Itapeva, mesmo assim um re-
cinto no Jardim Virgínia acabou 
sendo utilizado para realização 
de uma festa que contou com 
aglomeração de pessoas.

Uma dessas festa ocorreu 
na noite de sábado (13), e reu-
niu diversas pessoas, uma de-
las foi reconhecida como sendo 

Realização de festa em Itapeva 
deve parar no Ministério Público

Em meio a pandemia do Covid-19, população denncia aglomeração de pessoas em recinto de eventos no Jardim Virgínia

um ex-vereador participando 
do evento.

Diversos cidadãos entraram 
em contato com nossa equipe 
de jornalismo denunciando o 
caso. Em contato com a Guar-
da Civil Municipal de Itapeva 
fomos informados que junta-
mente com a Polícia Militar os 
agentes da Lei estiveram horas 
antes no recinto justamente 
com o intuíto de coibir qual-
quer evento com aglomeração 
de pessoas.

Como a fiscalização não sur-
tiu efeito a GCM voltou ao local 

a noite, porém quando chega-
ram a festa já havia terminado, 
mesmo assim os responsáveis 
pela festa e o dono do espaço 
onde ela ocorreu foram quali-
ficados pelos guardas munici-
pais. 

Ainda segundo a Guarda 
Municipal, já havia outras de-
núncias de festas irregulares 
no local e devido a situação, 
um documento será encami-
nhado ao Ministério Público 
para que o órgão determine 
as providências a serem ado-
tadas.

O auxílio emergencial que 
deveria ser um alívio para os 
cidadãos que necessitam do be-
nefício oferecido pelo Governo 
Federal durante a Pandemia do 
Covid-19, porém muitos estão 
tendo mais dor de cabeça ain-
da quando se dirigem a agência 
bancária para sacar o montante 
de R$ 600.

Na semana passada diversas 
pessoas tiveram uma surpresa o 
tentar sacar o auxílio, pois desco-
briram que outra pessoa já havia 
sacado ou pago um boleto com 
seu dinheiro. Ao descobrir o cri-
me os cidadãos procuram os fun-
cionários da Caixa Econômica Fe-
deral que orientam os cidadãos a 
procurar a polícia para registrar 
o caso.

Dezenas de pessoas tem auxílio 
emergencial sacado indevidamente

Golpistas vem usando dados de contemplados com auxílio 
emergencial para sacar o dinheiro antes dos beneficíados

Diante da situação os lesa-
dos pelos criminosos se diri-
giram para o Plantão Policial 
para registrar a ocorrência, 
de acordo com informações 
levantadas pelo Jornal Ita 
News, em um dia só foram 
cerca de 30 pessoas presentes 
na delegacia da Polícia Civil 
para registrar o caso.

De acordo com um dos atin-
gidos pelo golpe, na delegacia 
foi registrado boletim de ocor-
rência de estelionato, porém 
alguns advogados ao comen-
tarem o assunto dizem que o 
crime pode ser enquadrado 
como furto mediante fraude. 
As vítimas do crime, após re-
gistrarem a ocorrência tem 180 
dias para fazerem o pedido de 

representação da ocorrência, 
ou seja, demonstrar interesse 
que a ação de investigação seja 
iniciada.

O que diz a CEF
De acordo com a Caixa Eco-

nômica Federal os cidadãos que 
tiveram seu dinheiro sacado 
indevidamente devem fazer a 
contestação e aguardar a res-
posta da agência.

Como fazer a contestação?
O cliente deve registrar Bo-

letim de Ocorrência junto a au-
toridade policial e abrir proces-
so de contestação em qualquer 
agência da Caixa. 

 A Caixa fará a análise 
da contestação e adotará as 

providências necessárias. 
Segundo o banco, o processo 
é avaliado no menor prazo 
possível, sendo que os be-

neficiários são devidamente 
ressarcidos quando é com-
provado o saque fraudulen-
to. A agência da Caixa entra-

rá em contato com o cliente 
e estará à disposição para 
acompanhamento da solici-
tação e informações. 

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

No campo social

Ele respondeu e disse-lhes: - Daí-
-lhes vós de comer... (Marcos, 6:37)

Diante da multidão fatiga-
da e faminta, Jesus recomenda 
aos apóstolos: Daí-lhes vós de 
comer.

A observação do Mestre 
é importante, quando real-
mente poderia Ele induzi-los 
a recriminar a multidão pela 
imprudência de uma jornada 
exaustiva até o monte, sem a 
garantia da comida.

O Mestre desejou, porém, 
gravar no espírito dos apren-
dizes a consagração deles ao 
serviço popular. Ensinou que 
aos cooperadores do Evange-
lho, perante a turba necessita-
da, compete tão somente um 
dever- o da prestação de auxi-
lio desinteressado e fraternal.

Naquela hora do ensina-
mento inesquecível, a fome 
era naturalmente do corpo, 
vencido de cansaço, mas, ain-
da e sempre, vemos a mul-
tidão carecente de amparo, 
dominada pela fome de luz e 
harmonia, vergastada pelos 
invisíveis azorragues da dis-
córdia e da incompreensão.

Os colaboradores de Jesus 
são chamados, não a obscure-
cê-la com o pessimismo, não a 
perturbá-la com a indisciplina 

ou a imobilizá-la com o desâ-
nimo, mas sim a nutri-la de es-
clarecimento e paz, fortaleza 
moral e sublime esperança.

Se te encontras diante do 
povo, com o anseio de ajudá-
-lo, se te propões contribuir na 
regeneração do campo social, 
não te percas em pregações de 
rebelião e desespero. Conserva 
a serenidade e alimenta o pró-
ximo com o teu bom exemplo e 
com a tua boa palavra.

Não olvides a recomenda-
ção do Senhor: “Daí-lhes vós 
de comer.”.

COMENTÁRIOS: A fome, a 
ajuda ao necessitado não pode 
chegar tarde, tem que ser ago-
ra. Dar o peixe, além de ensi-
na-lo a pescar.

Não deixemos nossa apa-
tia, indiferença serem formas 
disfarçadas de egoísmo, pois 
a ausência de fazer o bem é 
uma forma de fazer o mal. Dar 
o supérfluo não é caridade, é 
um dever. Não vamos esque-
cer  da parábola do  óbulo da 
viúva quando deu o necessá-
rio. A ajuda também consiste 
e dar o necessário, pois divi-
dir, repartir o pão não nos tra-
rá penúria.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Fonte Viva=

A Polícia Militar Ambiental 
de Itapeva prendeu na tarde de 
terça-feira (16), um homem por 
Posse Ilegal de Arma de Forgo 
em uma área rural de Nova 
Campina.

De acordo com os poli-
ciais, após receberem infor-
mações de que indivíduos 
estariam praticando caça no 
Bairro do Cedro, uma equipe 
da Polícia Ambiental deslo-
cu-se para o local indicado 
onde em contato com o ar-
rendatário do imóvel de-
nunciado questionaram se 
o mesmo possuía armas de 
fogo em sua residência, ape-

Polícia Ambiental prende 
homem por porte ilegal de 
arma de fogo em Nova Campina

sar de negar possuir armas, o 
homem não permitiu que os 
policiais vistoriassem o imóvel.

Enquanto um dos policiais 
conversava com o indivíduo, 
outro policial em varredura 
pelo quintal da propriedade, 
encontrou uma espingarda ca-
libre 28 desmuniciada e mais 5 
cartuchos íntegros do mesmo 

calibre.
Diante dos fatos foi dado 

voz de prisão ao indivíduo e 
encaminhado o mesmo para o 
Plantão Policial, onde a autori-
dade responsável determinou 
fiança de um salário mínimo 
ao indiciado. A fiança foi paga 
e o indivíduo responderá pelo 
crime em liberdade.



PROCLAMAS
de idade, nascida a 26/06/2001, do lar, residente à 
Rua Rafael Gongora, nº 143, Quadra 31, Lote 24, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha de EDSON 
BENITO DE LIMA, conferente, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de São Paulo - SP e de 
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 
LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
16 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 PAOLA GALLUZZI POLESI 
e LIVIA MANSUR SILVA, sendo ELA:- na-
tural de São Paulo-SP, solteira, com 25 anos de 
idade, nascido a 18 de julho de 1994, oceanó-
grafo, residente à Rua Allan Kardec, nº 41, Jar-
dim Ferrari, Itapeva - SP, filha de CASSIANO 
POLESI, jornalista, nacionalidade brasileira, 60 
anos, natural de São Paulo-SP e de DENISE 
MARIA GALLUZZI POLESI, advogada, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de São 
Paulo-SP, residentes e domiciliados em São Pau-
lo-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 25 anos de idade, nascida a 07/12/1994, 
fisioterapeuta, residente à Rua Allan Kardec, nº 41, 
Jardim Ferrari, Itapeva - SP, filha de EDUAR-
DO BENEDITO CERIONI SILVA, médico, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Itapeva-SP e de SAMIA MANSUR SILVA, 
nutricionista, nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Guaramirim- SC, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 10 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV THALES DE JESUS FERREI-
RA e MARINA CRISTINA FERREIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
22 anos de idade, nascido a 05 de julho de 1997, 
auxiliar de serviços gerais, residente Rua Matias 
Machado, nº 59, Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
filho de PEDRO ANTUNES FERREIRA, 
motorista escolar, nacionalidade brasileira, 53 anos, 
natural de Guarizinho / Itapeva e de MARLENE 
APARECIDA DE JESUS FERREIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Ita-
peva - SP, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de São Bernar-
do do Campo-SP, solteira, com 18 anos de idade, 
nascida a 12/08/2001, estoquista, residente Avenida 
Benedito Wilton Kuntz Cardozo, nº 274, Quadra 
11 Lote 20, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha 
de ELIANE APARECIDA FERREIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 42 anos, residente e 
domiciliada nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV BENEDITO FERNANDO 
PRESTES e GISELE DOS SANTOS BUE-
NO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 43 anos de idade, nascido a 29 de dezembro 

de 1976, gerente de vendas, residente Rua Zianir 
Pires de Oliveira, nº 191, Jardim Virginia, Itapeva 
- SP, filho de ARGEMIRO DIAS PRESTES, 
natural de Itapeva - SP, nacionalidade brasileira, fa-
lecido em Itapeva - SP na data de 18 de janeiro de 
2008 e de OLIVA DE OLIVEIRA PRESTES, 
pensionista, nacionalidade brasileira, 85 anos, natu-
ral de Guarizinho / Itapeva, residente e domiciliada 
nesta cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 38 anos de idade, nas-
cida a 21/07/1981, balconista, residente Rua Por-
tugal, nº 174, casa 1, Vila Nova, Itapeva - SP, filha 
de DARCI BUENO, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 66 anos, natural de São Miguel Arcanjo - 
SP e de TEREZA DOS SANTOS BUENO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de 
Apiaí - SP, residentes e domiciliados nesta cidade 
de Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
10 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV JOSÉ ANTONIO DIAS DA 
ROSA e QUEREN DIANA DE SOUZA 
TAVARES, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, 
solteiro, com 25 anos de idade, nascido a 06 de 
janeiro de 1995, funileiro, residente à Rua José 
Ricardo de Oliveira, nº 43, Jardim Virginia, Itape-

va - SP, filho de ANTONIO DIAS DA ROSA 
FILHO, natural de Itapirapuã- Ribeira- Apiaí-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itararé-SP e de 
MARIA APARECIDA CAVALHEIRO DA 
ROSA, do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Coronel Macedo-SP, residente e domici-
liada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida a 
12/01/1994, do lar, residente à Rua Rubens Pereira 
de Souza, nº 121, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filha 
de VALDECIR LOPES TAVARES, naciona-
lidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em Nova Campina-SP e de 
NEUZELI PEREIRA DE SOUZA, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida em em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 15 de 
junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ MIGUEL MONTEIRO 
e JULIANA ARRUDA PONTES, sendo 
ELE:- natural de Guarizinho / Itapeva-SP, divorcia-
do de Juliana Aparecida da Silva Gouveia, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 20/04/2018, com 40 
anos de idade, nascido a 29 de setembro de 1979, 
empresário, residente no Bairro Amarela Velha, Ita-
peva - SP, filho de SILVERIO CLARO MON-

TEIRO, aposentado, nacionalidade brasileira, 81 
anos e de ROSALINA LEITE MONTEIRO, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 72 anos, resi-
dentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 31 anos de 
idade, nascida a 02/09/1988, enfermeira, residente 
à Rua Cantidio Moreira Mattos Filho, nº 23, Jardim 
Paulista, Itapeva - SP, filha de JOÃO BATISTA 
GONÇALVES PONTES, eletricista, nacionali-
dade brasileira, 63 anos, natural de Itapeva-SP e de 
MARIA APARECIDA ARRUDA PONTES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 15 de junho 
de 2020 

Nºs I, III e IV RAFAEL RENATO DA LUZ 
e DEBORA ELISA SANTOS DE LIMA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
28 anos de idade, nascido a 04 de fevereiro de 
1992, serviços gerais, residente à Rua Ramos, nº 
115, Casa 1, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filho de 
ROSA MARIA DA LUZ, serviços gerais, na-
cionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos 
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Na madrugada desta 
quarta-feira (17), poli-
ciais civis da Delega-

cia de Investigações Gerais 
– DIG de Itapeva juntamente 
com policiais da Delegacia de 

Polícia Civil de Itapeva prende integrante 
de quadrilha que rouba defensivos agrícolas

Investigações Sobre Entorpe-
centes – DISE, após intensas 
investigações conseguiram 
identificar e prender um ho-
mem suspeito de integrar 
uma quadrilha especializada 

em furtos e roubos a empre-
sas revendedoras de defensi-
vos agrícolas.

Durante as investigações 
foram esclarecidos diversos cri-
mes ocorridos nas cidades de 
Capão Bonito e Itaberá, além 
de outras cidades situadas no 
estado de Minas Gerais. 

No momento em que a 
operação policial era realiza-
da nesta madrugada, foram 
apreendidos um caminhão e 
um automóvel utilizados pe-
los criminosos. Também foi 
recuperado um furgão e parte 
da carga subtraída da empresa 
que foi furtada nesta mesma 
madrugada.  Em acompanha-
mento realizado pelos policiais 
ao caminhão em fuga, referido 
veículo capotou na rodovia que 

liga Lindóia a Itapira. 
Os policiais civis também 

contaram com o apoio dos 

agentes da GCM e PM de Lin-
dóia. O indivíduo foi preso, os 
veículos e os bens recuperados 

foram apresentados na Delega-
cia de Polícia do Município de 
Socorro.

Na terça-feira (16), uma 
equipe da Polícia Militar reali-
zava patrulhamento pela Vila 
São Francisco quando avistou 
um indivíduo em atitude sus-
peita.

Como havia diversas de-
núncias contra o rapaz de que 
o mesmo estaria traficando no 

local os policiais resolveram 
realizar busca pessoal no indi-
víduo. Com ele foi encontrado 
uma quantia de R$ 2.295,00  
escondidos em seus bolsos, foi 
encontrado ainda 15 pinos de 
cocaína, material usado para 
separação e uso de drogas, 
além de um celular.

Diante da situação foi dada 
voz de prisão ao indivíduo e 
encaminhado o mesmo até 
o Plantão Policial onde o de-
legado autou o indiciado em 
flagrante delito recolhendo 
o mesmo a carceragem onde 
ficou aguardando a audiência 
de custodia

Polícia Militar prende 
indivíduo por tráfico 
de entorpecente

 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITAPEVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindi-
cato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 24 do mês de junho 
de 2020, às 17:00 (dezessete) horas, em primeira convocação, à Rua 
Dona Olívia Marques, n.º 257, nesta cidade, a fim de deliberarem por 
escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2019;
Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e Balanço do exer-
cício de 2019.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para 
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia será 
realizada duas horas após, no mesmo dia e local em segunda convoca-
ção com qualquer número de associados presentes. Itapeva, 19 de junho 
de 2020. Marcelo Nunes de Castro – Presidente .

Na terça-feira (16), a Guarda 
Civil Municipal de Itapeva rea-
lizou mais uma grande apreen-
são de entorpecentes junto a 
linha férrea da Vila São Fran-
cisco.

De acordo com a GCM, as 
equipes da ROMU – Ronda 
Ostensiva Municial e do Canil 
receberam informações que 
havia pessoas em uma mata 
ao fundos da vila Francisco às 
margens da linha férrea, sendo 
que essas pessoas possivelmen-
te manipulavam algo ilícito.

Diante das informações os 
guardas deslocaram-se para 
o local onde após realizarem 
buscas  lograram êxito em loca-
lizar uma certa quantidade de 
entorpecentes com odor carac-
terístico de maconha, porém 
nenhuma pessoa foi localizada 
próximo a droga. 

Contando com o auxílio de 
um das cadelas do Canil parte 
dos entorpecentes foram loca-
lizados enterrados e outra par-
te sobre um matagal. No total 
foram 39 porções de maconha 
totalizando 51 gramas, 01 tijolo 
e meio de maconha totalizando 
861 gramas, 01 porção grande 
de maconha totalizando 472 gra-
mas e 36 porções médias de ma-
conha totalizando 904 gramas.

As equipes que participa-
ram da ocorrência apresenta-
ram os entorpecentes no Plan-
tão Policial onde a droga ficou 
apreendida.

R$ 25mil em drogas
Dias antes, mais precisa-

mente na sexta-feira (12), a 
GCM já tinha dado um grande 
desfalque no tráfico de entor-
pecente.

Os GCMs receberam uma 
denúncia anônima de ativida-
de semenlhante a do dia 16 e 
diante da informação se dirigi-
ram para o local onde localiza-
ram uma grande quantidade de 
drogas. Foram localizadas 1342 
porções pequenas de maconha, 

Ações da GCM vem 
causando prejuízo ao 
tráfico de drogas

106 porções maiores da mesma 
droga e mais 389 pinos de co-
caína.

O material foi encaminhado 

para o Plantão Policial e a esti-
mativa é que o prejuízo para o 
tráfico de entorpecente foi de 
R$ 25 mil.

Na segunda-feira (15), a 
Guarda Civil Municipal recebeu 
uma denúncia de que alguns 
indivíduos conhecidos por co-
mercializar drogas estariam em 
uma área de mata próximo ao 
Jardim Guanabara em atitude 
suspeita.

Os guardas deslocaram-se 
para o local e com o apoio da 
cadela Glock do Canil começa-
ram as buscas pelos indivíduos, 
após algumas horas de buscas 
os guardas avistaram um indi-
víduo que ao perceber a presen-
ça da GCM, fugiu sem que fosse 
possível abordá-lo.

Cadela Glock da Guarda 
Municipal localiza drogas na 
no Jardim Guanabara

Ao realizar inspeção do local 
onde o homem estava a cadela 
Glock indicou um local onde foi 
encontrado nove porções gran-

des de maconha.
O material foi apreendido e 

encaminhado ao Plantão Poli-
cial onde o caso foi registrado.
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