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Sobe para 72 casos 
positivos de Covid-19 

em Itapeva

Reflexo da pandemia: rede 
municipal de ensino já recebe 
alunos de escola particularesNa manhã de quarta-feira 

(24), um acidente envolvendo 
uma carreta e um ônibus de 

trabalhadores rurais foi regis-
trado na Rodovia Francisco Al-
ves Negrão, SP-258. Página 10.

SP-258 registra mais 
um acidente fatal

Agentes públicos poderão 
adverter cidadão que não 

estiver com máscara

Acidente entre carro 
e caminhão tira a 
vida de pai e filha
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Estamp: a credibilidade de 
quem há 30 anos 

atua no mercado de 
emplacamento de veículos
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O Secretário de Estado da 
Educação de São Paulo, Rossieli 
Soares anunciou nesta quarta-
-feira (24) quais são as regras 
para o retorno às aulas presen-

ciais durante coletiva de im-
prensa. A data prevista é para o 
dia 8 de setembro com rodízio 
de alunos na primeira etapa. 
Página 04.

Governo de SP 
anuncia volta às 
aulas presenciais 

em setembro

Itapeva 
sanciona lei que 

destina vaga 
em programas 
habitacionais 
para vítima 
de violência 
doméstica
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E mais uma vez choramos 
por vítimas de uma rodovia 
que é ignorada por nossos go-
vernantes.

Em um dia, dois acidentes, 
quatro mortes e o luto na cida-
de e no campo! Antes de tudo 
queremos deixar aqui nossas 
condolências aos familiares das 
vítimas fatais dos acidentes de 
quarta-feira (24), que Deus lhes 
console.

A SP-258 é sim uma rodo-
via bem sinalizada, com pista 
de qualidade, mas falta ainda 
a duplicação. Claro que não va-
mos creditar todo acidente na 
falta de duplicação, sabemos 
que muitas vezes há impru-
dência, falhas mecânicas e tudo 
mais, porém a duplicação com 
certeza evitaria muitos dos aci-
dentes registrados.

Quando se fala da duplica-
ção da rodovia a autoridades 
estaduais, logo falam sobre o 
volume de carros na rodovia, 
uma pena, até hoje só houve 
visão para a quantidade de veí-
culos que passam pela SP-258, 
e ignoram a quantidade de vi-
das ceifadas nessa mesma ro-
dovia. Inacreditável! Talvez se 
colocarmos que eleitores estão 
morrendo na rodovia, ao invés 
de pessoas, nossas autoridades 
acordem, forte colocação, mas 
necessária.

É triste, daquelas tristeza 
que comove qualquer um, ver 
uma mãe pedindo orações por 

sua filha em estado grave no 
hospital e tendo que enterrar a 
neta e o genro. Como explicar a 
essa pessoa que para o Estado 
essas mortes são só mais uma 
estatística, e o que para eles o 
que será convincente a fazer 
algo de fato será quando “nos-
sos” pedágios registrarem um 
número ideal de veículos tran-
sitando pela SP-258.

E diante de tudo isso, nos-
sas lideranças municipais e/
ou regionais apenas divulgam 
notas de pesares que na práti-
ca não tem efeito algum, falta 
alguém de peito para lutar de 
fato pelo progresso do sudoes-
te paulista, pela manutenção 
da vida de quem percorre nossa 
principal rodovia. 

Alguém lembra do movi-
mento em favor da criação do 
São Paulo do Sul? Se foi ble-
fe, não sei, só sei que houve 
resultado, pois ao ver a movi-
mentação no interior do es-
tado, o governador da época 
resolveu “olhar” mais pela 
região. Quem sabe se ao invés 
de ficar estendendo tapete 
vermelho aos seus políticos, 
nossas autoridades começas-
sem a cobrar mais sériamente 
nossos deputados e nosso go-
vernador?

Enquanto sonhamos com 
isso, voltemos a realidade, a 
triste semana que se encerra, 
onde aqui nós choramos por 
vidas, por pessoas. 

Acordem!!!
Boletim nº 99 – quinta - fei-

ra – 25 de junho
A Prefeitura de Itapeva, por 

meio da Secretaria de Saúde 
informa que desde o início da 
pandemia, Itapeva notificou 
965 casos suspeitos do novo 
Coronavírus. Nesta quarta-fei-
ra, dia 25 de junho, o município 
tem 174 casos em acompanha-
mento, entre suspeitos e confir-
mados de Covid-19.

Ao todo, 72 pacientes tes-
taram positivo. Destes, 55 já 
estão curados, 14 estão sendo 
monitorados em domicílio e 2 
foram a óbito. 1 paciente posi-
tivo está internado no hospital.

Dos notificados, já tiveram 
30 altas clínicas por melhora 
dos sintomas e ainda estão 
sendo convocados para exa-
mes; e 694 tiveram exames 
negativos, totalizando 724 
munícipes liberados. 156 sus-
peitos seguem sendo acom-
panhados em domicílio e 
realizarão exames no período 
oportuno. Dos óbitos registra-
dos como suspeitos, os 10 fo-
ram descartados por exames 
negativos. 3 internados sus-
peitos estão no hospital.

A Secretaria de Saúde tam-
bém alerta a população, que 
não está realizando ligações 
para pacientes, solicitando da-
dos pessoais, como RG e CPF, 

Sobe para 72 casos positivos 
de Covid-19 em Itapeva

pois  trata-se de um golpe apli-
cado no município. A Secretaria 
também reforça o uso obriga-

tório de máscaras em todos os 
espaços públicos e comércios.

O boletim epidemiológico 

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

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio do Setor de Habita-
ção (CDHU), informa aos mu-
nícipes que os atendimentos 
presenciais serão retomados 
a partir de quarta-feira, dia 24 
de junho, somente por meio de 
agendamentos.

Para agendar, deve-se en-

trar em contato pelo whatsap 
99752 - 3037 no Setor de Habi-
tação, que funciona no Espaço 
Cidadão, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

Lembrando que estas me-
didas foram tomadas, visando 
evitar aglomerações e principal-
mente o combate ao Covid-19.

Setor de CDHU volta 
a ter atendimento 
presencial

Um dos setores mais 
atingido pela pandemia do 
Covid-19, depois da saúde é 
com certeza o educacional.

No Brasil as dúvidas 
quanto a validade do ano 
letivo são imensas, além dis-
so, devido a crise econômi-
ca criada com o isolamento 
social, muitos pais se viram 
obrigados a cortar despesas 
e uma delas foi a manuten-
ção dos filhos em escolas 
particulares.

Devido a isso, em todo 
o país, muitos alunos estão 
migrando do setor privado 

para o público. Em Itape-
va acontece a mesma coisa, 
pais estão retirando seus fi-
lhos das escolas particulares 
e matriculando na rede pú-
blica de ensino.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Educação (SME), 
a rede pública esta preparada 
para receber esse contingen-
te de alunos. Procurados por 
nossa equipe de jornalismo, 
a SME informou como os pais 
devem fazer para requer a 
matrícula de seu filho na rede 
municipal. Confira:

IN- Diante do quadro atual 

em que vivemos, foi notado 
que diversos alunos migra-
ram da escola particular para 
a pública no Brasil. Em Itape-
va como está essa questão?

SME- Em Itapeva também 
está havendo essa migração 
de alunos da rede particular 
para a rede pública de ensino.

IN- A rede pública de ensi-
no do município está prepara-
da para receber esses alunos?

SME- Todos os alunos em 
idade escolar obrigatória que 
pleitearem a vaga nas escolas 
públicas, serão atendidos.

IN- Qual a orientação 

para os pais que desejarem 
realizar essa mudança?

SME- Procurar a Secreta-
ria Municipal da Educação, lo-
calizada na Rua: Emanoel Elói 
Garcia Martinez n° 292, Bair-
ro Nossa Senhora de Fátima. 
Para a realização da matrícula 
serão necessários os seguin-
tes documentos: Certidão de 
nascimento ou RG do aluno, 
comprovante de residência, 
carteira de vacina, atestado 
ou declaração que o esquema 
vacinal do aluno está comple-
to e um documento do res-
ponsável.

Reflexo da pandemia: rede 
municipal de ensino já recebe 
alunos de escolas particulares

Casamento 
Anna Júlia & Felipe 
Neste sábado o casal 
Anna Júlia Campos 

França e Felipe da Silva 
Melo estará trocando 

alianças. 
O casamento será 
sacramentado no 

Cartório Civil debaixo das 
bençãos dos familiares 

que são testemunhas do 
amor que uniu os jovens. 

Felicidades ao casal!
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Se não houver nenhuma 
mudança de planejamen-
to devido ao Covid-19 

a campanha eleitoral para o 
pleito de 2020 inicia-se ofi-
cialmente no dia 16 de agosto. 

Porém o anúncio a pré-
-candidatura já pode ser feita, 
no entanto, os postulantes 

aos cargos de vereador, prefei-
to e vice-prefeito precisam es-
tar atentos a diversas regras 
na pré-campanha para não 
infringirem a Legislação Elei-
toral, e como consequência, 
serem penalizados com multa 
ou mesmo ter a candidatura 
impugnada.

As eleições municipais 
de 2020 deverá levar às ur-
nas cerca de 146 milhões de 
eleitores, que escolherão ve-
readores, prefeitos e vice-pre-
feitos dos 5.568 municípios. 
Se mantido o cronograma o 
primeiro turno ocorrerá em 
04 de outubro, porém há uma 

discussão para adiar a eleição 
para dezembro, diante o Coro-
navírus.

Apesar da expectativa 
para votação só ocorrer em 
outubro, o lançamento de 
pré-candidatos já está autori-
zado, e pretendentes aos car-
gos de vereador, prefeito e vi-

ce-prefeito, devem ir além do 
planejamento de gestão e do 
marketing, e organizarem o 
setor jurídico e contábil, pois 
descuidar das normas que re-
gem o pleito, mesmo ganhan-
do nas urnas, corre-se o risco 
de não assumir o cargo tão al-
mejado. Por isso é importante 

observar as normas eleitorais 
do período pré-campanha 
para não se caracterizar pro-
paganda eleitoral antecipada.

O TSE – Tribunal Superior 
Eleitoral já encaminhou uma 
cartilha aos partidos listando 
o que pode ou não ser feito 
até dia 16 de agosto, confira:

Período pré-campanha: 
O que pode e não pode ser feito
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Itapeva deve intensificar a 
fiscalização contra a falta de 
uso de máscaras em locais pú-
blicos.

O uso de máscaras em lo-
cais públicos do município é 
obrigatório e a determinação 
é que nariz e bocas estejam 
cobertos. De acordo com a 
determinação publicada em 
Diário Oficial, as pessoas que 
não estiverem utilizando más-
caras ou cobertura sobre o 
nariz e a boca poderão ser ad-

vertidas por agentes da Guar-
da Civil Municipal, agentes de 
fiscalização da Vigilância Sa-
nitária e pelos fiscais de Pos-
tura do município.

O decreto do prefeito Mário 
Tassinari entrou em vigor na 
sexta-feira (19). A medida aten-
de ainda uma solicitação da 
vereadora Vanessa Guari que 
pediu a atuação da Guarda Mu-
nicipal e se possível da Polícia 
Militar na fiscalização ao uso de 
máscaras.

Agentes públicos 
poderão adverter 
cidadão que não 
estiver com máscara

A empresa LABORATORIO PSICOTECNICO SUL PAULISTA LTDA, ins-
crita no CNPJ 49.541.287/0001-56, com sede em Itapeva, na Rua Olivia 
Marques, 471 – Centro, comunica que irá arquivar o DISTRATO SOCIAL, 
assinado em 31/12/2019 no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
da Comarca de Itapeva-SP

O Secretário de Estado da 
Educação de São Paulo, 
Rossieli Soares anunciou 

nesta quarta-feira (24) quais são 
as regras para o retorno às aulas 
presenciais durante coletiva de 
imprensa. A data prevista é para 
o dia 8 de setembro com rodízio 
de alunos na primeira etapa.

Durante a apresentação do 
plano de retorno, o secretário 
informou que estudantes do en-
sino médio poderãoAs aulas de-
vem voltar de maneira gradual 
de acordo com o plano apresen-
tado pelo governador João Doria 
(PSDB). As normas valem para 
a rede pública e particular de 
todo o estado e valem da educa-
ção infantil até ensino superior. 
Também vale para cursos como 
inglês, por exemplo.

A retomada será realizada 
em três etapas. Na primeira 
fase, serão atendidos 35% dos 
alunos, preservando distan-
ciamento de 1,5 m. Na etapa 
2, 70% e, por fim, o chamado 
“novo normal”.

“Só vamos voltar de acordo 
com as orientações da Saúde e 
que tenhamos segurança para 
o estudantes e também para 
toda a comunidade escolar”, 
destacou Rossieli Soares.

Para que isso aconteça, 
as regiões precisam estar na 
chamada zona amarela por 28 
dias. O retorno não será regio-
nal, apenas atividades labora-
toriais.

Recomendável adotar en-

Governo de SP anuncia volta às 
aulas presenciais em setembro

sino remoto combinado com o 
retorno gradual das atividades 
presenciais

As entradas e saídas deve-
rão ser organizadas para evitar 
aglomeração e fora de horário de 
pico. Atividades devem ser reali-
zadas ao ar livre e recreio em re-
vezamento de turmas. Educação 
física também deverá manter o 
distanciamento e cuidando hi-
gienização dos equipamentos.

Todos deverão usar másca-
ras tanto estudantes como fun-
cionários. A Secretaria informa 
que máscaras serão distribuí-
das. Cada aluno e profissionais 
tenham uma caneca para to-
mar água, os bebedouros serão 
vetados.

As aulas deverão ser realiza-
das com as portas abertas e o 
espaço ventilado. Atendimento 
aos familiares deverá ser reali-
zado via meios digitais.

Uma das recomendações da 
Secretaria é que seja feita a afe-
rição da temperatura dos estu-
dantes e profissioais na entra-
da da escola. Em caso do aluno 
esteja com febre, deve ficar em 
isolamento até o responsável 
buscar na escola. Todos aqueles 
que fazem parte do grupo de 
risco devem ficar em casa.

“Vamos trabalhar em con-
junto para que nenhum alu-
no fique para trás e por isso 
trabalharemos em três fases: 
acolhimento sócio-emocional, 

recuperação – identificar em 
que nível estão –  e prevenção 
do abandono e evasão esco-
lar, o que mais preocupa neste 
momento”, afirmou Rossieli. A 
Secretaria também deve fazer a 
busca ativa de estudantes.

O Secretário também infor-
ma que o plano de recuperação 
deverá seguir até 2022, com 
material didático pensando no 
modelo híbrido, com aulas on-
line e presenciais.

Para o ensino médio, os es-
tudantes que quiserem também 
poderão fazer um quarto ano 
optativo como um reforço para a 
preparação para o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio)

FONTE: R7

Nesta sexta-feira (19), por 
deliberação do Comitê de Ge-
renciamento do Covid-19 foi 
liberado os serviços de salão de 
beleza e barbearias em Itapeva.

De acordo com a norma es-
tipulada, os estabelecimentos 
poderiam abrir das 16h às 20h. 
O atendimento deveriam ser 
agendado e individuais, além 
disso estava proibido a presen-
ça de acompanhantes no lo-
cal, exeto aos que precisam de 
acompanhantes.

Os estabelecimentos es-
tavam aconselhados ainda a 
deixar um intervalo suficiente 
entre os atendimentos para hi-
gienização do ambiente.

Ministério Público barrou ato 
de liberação

Após a liberação, o Minis-
tério Público do Estado de São 
Paulo, por intermédio da 2ª 
Promotoria de Justiça de Itape-
va, requereu ao Juiz de Direito 
da 2ª Vara Judicial da Comarca 
Tutela Provisória de Urgência, 
pedindo o fechamento imedia-
to de salões de beleza e barbea-
rias da cidade.

Confira na íntegra o pedido 
para fechamento feito pelo MP: 

“A Ação Civil Pública, propos-
ta em 07/04/2020, com o pedido 
principal de “Condenar o Muni-
cípio em obrigação de fazer em 
cumprir o Decreto Estadual nº 
64.881/2020 e todas as disposi-
ções emanadas pelas autoridades 
sanitárias do Governo do Estado 
de São Paulo no que se refere a 
pandemia do Covid-19 (coronaví-
rus), enquanto perdurar seus efei-
tos, determinando que proceda a 
orientação à população, fiscaliza-
ção, execução e cumprimento das 
determinações legais vigentes, 
em especial o fechamento do co-
mércio não essencial e proibição 
de atendimento presencial, com 
porta aberta ou fechada, nos ter-
mos das normas estaduais”.

Em deliberação de 19/06/2020, 
o Comitê de Enfrentamento ao 
Covid-19 autorizou a abertura e 
funcionamento de salões de be-
leza, barbearias e similares, in-
cidindo em clara irregularidade, 
pois o Decreto Estadual vigente e 

Prefeitura libera salões de beleza 
e barbearias, mas Ministério 
Público barra decreto

as normas sanitárias vigentes do 
Estado de São Paulo proíbem no 
atual momento o exercício de tal 
atividade na região, pois a mes-
ma encontra-se classificada na 
fase 2 (laranja).

Acontece que, em apenas 19 
dias, durante a abertura parcial 
do comércio não essencial, o nú-
mero de casos em Itapeva au-
mentou 87,8%, quase dobrando. 
O aumento reflete na inclinação 
da curva média móvel semanal 
monitorada pelo Estado no Mu-
nicípio de Itapeva, com variação 
semanal de 66,7%.

Invariavelmente o aumento 
de casos nos últimos dias é refle-
xo do baixo índice de isolamento 
da população de Itapeva, que 
possui um dos piores índices do 
Estado, conforme monitoramen-
to do governo estadual, que apre-
sentou índice de apenas 37% de 
isolamento em 19/06/20203, bem 
abaixo da média estadual de 
45% e havendo constantes que-
das desde a abertura parcial do 
comércio.

Dos 104 Municípios monito-
rados pelo Estado, Itapeva figu-
rou na 102ª posição na data de 
19/06/2020, sendo o terceiro pior 
do Estado no índice de isolamen-
to. Não é demais lembrar que 
nesta última semana foi atingi-
do novo recorde no número de 
mortes por COVID-19 no Estado 
de São Paulo, com 1913 óbitos. E 
mesmo diante de todos esses da-
dos o Prefeito Municipal pretende 
relaxar indevidamente as regras 
de isolamento social.

Portanto, o Prefeito Munici-
pal de Itapeva, Gestor Municipal 
da Saúde e responsável pela con-
dução do estado de calamidade 
pública do Município, que é in-
tegrante da unidade federativa 
do Estado de São Paulo, liberou 
atividades não essenciais, em evi-
dente desrespeito às legislações 
federal e estadual mesmo diante 
da progressiva evolução da doen-
ça no Município.

Dentro de tal contexto, a flexi-
bilização da abertura de salões de 
beleza e barbearias não se trata 
de mero interesse local, uma vez 
que a má condução do enfrenta-
mento da pandemia por apenas 
um município pode colocar em 
risco todo o esforço do conjunto. 
Como gestor e maior autoridade 
no âmbito do município na área 
do comando do SUS, não podia 
o Prefeito Municipal de Itapeva 
dispor de forma contrária ao 
plano estadual de retomada das 
atividades, ou seja, não podia co-
mandar, explicitar, informar e de-
liberar pelo retorno de atividades 
suspensas por ato do Governador 
do Estado, por uma simples ques-
tão de hierarquização existente 
na legitimação concorrente das 
unidades Federativas. Nessa li-
nha, a pretensão desejada não é 
escolher a metodologia emprega-
da no combate ao coronavírus, 
mas sim, que o Município de Ita-
peva cumpra os dispositivos do 
Decreto Estadual e exerça a sua 
fiscalização como autoridade le-
gitimada a combater a referida 
pandemia.

Também se destaca que o Mu-

nicípio não fundamentou sua au-
torização em nenhum trabalho 
científico que evidencie a possi-
bilidade de avanço na liberação 
de atividades, pelo contrário, 
somente ignorou todos os dados 
apontados e a realidade imposta. 
Destaca-se, ainda, que o tema dos 
salões de beleza e barbearias não 
aparece pela primeira vez como 
uma liberação indevida por par-
te do Município, posto que em 
12.05.2020 o ente público já ha-
via deliberado em tal sentido. Na 
ocasião, o MINISTÉRIO PÚBLICO 
expediu uma recomendação ad-
ministrativa que foi integralmen-
te acatada pela municipalidade, 
que tornou a determinar o fecha-
mento dos salões e barbearias.

Desse modo, o Ministério Pú-
blico pede que seja SUSPENSAS 
AS ATIVIDADES DOS ESTABELECI-
MENTOS PRIVADOS DE SERVIÇOS 
E ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS, 
não previstas na fase e cor autori-
zada pelo Plano São Paulo e auto-
rizadas pela decisão administra-
tiva publicada no Diário Oficial 
de 19.06.2020 (funcionamento de 
salões de beleza, pedicure, ma-
nicure, barbearias e similares), 
e determinando que proceda a 
orientação à população, fiscali-
zação, execução e cumprimento 
das determinações legais vi-
gentes no tocante à vigilância 
epidemiológica, na forma do 
art. 18, IV “a” da Lei 8.080/90, 
sob pena de multa diária de R$ 
50.000,00, sem prejuízo de even-
tual apuração de responsabilida-
de civil, administrativa e penal 
do Sr. Prefeito”.
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Saber que medidas tomar 
no momento de acidente 
com múltiplas vítimas é 

fundamental para o sucesso da 
ação. Por isso, a Santa Casa tem 
um plano de contingência, que 
delega funções claras e precisas 
norteando a tomada de decisão 
rápida e organizada de toda 
equipe multiprofissional envol-
vida.

Hoje pela manhã, a equipe 
de Urgência e Emergência da 
Santa Casa vivenciou a impor-
tância do protocolo e do treina-
mento, ao receber 12 vítimas 
de acidente rodoviário, após co-
lisão entre ônibus e caminhão. 
Esse protocolo acontece por 
meio da força tarefa e trabalho 
conjunto, desde as equipes de 
resgate, como Corpo de Bom-
beiros (neste caso, específico, 
de Itapeva e de Capão Bonito), 
CCR, Samu, Central Regulado-
ra, até chegar à Santa Casa de 
Itapeva, onde toda equipe de 

Urgência e Emergência estava 
de prontidão.

O médico socorrista do 
Samu, Dr. Hélio Goes, elogiou 
a eficiência do trabalho em 
equipe e agradeceu a eficácia 
e o preparo do serviço da San-
ta Casa. O superintendente do 
Hospital, Aristeu de Almeida 
Camargo Filho, também elo-
giou a ação. “Muito orgulho 
pelo excelente trabalho de to-
dos. Importante ressaltar que 
as atuações são sempre realiza-
das sem alardes, mas com mui-
ta eficiência e profissionalismo 
na assistência aos pacientes. 
Parabéns a todos”, disse.

Dos 12 pacientes assistidos 
pela equipe médica da Santa 
Casa, um não resistiu aos gra-
ves ferimentos e faleceu. Dois 
pacientes estão internados 
para realização de cirurgia por 
fratura e os demais foram libe-
rados logo após passar por ava-
liação médica.

Santa Casa de Itapeva apresenta eficiência 
em assistência de múltiplas vítimas
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A Estamp Placas Mercosul, 
empresa que realiza em-
placamentos de veículos 

está localizada na Avenida Má-
rio Covas, 263, em frente a ro-
doviária de Itapeva.

E se engana quem pen-
sa que é uma empresa nova 
que chegou no município, a 
Estamp Placas Mercosul tem 
a credibilidade de 30 anos de 
serviços prestados. Seu pro-
prietário, Guilherme França 
Neto conta que antes atuava 
em Itapeva como Itaplac, po-
rém precisou ficar por cinco 
anos fora do mercado, retor-

Estamp: a credibilidade de quem há 30 anos 
atua no mercado de emplacamento de veículos

Antiga Itaplac volta ao mercado itapevense agora com Estamp. A empresa ainda presta serviços a mais 7 cidades do interior paulista

nando agora com novidades 
aos clientes.

Hoje a Estamp atende além 
de Itapeva, as cidades de So-
rocaba, Itapetininga, Capão 
Bonito, Avaré, Botucatu, Jaú e 
Bauru. Oferecendo a seus clien-
tes as placas Mercosul, placas 
essas que dão mais segurança 
contra fraudes em veículos.

A placa Mercosul só é obri-
gatória para transferência de 
município, quando a transfe-
rência é só de proprietário de 
veículos não há essa necessi-
dade da troca de placa, conta 
Neto.

 A placa da Estamp Placas 
Mercosul é composta por pe-
lícula americana, material 
que tem garantia vitalícia, ou 
seja, o cliente irá adquirir um 
produto de qualidade e ainda 
com a segurança de que se 
houver algum problema com 
o material irá ter a disposi-
ção um novo sem que precise 
pagar por ele. Neto conta os 

concorrentes não dão essa ga-
rantia e usam película chinesa 
que tem qualidade menor. 

Outro diferencial da Estamp 
Placas Mercosul é que a própria 
empresa fabrica a placa, por-
tanto isso deixa o produto mais 
em conta ao consumidor, a Es-
tamp Placas Mercosul é fabri-
cante credenciado pelo Dena-
tran e estampador credenciado 

pelo Detran.
O cliente que procura a Es-

tamp Placas Mercosul conta 
ainda com a agilidade no pro-
cesso de emplacamento, pois 
a placa fica pronta em cinco 
minutos e não é preciso agen-
dar horário. O atendimento na 
empresa é de segunda a sexta 
das 8h às18 e aos sábados das 
9h às 12h.
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A escritora itapevense 
Juliete Vasconcelos foi 
indicada para a 23ª 

Edição de Mulheres Notáveis 
que ocorrerá em outubro des-
te ano.

Juliete deverá receber o 
troféu Cecília Meireles na ci-
dade de Itabira/MG, porém 
porém, para que possa con-
firmar sua participação e re-
ceber o troféu, precisa fazer a 
reserva da mesa nas próximas 
semanas, cujo custo é bem 
alto e de acordo com a escri-
tora, dado o período que esta-

mos todos vivendo, não é pos-
sível arcar com as despesas.

Desta forma, Juliete está 
organizando uma rifa em que 
o ganhador receberá a trilogia 
“O Ceifador de Anjos”, auto-
grafada, além de um pôster 
especial da trilogia e marca-
dores.

O valor de cada número é 
de R$10,00. O pagamento pode 
ser feito via PicPay, Mercado 
Pago ou depósito/transferência 
bancária.

Para acessar a rifa o interes-
sado tem que entrar no siguin-

te link: https://botanarifa.com.
br/rifatrilogiaoceifadordeanjos

“Agradeço desde já a quem 
puder colaborar, seja compran-
do um número ou ajudando a 
compartilhar. E a quem interes-
sar saber mais sobre o evento 
e indicação, só me avisar que 
encaminho todo o material re-
cebido da organização desta 
edição” diz Juliete.

Juliete passou os seguintes 
meios de contato para mais in-
formações: E-mail: escritoraju-
lietevasconcelos@gmail.com e 
WhatsApp: 21 98914-5335.

Escritora itapevense indicada a premiação 
realiza rifa para custeio da solenidade

A Faculdade Anhanguera, 
com apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Itapeva, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, está ofe-
recendo cursos extensivos 
com certificados.

As inscrições podem ser 
feitas por um link disponibi-
lizado no site da Prefeitura 
Municipal de Itapeva.

Os interessados a partir 
dos 16 anos devem ter em 
mãos, no ato da inscrição, 
seus documentos pessoais: 
nome completo, data de nas-
cimento, CPF, telefone para 
contato e um e-mail. Em se-
guida, deverá escolher qual 
curso deseja fazer.

Estão disponíveis 10 cur-

sos 100% digitais e gratui-
tos, em diferentes áreas de 
atuação. São eles: A Cosme-
tologia na Estética Facial e 
Corporal; Conceitos Ágeis: 
Scrum; Conceitos e Técnicas 
HTML; Desenvolvimento da 
Carreira; Educomunicação, 
Mídias e Redes Sociais; Es-
tratégias em Marketing Di-
gital; Gestão de Pessoas no 
Setor Público; Programação 
PHP; Teoria dos Jogos e Ga-
mificação eTecnologias e So-
luções em TI.

Após a confirmação do 
cadastro, a Anhanguera 
entrará em contato com o 
inscrito, em até 72 horas, 
orientando sobre o acesso ao 
curso.

Faculdade Anhanguera oferece 
cursos extensivos gratuitos, com 
apoio da Prefeitura de Itapeva

O Sebrae retomou o atendi-
mento presencial de segunda 
a sexta-feira para auxiliar os 
empresários do município. O 
setor está localizado no Espa-
ço Cidadão e trabalha das 13h 
às 17h, com agendamentos. Os 
horários devem ser marcados 
pelo WhatsApp (15) 3526-6292 
ou 3526-6293.

Para os microempreende-
dores individuais (MEI) o prazo 
para fazer sua declaração anual 
é até dia 30 de junho.

A Declaração Anual do 
Simples Nacional para o Mi-
croempreendedor Individual 

(DASN - SIMEI) nada mais é do 
que declarar no ano vigente, 
os valores referentes ao ano 
anterior. Por exemplo, em 
2020, o microempreendedor 
deverá contar os valores de 
2019. Essa é uma das obriga-
ções e responsabilidades do 
MEI anualmente.

Mais informações também 
podem ser obtidas pelo portal 
do empreendedor, no link:

h t t p s : / / m e i b r a s i l .
c o m / p r o d u t o / d e c l a r a -
cao-anual?gclid=EAIaIQob-
ChMIscaJ9vqc6gIVTICRCh2fe-
QpSEAAYASABEgKDxvD_BwE

MEIs deverão fazer 
sua declaração 
anual até o dia 
30 de junho

O Espaço Cidadão retor-
nou o atendimento presencial 
para a população na última 
semana, porém, com agenda-
mento. Agora o Procon, a Jun-
ta Militar e o Banco do Povo 
também estão oferecendo os 
serviços com horário marcado 
previamente.

A Junta Militar atende das 
08h às 12h e o agendamento 
pode ser feito pelo WhatsA-
pp (15) 3526-6290. Já o Procon 
funciona no mesmo período do 
comércio durante a pandemia, 

das 13h às 17h e o contato deve 
ser feito pelo WhatsApp (15) 
3526-6291. O Banco do Povo 
está aberto ao público o dia 
todo, das 8h às 17h e o What-
sApp para informações é (15) 
3526-6290.

Mesmo atendendo presencial-
mente, o Procon oferece serviços 
online, por meio do site: https://
consumidor.procon.sp.gov.br/

A Junta Militar também 
possui o alistamento de manei-
ra online, no link: https://www.
alistamento.eb.mil.br/

Procon, Junta Militar e Banco do 
Povo estão atendendo de forma 
presencial com agendamento

A Prefeitura Municipal de 
Itapeva divulgou em Diário Ofi-
cial que está prorrogando au-
tomaticamente as parcelas de 
diversos impostos municipais.

Impostos como IPTU, ISS, 
Taxa de Licença, Multas de 
Trânsito e ITBI terão a cobran-
ça prorrogada por 180 dias. De 
acordo com a Lei, a cobrança 

dos impostos que tiveram suas 
parcelas vencidas ou a vencer 
ainda estão sendo prorroga-
dos devido a pandemia do Co-
vid-19. 

A informação foi comemo-
rada pelo vereador Jeferson 
Modesto que foi quem pediu 
ao prefeito a prorrogação da 
cobrança. 

Prefeitura 
prorroga por 180 
dias a cobrança 
de impostos 
municipais

internada na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Itapeva em estado 
grave.

As causas do acidente se-

rão investigadas. O caso co-
moveu a cidade de Itapeva, a 
mãe de Tainara fez um pedido 
de oração comovente nas re-

des sociais, pedindo pela re-
cuperação da jovem que ainda 
tem outra filha que não esta-
va no carro.

Acidente entre carro e caminhão 
tira a vida de pai e filha

Outra vítima do acidente está em estado grave na Santa Casa de Itapeva

Um acidente envolvendo 
um carro e um caminhão na 
noite de quarta-feira (24), aca-
bou tirando a vida de pai e filha 
na Rodovia Francisco Alves Ne-
grão, SP-258 em Itapeva.

O acidente ocorreu próximo 
a Jardim Bela Vista. De acordo 
com a Polícia Militar Rodoviá-
ria, o motorista do caminhão 
acabou perdendo a direção do 
veículo, invadindo a pista con-
trária e colidindo frontalmente 
contra um carro onde estavam 
três pessoas, um homem de 28 
anos, uma mulher de 24 anos e 
a filha do casal de 6 anos.

Com a colisão o homem, 
Davi Verneck acabou falecendo 
no local do acidente, já a crian-
ça, Emanuelly Victoria Moraes 
Verneck foi socorrida em esta-
do grave, porém não resistiu 
aos ferimentos e faleceu ins-
tantes depois de ser socorrida.

Já a mãe, Tainara Moraes 
até o final desta edição estava 

mailto:escritorajulietevasconcelos@gmail.com
mailto:escritorajulietevasconcelos@gmail.com
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Prece por luz
Senhor!...
No inicio deste livro, esta-

mos em oração, rogando-te 
mais luz por acréscimo de mi-
sericórdia. 

Clareia-nos o entendimen-
to, a fim de que conheçamos 
em suas consequências os ca-
minhos já trilhados por nós; 
entretanto, faze-nos essa con-
cessão mais particularmente 
para descobrirmos, sem enga-
nos, onde as estradas mais re-
tas que nos conduzam à inte-
gração com os teus propósitos.

Eleva-nos o pensamento, 
não somente para identificar-
mos a essência de nossos pró-
prios desejos, mas, sobretudo 
para que aprendamos a saber 
quais os planos que traçaste a 
nosso respeito.

Ilumina-nos a memória, não 
só de modo a recordarmos com 
segurança as lições de ontem, 
e sim, mais especialmente, a 
fim de que nos detenhamos no 
dia de hoje, aproveitando lhes 
as bençãos em trabalho e reno-
vação.

Auxilia-nos a reconhecer as 
nossas disponibilidades; toda-
via, concede-nos semelhante 
amparo, a fim de que saibamos 
realizar com ele o melhor ao 
nosso alcance.

Inspira-nos, ensinando-nos 
a valorizar os amigos que nos 
enviaste; no entanto, mais no-
tadamente, ajuda-nos a aceitá-
-los como são, sem exigir-lhes 

espetáculos de grandeza ou im-
postos de reconhecimento.

Amplia-nos a visão para que 
vejamos em nossos entes que-
ridos não apenas pessoas capa-
zes de auxiliar-nos, fornecen-
do-nos apoio e companhia, mas 
acima de tudo, na condição de 
criaturas que nos confiaste ao 
amor, para que venhamos a en-
caminhá-los na direção do bem.

Ensina-nos a encontrar a 
paz na luta construtiva, o re-
pouso no trabalho edificante, o 
socorro na dificuldade e o bem 
nos supostos males da vida.

Senhor!...
Abençoa-nos e estende-nos 

as mãos compassivas em tua 
infinita bondade, para que te 
possamos perceber em espírito. 
A realidade das nossas tarefas 
e experiências de cada dia, hoje 
e sempre.

Assim seja.
Comentários: A oração é 

um recurso que usamos para 
abrir nosso coração e nossa 
consciência para a comunica-
ção com nosso Pai DEUS, com 
nosso Mestre JESUS e com os 
benfeitores espirituais que nos 
inspiram e nos intuem.

Agradecer, reconhecer, in-
terceder, pedir, etc. A oração é 
uma introspecção de nós com o 
espiritual. Orar é vigiar educar 
nossos pensamentos e desejos.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Ceifa de Luz=

Na manhã de quarta-feira 
(24), um acidente envol-
vendo uma carreta e um 

ônibus de trabalhadores rurais 
foi registrado na Rodovia Fran-
cisco Alves Negrão, SP-258.

SP-258 registra mais um acidente fatal
De acordo com informações 

da Polícia Militar Rodoviária o 
acidente ocorreu alguns quilô-
metros após o posto de pedágio 
de Buri sentido Capão Bonito. O 
acidente acabou vitimando o 
motorista da carreta que veio a 
óbito ainda no local dos fatos.

Segundo as equipes dos 
resgates envolvidos no socor-
ro, 15 pessoas do ônibus foram 
socorridas até o Pronto Socorro 
de Itapeva. Um dos feridos, um 
homem, não resistiu aos feri-
mentos e também faleceu.

As autoridades não repas-
saram as identificações das ví-
timas. Os trabalhadores rurais 
seguiam para uma fazenda en-
tre Capão Bonito e Itapetininga 
onde iriam colher laranjas.

Na terça-feira (23), funcio-
nários de um hotel em Itapeva 
passaram por um momento de-
sagradável ao descobrirem que 
um de seus hóspedes havia fali-
cido no local.

De acordo com informações 
levantadas por nossa equipe de 
jornalismo, a vítima, um ho-
mem que não teve a identidade 
revelada era de Araraquara e 
sempre que passava pela região 
se hospedava no hotel.

Ao notarem que o hóspede 
não havia deixado o quarto 
de manhã, como era de cos-
tume, os funcionários do es-
tabelecimento foram verificar 
o que estava acontecendo e 
acabaram descobrindo que o 
homem, um oftamologista es-
tava morto.

Em contato com a Polícia 
Civil, fomos informados que a 

Oftamologista é encontrado 
morto em hotel de Itapeva

suspeita é que a morte pode ter 
sido decorrente de um grave 

problema de saúde que o médi-
co tinha.

A Prefeitura Municipal de 
Itapeva sancionou uma lei que 
destina 5% do total de mora-
dias populares de programas 
habitacionais públicos em Ita-
peva às mulheres vítimas de 
violência doméstica e de tenta-
tiva de crime de feminicídio.

Para se encaixar no perfil exi-
gido, a mulher deve comprovar 
através de expedientes e procedi-
mentos de ação penal mediante 
cópia do inquérito polical elabo-
rado nas delegacias especializa-
das na defesa e proteção das mu-
lheres, da denúncia criminal, da 
decisão que concedeu medida 
protetiva de urgência entre ou-
tros documentos.

Além de comprovar se en-
caixar nesses iténs a mulher 
postulante a uma moradia deve 

Itapeva sanciona lei que destina 
vaga em programas habitacionais 
para vítima de violência doméstica

também residir em Itapeva.
A lei sancionada pelo Poder 

Executivo foi proposta pelo ve-
reador Rodrigo Tassinari.

No sábado (20), a Polícia Mi-
litar prendeu um indivíduo por 
tráfico de drogas na Vila Bom 
Jesus.

De acordo com os policiais, 
a equipe realizava patrulha-
mento pelo bairro quando avis-
taram um rapaz saindo de um 
corredor onde existem diversas 
denúncias de tráfico de drogas 
no local.

Ao perceber a aproximação 
da viatura o indivíduo saiu cor-
rendo por um corredor e arre-
messou algo no chão. O fugi-
tivo acabou entrando em uma 
residência abandonada onde 
acabou sendo deitdo, o local 
também serve como ponto de 

vendas de entorpecentes. Na 
casa os policiais encontraram 
ainda duas jovens.

Os policiais então verifica-
ram o objeto jogado pelo rapaz 
e encontraram quatro porções 
grandes de maconha e seis pi-
nos de cocaína, já com o indi-
víduo foi encontrado R$ 40 em 
dinheiro, com as adolescentes 
nada de ilícito foi encontrado.

Diante da situação o rapaz 
junto com as menores e as dro-
gas foram levados para o Plan-
tão Policial onde a autoridade 
responsável determinou a pri-
são em flagrante do indivíduo e 
liberou as adolescentes na pre-
sença de suas genitoras.

Polícia Militar prende 
traficante na Vila Bom Jesus

Na quarta-feira (24), a 
Guarda Civil Municipal de 
Itapeva, através de uma 
equipe da ROMU – Rondas 
Ostensivas Municipal, pa-
trulhava pela Vila São Fran-
cisco e estacionou a viatura 
em um ponto conhecido 
como tráfico de drogas.

No local foram feitas 
buscas e logrado êxito em 

Guarda Municipal 
localiza drogas na 
Vila São Francisco

localizar 18 microtubos de pó 
branco semelhante a cocaina, 
7 pedras amarelas semelhante 
ao crack e uma porção de erva 
esverdeada semelhante a ma-
conha.

Sendo assim, os entorpe-
centes foram exibidos a autori-
dade policial, onde determinou 
o registro da ocorrência e a 
apreensão das drogas.



PROCLAMAS
de DULCELINA APARECIDA DIAS BA-
CHIEGA, do lar , 61 anos, residente e domicilia-
da em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
22 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV ELIÉSIO MARTINS DE LIMA 
e PAOLA REBECA DE LIMA CAMAR-
GO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 24 anos de idade, nascido a 30 de agosto de 
1995, serviços gerais, residente à Rua Tia Quita, 
nº 230, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filho de 
EDUARDO EXPEDITO DE LIMA, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural 
de Itapeva-SP e de ISALINA MARTINS DE 
LIMA, aposentada, nacionalidade brasileira, 60 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, nasci-
da a 30/06/1996, doméstica, residente à Rua José 
Sipos Filho, nº 34, Jardim Santa Marina, Itapeva 
- SP, filha de JOÃO LUIZ CAMARGO, moto-
rista, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de 
Itapeva-SP e de SILMARA APARECIDA DE 
LIMA CAMARGO, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 23 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). 

FAÇO 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 HENRIQUE RODRIGUES DE 
BARROS e BRUNNA HELENA LEITE 
DE ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nascido 
a 13 de abril de 1999, auxiliar de matéria prima, 
residente à Rua Irmã Ernestina, nº 638, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filho de WALDEMIRO 
RODRIGUES DE BARROS, operador de 
motoserra, nacionalidade brasileira, 45 anos, na-
tural de Itapeva - SP e de VERA OLIVEIRA 
RAMOS, do lar, nacionalidade brasileira, 44 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de idade, nasci-
da a 14/04/2001, do lar, residente à Rua Stefano 
Simonini, nº 277, Parque Cimentolândia, Itapeva 
- SP, filha de HORTENCIO DE ALMEIDA, 
pedreiro , nacionalidade brasileira, 57 anos, natu-
ral de Itaberá - SP e de HELENA LEITE DE 
ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Nova Campina - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 17 de junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V FERNANDO DE GODOY 
MELO e IRIS DE CASSIA SANTOS, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Marcela Maria Antunes Santos, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 19/10/2017, com 33 anos de 
idade, nascido a 29 de março de 1987, técnico de 
informática, residente à Rua Anselmo Rodrigues 
Fortes, nº 321, Conjunto Habitacional Tancredo 
Neves, Itapeva - SP, filho de NIVALDO DE 
GODOY MELO, funileiro, nacionalidade bra-
sileira, 53 anos, natural de Itapeva-SP e de MA-
RIA LUCIA TAVARES DE LIMA MELO, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 54 anos, na-
tural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de André Freire Diogo,cujo o casamen-

to foi dissolvido aos 26/10/2018, com 33 anos de 
idade, nascida a 23/06/1986, artesã, residente à 
Rua Anselmo Rodrigues Fortes, nº 321, Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha 
de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, policial 
civil, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural de 
Riversul-SP, residente e domiciliado em Riversul-SP 
e de TEREZINHA SUELI DE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, carcereira, nacionalidade bra-
sileira, 59 anos, natural de Riversul-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 18 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV MATHEUS BRISOLA DE 
ALMEIDA e JESSIANE DA SILVA GUI-
MARÃES, sendo ELE:- natural de Taguaí-SP, 
solteiro, com 25 anos de idade, nascido a 26 de 
maio de 1995, agricultor, residente à Rua Angelo 
Perroni, nº 63, Santa Virginia, Taquarituba - SP, 
filho de EURIDES DONISETE DE ALMEI-
DA, agricultor, nacionalidade brasileira, 56 anos, 
natural de Taquarituba - SP  e de MARIA AMÉ-
LIA BRISOLA DE ALMEIDA, empresária, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Avaré 
- SP , residentes e domiciliados em Taquarituba - 
SP; sendo ELA:- natural de São Paulo-SP, solteira, 
com 24 anos de idade, nascida a 26/01/1996, 
fisioterapeuta, residente à Rua José Pedroso de 
Oliveira, nº 113, Parque Planalto, Itapeva - SP, filha 
de ELIAS RIBEIRO GUIMARÃES, motoris-
ta, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Pia-
catu - SP e de RUTE VAZ DA SILVA GUIMA-
RÃES, artesã, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de São Paulo - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
18 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV MATEUS TEODORO FOGAÇA 
DE LIMA e TAIRINE DE JESUS MOU-
RA, sendo ELE:- natural de Itaí-SP, solteiro, com 
20 anos de idade, nascido a 20 de maio de 2000, 
lavrador, residente à Avenida Theodorico Pereira 
de Mello, nº 478, Bairro Caputera, Itapeva - SP, 

filho de DECIO FOGAÇA DE LIMA, moto-
rista, nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de 
Itapeva - SP e de JOSICLEIDE TEODORO 
DE LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 39 
anos, natural de Ribeirão Branco - SP , residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural de Itaí-SP, solteira, com 18 anos de idade, 
nascida a 28/12/2001, do lar, residente à Rua C, 
nº 15, Bairro Caputera, Itapeva - SP, filha de VAL-
DECI DE JESUS MOURA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itaberá 
- SP e de MARCIA RESENDE FIRMINO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de 
Amazonas - PR, residentes e domiciliados em Ita-
peva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 20 de 
junho de 2020 

Nºs I, III e IV JOÃO VICTOR WEIDENBAUM 
e LETÍCIA MELO SANTOS, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos de 
idade, nascido a 02 de junho de 1998, técnico em 
informática, residente à Rua Francisco de Barros 
Filho, nº 153, Cecap I, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
CARLOS WEIDENBAUM, motorista, na-
cionalidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva 
- SP e de LUCIANA APARECIDA ROSA 
WEIDENBAUM, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 41 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, 
nascida a 23/04/1997, auxiliar administrativo, resi-
dente à Rua Elenice Cordeiro Werneck, nº 69, Vila 
São Camilo, Itapeva - SP, filha de SEBASTIÃO 
MELO SANTOS, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva - SP e de 
FÁTIMA EDUARDO DOS SANTOS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Itaberá - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 20 de junho 
de 2020 

Nºs I, III e IV NICOLAS DE SIQUEIRA LARA 
e GLEICE MAIARA CHAGAS DE LIMA, 

sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
21 anos de idade, nascido a 20 de março de 1999, 
trabalhador rural, residente Rua Joaquim Campo-
lim, nº 937, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filho de 
ORDILEI CARDOSO DE LARA, trabalhador 
rural, nacionalidade brasileira, natural de Itapeva-SP 
e de ELIANE GARCIA DE SIQUEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados Rua Joaquim Campolim, 
937, Vila São Benedito, na cidade de Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Capão Bonito-SP, soltei-
ra, com 26 anos de idade, nascida a 20/02/1994, 
do lar, residente Rua Carlino Lopes de Proença, nº 
100, Vila São José, Buri - SP, filha de SILVES-
TRE CARDOSO DE LIMA, trabalhador rural/ 
aposentado, nacionalidade brasileira, natural de 
Capão Bonito-SP e de MARIA APARECIDA 
CHAGAS, do lar, nacionalidade brasileira, natural 
de Capão Bonito-SP, residentes e domiciliados Rua 
Carlino Lopes de Proença, 100, Vila São José, na 
cidade de Buri-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 20 
de junho de 2020 

Nºs I, III e IV HENRIQUE PEREIRA DE 
MORAES e LETICIA AQUINO PEREIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
25 anos de idade, nascido a 22 de maio de 1995, 
vendedor, residente à Rua José Lara, nº 152, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filho de ROSEMEIRE PE-
REIRA DE MORAES, lavadeira, nacionalidade 
brasileira, 43 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nascida na data de 29 de janeiro de 1977, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, 
nascida a 27/09/1995, recepcionista, residente à 
Rua Clarice Lopes Machado, nº 147, Jardim Nova 
Itapeva, Itapeva - SP, filha de TOMAZ AQUINO 
PEREIRA, natural de Cerro- MG, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de EDNA 
FERREIRA MACHADO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nascida na data de 03 de outubro de 1962, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 

de Bens. 22 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV EMERSON VIEIRA SANTOS 
RIBAS e STEFANI STAIDER DA CRUZ, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
20 anos de idade, nascido a 10 de fevereiro de 
2000, agricultor, residente no Bairro dos Prestes, 
Itapeva - SP, filho de EDNEI CAMARGO RI-
BAS, lavrador, nacionalidade brasileira, 43 anos, 
natural de Itapeva-SP e de VASTÍ VIEIRA 
SANTOS RIBAS, lavradora, nacionalidade bra-
sileira, 38 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 18 anos de 
idade, nascida a 18/09/2001, agricultora, residente 
no Bairro dos Prestes, Itapeva - SP, filha de ALES-
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ, comer-
ciante, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de 
Ribeirão Branco-SP e de TERESA CRISTINA 
NUNES STAIDER, comerciante, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
residentes e domiciliados em Ribeirão Branco-
-SP. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 22 de junho 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V ALBERTO MELO SANTOS 
JUNIOR e GILMARA FERNANDA BA-
CHIEGA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 06 de 
março de 1991, barbeiro, residente á Rua Professo-
ra Rachel de Melo Souza Amorim, nº 61, Jardim São 
Camilo, Itapeva - SP, filho de ALBERTO MELO 
SANTOS, tratorista, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Itapeva-SP e de APARECIDA 
DOMINGUES SANTOS, do lar, nacionali-
dade brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Salto Grande-SP, divorciada 
de Juliano Marins Pereira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 19/06/2019, com 40 anos de idade, 
nascida a 07/07/1979, cabeleireira, residente à Rua 
Professora Rachel de Melo Souza Amorim, nº 61, 
Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filha de GIL-
BERTO BACHIEGA, falecido em Itapeva-SP e 
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As casas lotéricas de Ita-
peva tem um ano para se 
adequar a uma lei sancionada 
pela Prefeitura Municipal de 
Itapeva que obriga esses esta-
belecimentos a disponibilizar 

ao usuário bebedouro de água 
e assento preferencial.

De acordo com a lei tanto 
o bebedouro como o assento 
devem ser colocados em lo-
cal visível e o estabelecimen-

to não pode cobrar qualquer 
valor pela disponibilidade da 
água.

A lei em questão foi pro-
posta pela vereadora Débora 
Marcondes.

Casas lotéricas serão obrigadas 
a disponibilizar bebedouro de 
água e assento preferencial

A Prefeitura de Itararé 
(SP), em parceria com o 
Sebrae e a Associação 

Comercial, realizará, nesta ter-
ça-feira (23), às 17h, o lança-
mento do Programa de Desen-
volvimento Local (PDL).

De acordo com o coordena-
dor municipal de Turismo, Edil-
son José de Moraes, a iniciativa 
tem como objetivo alavancar 
o desenvolvimento de micro e 
pequenos negócios em diver-
sos setores, entre eles, agricul-
tura, meio ambiente e turismo. 

Conforme Edilson, inicial-
mente, será feito um levan-
tamento da situação atual da 
cidade. “Então, a partir desses 
dados, colocaremos as ações 
em prática, através de cursos 
de treinamento, palestras so-
bre desenvolvimento e muito 

Em parceria com 
Sebrae, Prefeitura de 
Itararé inicia Plano de 
Desenvolvimento Local

Iniciativa tem como objetivo alavancar o desenvolvimento de micro e 
pequenos negócios em diversos setores, entre eles, o turismo

mais”, destaca.
Para o prefeito, Heliton do 

Valle, a ação é reflexo da preo-
cupação da gestão com o cres-
cimento da cidade. “Temos, 
desde o início da gestão, tra-

balhado a fim de garantir todo 
o suporte e apoio ao pequeno 
empresário. Através dessa par-
ceria poderemos fazer ainda 
mais pela economia de nossa 
Itararé”, enfatiza.

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, foi contemplada com 
cinco novos respiradores rece-
bidos do Governo do Estado.

De acordo com a secretária 
da Pasta, Karen Grube Lopez, 
os aparelhos serão utilizados 
na Santa Casa de Misericórdia 
para o combate ao Coronaví-
rus, atendendo itapevenses e 
munícipes da região.

Itapeva conta agora com 15 
leitos disponíveis de UTI (Uni-
dade de Tratamento Intensivo), 
sendo 9 do próprio munícipio e 
6 via Sistema Cross (Central de 
Regulação de Oferta de Serviços 
de Saúde). Além disso, há tam-
bém 14 leitos moderados (7 do 
município e 7 Cross). Os leitos 
do Sistema Cross são monito-
rados pelo Estado de São Paulo.

Itapeva é contemplada 
com cinco novos 
respiradores

Os aparelhos deverão reforçar os tratamentos de combate ao Covid-19

Na sexta-feira (19), a Guar-
da Civil Municipal de Itapeva 
apreendeu mais de 1 quilo e 
meio em uma mata ao lado do 
Residencial das Rosas.

De acordo com a GCM, 
houve denúnicias de que in-
divíduos adentraram em uma 

mata para esconder entorpe-
centes. Diante da informação 
os guardas municipais deslo-
caram-se para o local e não 
encontraram ninguém na 
mata.

Ao verificar o local os guar-
das notaram um ponto com 

terra remexida e ao averiguar 
encontraram uma sacola con-
tendo cocaína.

O entorpecente foi encami-
nhado ao Plantão Polical onde 
foi apreendido e as medidas 
administrativa adotadas pela 
autoridade policial.

Guarda Municipal apreende 
cocaína em mata do 
Residencial das Rosas
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