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Por 8x6 vereadores reduzem 
em 50% salário do prefeito 

no próximo mandato
Redução salarial dos vereadores 

é aprovada por unanimidade

Igrejas permanecem 
abertas em Itapeva

Itapeva sentiu os 
efeitos do ciclone bomba 

que atingiu o Brasil
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Na manhã de quarta-feira  
(01), policiais civis da DIG - De-
legacia de Investigações Gerais 

de Itapeva cumpriram manda-
dos de busca e apreensão na ci-
dade de Sorocaba/SP. Página 10.

Polícia Civil de 
Itapeva faz operação 
contra golpistas do 

auxílio emergencial
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Guarda 
Municipal 
apreende 
mais de 
8kg de 

maconha

Prefeitura de Itapeva irá 
recorrer para que município 

volte à fase laranja do Plano SP
No dia 26, o Governo do Es-

tado de São Paulo anunciou que 
toda a região de Sorocaba, que 
inclui 48 municípios, voltaria 

para a fase vermelha, restringin-
do novamente os comércios não-

-essenciais. Itapeva está inserida 
nas cidades afetadas. Página 08.

Secretaria da Cultura 
divulga programação 
de julho PÁGINA 02

Traficante é preso 
no Jardim Ferrari
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Dependendo 
da caneta

Na segunda-feira (29), os 
vereadores de Itapeva 
voltaram a discutir o 

projeto de lei que diminuía o 
salário do prefeito, vice-prefei-
to, além de estabelecer o valor 
de R$ 8 mil para os secretários 
municipais.

A redução do salário será 
válida para o próximo manda-
to. Antes de aprovado o projeto 
de lei, houve a votação de uma 
emenda que estabelecia p valor 
de R$ 17 mil para o chefe do 
Executivo a partir de 2021. O 
vereador Margarido, autor da 
emenda explicou que caso fos-
se aprovado o valor proposto 
inicialmente com os descontos 
o próximo prefeito irá receber 
R$ 7.700 e alertou que o salário 
tem que ser justo para a popu-
lação poder cobrar o prefeito, 
pois com um salário de pouco 
mais que sete mil é perigoso o 
prefeito nem aparecer na pre-
feitura.

Já a vereadora Débora Mar-
condes disse ter feito uma pes-
quisa sobre quais funcionários 
públicos atualmente ganhavam 
mais que o prefeito e descobriu 
que apenas dois se encaixam 
nesse perfil (Por lei nenhum 
funcionário pode ganhar mais 

Por 8x6 vereadores reduzem 
em 50% salário do prefeito 
no próximo mandato

que o prefeito), e que há alter-
nativas para não prejudicar os 
funcionários que podem vir a 
ser afetados com a redução ori-
ginal e por isso era contrária a 
emenda.

A emenda foi colocada em 
votação e acabou rejeitada por 
8x6.

Em seguida foi colocado em 
discussão o projeto original, 
proposto pela mesa diretora 
da Câmara Municipal de Itape-
va, composta pelos vereadores 
Oziel Pires, Vanessa Guari e 
Márcio Supervisor que dimi-
nuía o salário do prefeito do 
pouco mais de R$ 23 mil para 
R$ 11.669,98 e do vice-prefeito 
para R$ 4.376,24 e fixaram o 
salário dos secretários em R$ 8 

mil. A justificativa para manter 
o salário dos secretários foi de 
que o cargo exige responsabi-
lidade e conhecimento na área 
de atuação e por isso seria di-
fícil encontrar profissional ga-
baritado que aceitasse ganhar 
valor menor do que o proposto.

Ao discutir o projeto o ve-
reador Tião do Táxi falou que 
a aprovação do mesmo signi-
ficaria uma mudança radical 
no município e que não é fácil 
administrar uma cidade como 
Itapeva, Tião disse ver o proje-
to com tristeza, pois acha que 
isso vai desestimular quem tem 
competência em lutar pelo car-
go. Já o vereador Pedro Corrêa 
disse que há meios para que os 
funcionários não sejam preju-

dicados e que podem fazer leis 
que criem alternativas para pre-
servar os salários daqueles que 
passarão a receber mais que o 
prefeito.

Ao ser colocado em votação 
o projeto foi aprovado pelos 
mesmos 8x6. Os favoráveis a 
redução foram: Débora Marcon-
des, Jeferson Modesto, Toni do 
Cofesa, Laércio Lopes, Márcio 
Supervisor, Marinho, Pedro Cor-
rêa e Sidnei Fuzilo. Já os con-
trários foram: Edvaldo Negão, 
Rodrigo Tassinari, Tião do Táxi, 
Vanessa Guari, Wiliana Souza e 
Wilson Margarido.

O projeto agora será enca-
minhado ao prefeito Mário Tas-
sinari que decide se sanciona 
ou veta a redução.

A Secretaria da Cultura e 
Turismo de Itapeva divulgou 
a programação cultural para o 
mês de julho.

Devido a pandemia do Co-
vid-19 as apresentações de 
músicas e danças estão sendo 
feitas através de lives. A medi-
da adota  pela pasta vem sendo 
elogiada constantemente, pois 

além de prestigiar os artistas 
do município, oferece a popula-
ção uma alternativa de descon-
tração em meio ao isolamento 
social e ainda conscientiza aos 
seguidores das lives sobre a im-
portância de tomar os devidos 
cuidados quanto ao Covid-19.

Confira a seguir a progra-
mação para esse mês:

Secretaria da Cultura 
divulga programação 
de julho

Na quinta-feira (25), 
os vereadores de Itapeva 
aprovaram o projeto de lei 
04/2020 que diminuiu o salá-
rio dos edis para o próximo 

mandato.
A partir de 2021 os ve-

readores que forem eleitos 
receberam R$ 4.376,24. Esse 
valor corresponde a metade 

do que é pago atualmente. O 
valor também será o mesmo 
para quem assumir a presi-
dência do Poder Legislativo.

De acordo com os verea-

dores a redução foi proposta 
diante da crise do Covid-19 
e é uma maneira de ajudar 
a conter despesas no muni-
cípio.

Redução salarial dos vereadores 
é aprovada por unanimidade

Em pronunciamento na ma-
nhã de segunda-feira (29), o pre-
feito Mário Tassinari divulgou 
que as igrejas de Itapeva poderão 
funcionar normalmente desde 
que mantenham as medidas de 
prevenção ao Covid-19.

De acordo com o chefe do 
Executivo, as igrejas exercem 
um papel fundamental neste 
período, onde oferecem apoio 
social e espiritual, ajudando o 
município a cuidar de seus ci-
dadãos.

O pronunciamento veio 
após incertezas sobre o funcio-
namento das igrejas após o mu-
nicípio se ver inserido na fase 
vermelha do Plano São Paulo 
novamente.

Igrejas permanecem 
abertas em Itapeva

A redução salarial em 50% do 
prefeito votado na Câmara Muni-
cipal de Itapeva é mais complexa 
do que se imagina.

O projeto de lei aprovado pe-
los vereadores ainda passará pelo 
crivo do prefeito atual, ele que 
determina se sanciona ou não a 
lei, no entanto, a questão coloca 
na balança diversas situações.

Se vetar o projeto, Mário colo-
ca seu futuro em risco, principal-
mente no que diz respeito à uma 
possível candidatura ao Execu-
tivo, por outro lado, se aprova 
a redução, coloca em risco uma 
debandada de funcionários pú-
blicos, principalmente da classe 
a qual ele pertence, médica. Afi-
nal há um entendimento de que 
nenhum profissional pode ga-
nhar mais que o prefeito e assim 

muitos que hoje já ganham mais 
que os R$ 11.669,98 podem pedir 
exoneração e deixar alguns seto-
res sem funcionários.

Enquanto alguns comemo-
ram a redução outros se preo-
cupam, principalmente quanto a 
questão de ter pessoas capacitadas 
para assumir o cargo. É evidente 
que o salário do prefeito itapeven-
se estava bem acima do ideal, por 
outro lado, um salário muito baixo  
também pode colocar no cargo 
máximo do município alguém sem 
compromisso, apenas preocupado 
com status do cargo.

Seja como for, cabe a nós elei-
tores, colocarmos no Executivo e 
Legislativo pessoas capacitadas 
que realmente nos representem, 
para depois não ficarmos reféns 
da caneta de um qualquer!



Economia
A redução salarial para prefeito, 

vice-prefeito e vereadores vai render 
uma grande economia para o muni-
cípio na próxima gestão. O discurso 
foi de consciência social devido ao 
Covid-19, temos então uma atitude 
digna de elogios, uma vez que todos 
estão preocupados com o futuro dian-
te desta pandemia.

Por outro lado
Teve quem viu a atitude como algo 

pensado para desistimular a concor-
rência nas próximas eleições uma vez 
que a grande parte dos vereadores 
que hoje estão na Casa de Leis estão 
bem “queimados” com a população e 
vendo que as atitudes passadas não 
caíram no esquecimento como de 
praxe, a tentativa é de se manter pelo 
menos o status de vereador, ou seja, 
vão se os anéis, mas ficam os dedos.

Bom senso
Os vereadores tiveram o bom sen-

do de manter os R$ 8 mil de salário 
para os secretários municipais, isso 
porque é de conhecimento de parte 
da população que muitos desses car-
gos exigem além de conhecimento, 
responsabilidade. Se não houver um 
pagamento justo, será difícil encon-
trar alguém que assuma a “bronca”.

Duas faces de uma 
mesma moeda

Quem assistiu as sessões de Câma-
ra que discutiu a diminuição de salá-
rio dos agentes políticos de Itapeva, 
percebeu a tensão entre as vereadoras 
Vanessa Guari e Débora Marcondes. A 
primeira apresentou junto com seus 

diante de toda essa informação que 
vem sendo divulgado, quem ainda 
insistisse em desrespeitar as normas 
não deveria sofrer algum tipo de san-
são, Tassinari disse que é questão de 
conscientização, citando o presidente 
Bolsonaro que não usa máscaras. O 
prefeito esqueceu no entanto que a 
Justiça já determinou multa ao pre-
sidente por esse descumprimento de 
norma.

Bola fora
Ao ser questionado sobre as ver-

bas enviadas para o combate ao Co-
vid-19, Mário Tassinari disse que elas 
estavam sendo empregadas conforme 
a necessidade. Mas uma fala do pre-
feito foi marcante, ele disse não saber 
se os recursos encaminhados ao mu-
nicípio são suficientes até o momen-
to. Como assim? O chefe do Poder 
Executivo não sabe se o que tem a sua 
disposição é o ideal para os compro-
missos assumidos?

Entre a fé e a razão
O anuncio de que as igrejas e tem-

plos religiosos poderiam permancer 
abertos, desde que cumprindo as nor-
mas de distanciamento dividiu opi-
niões. Enquanto uns comemoravam, 
outros lamentavam. É verdade que 
as  instituições eclesiásticas são im-
portantes aliadas do poder público no 
que tange a saúde mental e claro espi-
ritual da população e ainda realizam 
trabalhos sociais que suprem a falta 
de auxílio onde o Estado não conse-
guiu chegar. No entanto, há de se ter 
bom senso e cada um saber como agir 
nesse momento, quem quer ir para 
igreja que tome as devidas providên-
cias, e quem é contrário a abertura 
das mesmas, fique em casa! 

to do mesmo. Agora, quando o go-
vernador de São Paulo anunciou 
a regressão de Itapeva para a fase 
vermelha, na sexta-feira,  mais uma 
vez Mário esperou para se posicio-
nar, enquanto os demais prefeitos 
da região já anunciavam as atitu-
des que cada um iria tomar na sex-
ta a noite, o prefeito itapevense só 
se pronunciou na segunda-feira. O 
prefeito que já disse não ser afeito 
a redes sociais, deveria repensar um 
pouco sobre isso, pois hoje o ime-
diatismo com que seus colegas de 
cargo se pronunciam nestas redes 
sociais, acaba que sendo impossível 
não comparar as atitudes diante do 
que está exposto.

pares um projeto para redução de 
50% no salário do prefeito, porém já 
em sessão alertou que isso poderia 
causar algum problema com o funcio-
nárismo público. Já a segunda ques-
tionou como que a vereadora propõe 
algo que ela mesmo aponta defeitos, 
porém usou os mesmo argumentos 
que ignorou no passado para explicar 
o porque era favorável a redução. Con-
trovérsias!

Não colou
O vereador Margarido disse que 

com a diminuição do salário de pre-
feito, era perigoso que ocupar o cargo 
nem ficar na prefeitura e nem como 
cobrar a pessoa que iria falar sobre 
o subsídio oferecido. Vereador, quem 
ocupar a cadeira do Executivo no pró-
ximo mandato, já vai sabendo de tudo 
isso, ou seja, se assumir a responsa-
bilidade que tenha decência e caráter 
de honrar com o compromisso e aci-
ma de tudo, com a confiança daqueles 
que o colocaram lá!

 

Utopia
O prefeito Mário Tassinari diz que 

insiste em apenas orientar a popula-
ção sobre as medidas de segurança na 
prevenção ao Corona Vírus, de acordo 
com ele é preciso colocar na cabeça 
das pessoas a importância do uso 
de máscaras por exemplo. O prefeito 
comentou ainda que já foi divulgado 
de todas as formas os meios de pre-
venção. Incrível que mesmo diante da 
carga de informações que a população 
recebe, muitos ainda desrespeitam as 
orientações das autoridades da saúde.

Esqueceu
Ao ser confrontado então que, 

16ª em quê?
Itapeva se viu obrigada a voltar 

para a fase vermelha por estar atre-
lada ao Diretoria Regional de Saúde 
de Sorocaba, mesmo apresentando 
dados que mostram a situação con-
trolada no município. A pergunta 
que fica, o título de 16ª Região Ad-
ministrativa é ilustrativo? 

Pecando
Talvez o grande pecado da atual 

administração, é a demora em se 
posicionar diante do que vem acon-
tecendo. A inércia do prefeito já foi 
questionado no início da pandemia, 
onde se cobrava um posicionamen-

Estamos de Olho
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Refletindo!

O Programa de Aquisição 
de Alimentos - PAA, do Gover-
no Federal, em parceria com a 
Associação de Agricultores Fa-
miliares, Prefeitura Municipal 
e ARKÉ, tem inserido alimentos 
orgânicos nas entidades benefi-
centes de Itapeva.

A produtora do Bairro Aven-
cal, Ivane Diniz, é um exemplo. 

Produtos orgânicos chegam às 
entidades beneficentes de Itapeva

Ela produz tomates orgânicos e 
outras hortaliças e juntamente 
com seus irmãos estão entre-
gando alimentos para o Pro-
grama com a ajuda da Secreta-
ria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.

O prefeito de Itapeva visitou 
a propriedade dos Diniz e ficou 
encantado com a produção da 

Agricultura Familiar e o em-
preendedorismo da família.

Ivane possui 10 estufas em 
produção de orgânicos com 
certificação auditada. Ela é um 
modelo para quem deseja pro-
duzir de forma agroecológica e 
obter sucesso.

Saiba Mais - A agricultu-
ra orgânica, também chama-
da de biológica, é um tipo de 
agricultura alternativa que 
tem por finalidade a oferta de 
produtos saudáveis, priorizan-
do a qualidade do alimento. É 
realizada por meio de técnicas 
específicas, que contrapõem a 
utilização de agrotóxicos e fer-
tilizantes em todas as fases do 
processo.

Além disso, a agricultura 
orgânica torna-se um modelo 
agrícola que reduz os impactos 
ambientais, tendo por objetivo 

a sustentabilidade econômica e 
ecológica, a maximização dos 
benefícios sociais, a minimiza-
ção da dependência de energia 
não renovável, empregando 

métodos culturais, biológicos 
e mecânicos, em contraposi-
ção ao uso de materiais sinté-
ticos, a eliminação do uso de 
organismos geneticamente 

modificados em qualquer fase 
do processo de produção, pro-
cessamento, armazenamento, 
distribuição e comercialização, 
e a proteção do meio ambiente.

Foi confirmado na 
noite de quarta-feira 
(01), a morte da jovem 
Tainara Moraes.

Tainara estava inter-
nada desde o dia 24 de 
junho vítima de um aci-
dente entre o carro que 
viajava e um caminhão. 
No dia seu companhei-
ro e sua filha não resis-
tiram aos ferimentos e 
faleceram.

Desde então a jovem 
travou uma luta pela 
vida, internada na UTI 
da Santa Casa de Itape-
va, porém acabou fale-
cendo no início da noite 
de quarta.

Morre 
terceira 
vítima do 
acidente 
na SP-258

Embora o Governo de São 
Paulo tenha liberado a vacina à 
comunidade, meta da Secreta-
ria de Saúde é também imuni-
zar os grupos prioritários que 
tiveram baixa adesão, como 
crianças e gestantes

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria da Saúde 
prorrogou a Campanha de Va-
cinação contra a Gripe até o dia 
24 de julho, em todas as unida-
des de Saúde das zonas urbana 
e rural. O Governo do Estado 
de São Paulo liberou a vacina 
para a população, mas o objeti-
vo também é vacinar os grupos 
prioritários, que tiveram baixa 
adesão no município, como as 
crianças e gestantes. 

Em relação ao total de va-
cinados de todos os grupos, 
foram imunizados 25.153 pes-
soas, tendo uma cobertura de 
90,72%. A meta é que sejam 

Campanha de Vacinação contra a 
Gripe é prorrogada para até o dia 
24 de julho para a população

vacinados até o final da campa-
nha, que foi prorrogada para o 
dia 24 de julho, 27.726 muníci-
pes.

Os grupos prioritários que 
não atingiram as metas de vaci-
nação são: crianças com menos 
de 6 anos, gestantes, adultos 

de 55 a 59 anos e comorbi-
dades (pessoas com doenças 
crônicas). A meta do grupo de 
crianças com até 5 anos é de 
7.438 crianças vacinadas e até 
o momento 4.716 receberam a 
imunização.

Pelo grupo das gestantes, 
deverão ser vacinadas 1077 
pessoas, sendo que apenas 870 
foram imunizadas. Os adultos 
de 55 a 59 anos têm uma meta 
de 3740 pessoas e 1595 foram 
vacinados. Já o grupo de co-
morbidades, tem como meta 
3118 pessoas e até o momento, 
2616 foram vacinadas.

Alguns grupos prioritários 
superaram a meta de vacina-
ção. É o caso das puérperas (até 
45 dias após o parto), sendo 
que a meta de 177 pessoas se-
rem vacinadas, até o momento, 
188 foram imunizadas. A meta 
dos idosos com mais de 60 anos 

é que fossem vacinados 9.165 
e 10.973 foram imunizados. 
O grupo dos profissionais da 
Saúde tinha como meta 2192 
pessoas vacinadas e 2700 imu-
nizados. Os professores tinham 
uma meta de 819 e 1495 foram 
imunizados.

Devido à pandemia do Coro-
navírus, este ano o Ministério 
da Saúde incluiu novos grupos 
prioritários, como é o caso da 
Segurança Pública (348 vacina-
dos), caminhoneiro (307 imu-
nizados) e transporte coletivo 
(139).

Os munícipes devem com-
parecer à unidade de saúde 
mais próxima de sua residên-
cia. É obrigatória a apresenta-
ção de documento com foto. 
A vacina está disponível de 
segunda a sexta-feira na zona 
urbana das 7h30 às 17h e zona 
rural das 7h às 16h.
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Na manhã desta terça-fei-
ra, dia 30, a Prefeitura 
de Itapeva, por meio da 

Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social em parce-
ria com a Secretaria de Saúde, 
inaugurou a nova sede da Casa 
do Adolescente, localizada à 
Avenida Paulo Leite de Olivei-
ra, nº 330, Itapeva V, no antigo 
CRAS da Vila Nova.

O local foi instalado em pré-
dio próprio da Prefeitura, refor-
mado e adequado para prestar 
melhor atendimento à popula-
ção adolescente que precisa de 
cuidados direcionados.

A Casa do Adolescente de 
Itapeva foi inaugurada com o 
propósito de implantação de 
uma política pública que aten-
desse de forma universalizada 
a juventude do município na 
área de saúde e desenvolvimen-
to social.

De acordo com a coorde-
nadora da Casa, Alessandra de 
Lima Almeida Leite, o serviço 
foi criado com o objetivo de su-
prir a lacuna existente no aten-

dimento na área da saúde e 
desenvolvimento para pessoas 
entre 10 e 20 anos. “O Espaço 
Aberto Casa do Adolescente 
de Itapeva foi inaugurado em 
27 de maio de 2008 e hoje, 30 
de junho, vem sendo reinau-
gurada em novas instalações 
atendendo os pré-requisitos es-
senciais para o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos e Serviços de Saúde do 
Adolescente”, explicou.

Para a secretária de Desen-
volvimento Social, o objetivo 
da equipe é acolher, tratar re-
cuperando a saúde e bem-estar 
do adolescente. “O foco é espe-
cialmente a prevenção de doen-
ças ou outros agravos dentro 
da visão de assistência integral 
à saúde em uma perspectiva 
multiprofissional. Os servido-
res da Casa são altamente qua-
lificados e capazes de prestar 
um atendimento diferenciado 
para este público”, disse a titu-
lar da Pasta.

A secretária de Saúde pa-
rabenizou os envolvidos que 

se dedicaram nas reformas e 
adequação do local, oferecendo 
aos adolescentes a estrutura 
necessária para atendimentos 
médicos, odontológicos e psi-
cológicos, tão importantes nes-
ta faixa etária.

A Casa do Adolescente con-
ta hoje com uma equipe 13 
profissionais: Alessandra (Peda-
goga e Coordenadora da Casa), 
Alexandre (Auxiliar Administra-
tivo), Cristiane (Merendeira), 
Dr. Leland (Médico Clínico Ge-
ral), Dra. Eliete (Médica Gineco-
logista), Jeferson (Educador So-
cial), Larissa Bessa (Psicóloga), 
Vanessa Espíndola (Psicóloga 
de grupos), Vanessa de Cam-
pos (Técnica em Enfermagem) 
e Viviane (Auxiliar de Serviços 
Gerais).

As oficinas oferecidas pela 
Casa são: dança, esporte, esté-
tica corporal e facial, maquia-
gem, manicure, teatro e yoga. 

O Programa Ação Jovem é 
um serviço de transferência de 
renda do Governo do Estado de 
São Paulo, que visa estimular 

Secretaria de Desenvolvimento Social 
inaugura nova sede da Casa do Adolescente

O prédio próprio é amplo e tem estrutura adequada para atender a população

jovens que se encontram em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, com ensino fundamental 
ou médio incompleto a conclu-
são da escolaridade básica. Ele 
também oferece ações comple-
mentares e de apoio à iniciação 

profissional, onde o jovem tem 
o dever de frequentar as ativi-
dades disponibilizadas na Casa 
do Adolescente.  

A Casa do Adolescente de 
Itapeva acolhe todos os adoles-
centes e jovens que procurem 

pelo serviço espontaneamente, 
bem como os encaminhados de 
outras instituições como esco-
las, Unidades de Saúde, CRAS, 
CREAS, Juízo da Infância e da 
Juventude, abrigos e Conselho 
Tutelar.

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.

Ariane Tangerino Souza 
Agente de atendimento APH 

socorrista

Há quantos anos você tra-
balha na área?

Estou na área há um ano e 
seis meses.

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

No atendimento às vítimas 
tanto no atendimento clíni-

co como no atendimento ao 
traumatizado nós ja seguia-
mos um protocolo onde é uti-
lizado o óculos de proteção a 
máscara e a luvas de procedi-
mento em toda e em qualquer 
ocorrência .Sendo assim ape-
nas o que o que mudou para 
nós foi o uso do álcool em gel, 
o aumento do cuidado tanto 

pessoal quanto as vítimas,o  
uso de roupas próprias para 
atendimento aos suspeitos  e 
confirmados de covid 19, a pa-
ramentação e desparamenta-
ção com o uso de roupas pró-
prias como o macacão tyvek 
e a máscara Full face ,além 
da   desinfecção  com produ-
tos próprios, tanto da viatura 
quanto dos materiais.

Como fica o pensamento 
do profissional  neste mo-
mento?

Fico com pensamento de 
de medo do desconhecido pois 
ainda se sabe pouco desse vírus 
e fica difícil combater aquilo 
que  não se pode  ver, por  ou-
tro lado nosso pensamento se 
acalma sabendo que estamos 
fazendo o nosso melhor com 
suporte do local onde  traba-
lhamos o que tem feito de tudo 
para que possamos trabalhar 
seguros e proporcionar segu-
rança aqueles que iremos so-

correr nas rodovias também.
Que mensagem você deixa 

a população?
Nós da linha de frente es-

tamos fazendo de tudo para 
manter a segurança daqueles 
que precisam trafegar pelas 
rodovias então pedimos a co-
laboração de todos aqueles 
que possam ficar em casa que 
fiquem que se cuidem que cui-
dem dos seus entes queridos e 
que mantenha o pensamento 
sempre positivo o pensamen-
to sempre ligado a Deus pois 
se continuarmos a unirmos as 
nossas forças sairemos dessa 
pandemia muito mais fortaleci-
dos e unidos.

Salviano da Silva Antunes
Vigilante 
Há quantos anos você tra-

balha na área?
Já atuo como vigilante há 

14 anos.
Diante do que vive-

mos atualmente como tem 
sido sua rotina no serviço? 
Claro que houve algumas mu-
danças, principalmente no que 
diz respeito às medidas de pre-
venção ao Covid-19, como por 
exemplo a utilização de más-
caras, higienização das mãos 
e o contato com as pessoas, no 
mais permanecemos fazendo 

nosso serviço da melhor ma-
neira possível.

Como fica o pensamento 
do profissional neste mo-
mento?

Neste momento nos ape-
gamos na fé, pois claro que 
ficamos preocupados, princi-
palmente com nossa família, 
é um momento que todos es-
tamos nos adaptando, apesar 
das dúvidas diárias o pensa-
mento positivo e a fé em Deus 
nos faz acreditar em um ama-
nhã melhor.

Qual mensagem você dei-
xa a população?

Creio que logo estaremos 
voltando ao normal, cabe 
a cada um de nós cooperar 
para que isso aconteça, que 
cada um se apegue a sua fé,  
e que possamos pensar no 
coletivo neste momento. No 
mais que Deus abençoe cada 
cidadão de nossa cidade e 
lhes dê muita saúde.

Na última segunda-feira, 
dia 29 de junho, o Governador 
do Estado de São Paulo anun-
ciou em entrevista coletiva a 
determinação do Governo, por 
meio da Resolução SS 96 des-
te mesmo dia, elaborada pelo 
Sistema Estadual de Vigilância 
Sanitária (SEVISA), a aplicação 
de multa para pessoas e esta-
belecimentos que descumpri-
rem a obrigatoriedade do uso 
de máscaras.

De acordo com o Estado, 
a estratégia se faz necessária 
diante do quadro de pandemia 
pelo Coronavírus ocasionada 
em todo o mundo, a qual atin-

giu em grande escala o terri-
tório estadual. Desta forma, o 
Governo de SP optou por impor 
medidas já previstas no ma-
nual da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) sobre o uso 
de máscaras para diminuir a 
transmissão do vírus.

Deverão cumprir a obriga-
toriedade nos seguintes esta-
belecimentos comerciais e de 
prestação de serviços: ambi-
entes de trabalho, de estudo, 
de cultura, de lazer, de esporte 
ou de entretenimento, casas de 
espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, 
restaurantes, praças de alimen-

tação, centros comerciais, ban-
cos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e 
drogarias, repartições públicas, 
instituições de saúde, escolas, 
museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, transporte coletivo.

Para evitar a aplicação de 
multa, a resolução estabelece 
que os donos destes estabe-
lecimentos devem colocar um 
aviso do uso obrigatório das 
máscaras em pontos de ampla 
visibilidade. O estabelecimento 
que não fixar o modelo de sina-
lização OBRIGATÓRIO em local 
visível poderá ser multado em 
50 Unidades Fiscais do Estado 

de São Paulo – UFESP’s, corre-
spondentes a R$ 1.380,50. O 
modelo é esta imagem anexa, 
que deverá ser impressa e fixa-
da.

Para cada usuário existente 
no interior do estabelecimento 
no momento da fiscalização, 
e que não estiver utilizando a 
máscara cobrindo corretamen-
te nariz e boca, a multa tem o 
valor de 182 (cento e oitenta e 
duas) UFESP’s, correspondentes 
a R$ 5.025,02. Além da multa 
dirigida ao estabelecimento, a 
pessoa que estiver sem a más-
cara, ou utilizando-a de forma 
indevida poderá ser multada 

Estabelecimentos que descumprirem 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras poderão ser multados

Valores passam de R$ 5 mil para cada usuário pego sem o acessório
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O ciclone bomba que atin-
giu os estados do sul e 
parte do sudoeste do 

Brasil deixou marcas em Itape-
va também.

A tempestade acompanha-
da de fortes ventos causou es-
tragos nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, nos dois últimos até mor-
tes foram registradas. Após sua 
passagem pelos estados do sul, 
a tempestade causada pelo ci-
clone bomba chegou ao esta-
do de São Paulo e em Itapeva 
acabou derrubando diversas 

árvores, causando inundações 
e estragos em casas e na rede 
de energia.

Diante dos estragos cau-
sados equipes da Defesa Civil 
estiveram em diversos pontos 
do município prestando auxí-
lio a população. No dia seguin-
te ainda havia trabalho a ser 
realizado, principalmente pela 
concessionária de energia que 
atende o município.

Apesar dos estragos causa-
dos, não houve vítimas feridas 
durante a passagem da tem-
pestade.

Itapeva sentiu os efeitos do 
ciclone bomba que atingiu o Brasil
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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 Placas Mercosul inovação 
e tradição a serviço de Itapeva

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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Cidadãos do Bairro de Cima 
II estão indignados com a falta 
de infraestrutura em algumas 
ruas do bairro.

Um desses cidadãos, Alef 
Brizola contou que sua vó mora 
na Rua João Leme da Silva e que 
encontra dificuldades para sair 
de casa para fazer hemodiálise 
devidos aos buracos da rua e 
que com chuva a situação pio-
ra, pois a lama deixa a rua in-
transitável.

De acordo com os morado-
res, já foram diversos pedidos 
para arrumar as ruas do bairro, 
mas dificilmente há respostas 
desses pedidos. Eles contam 
ainda que as vezes a prefeitura 
passa máquina pelas ruas, po-
rém logo elas estão estragadas 
novamente e pedem o lajota-
mento das vias.

Paciente tem dificuldade em 
fazer tratamento por falta de 
estrutura em via pública

Na tarde de sexta-feira, dia 
26, o Capitão PM Vilmar Duar-
te Maciel esteve no Paço Mu-
nicipal para conversar com o 
Secretário de Governo e Ne-
gócios Jurídicos sobre o de-
senvolvimento da ação con-
junta entre o Poder Público 
Municipal e a Polícia Militar, 
para conscientizar a população 
e minimizar a disseminação do 
Covid-19 na cidade.

Prefeitura de Itapeva e 
Polícia Militar desenvolvem 
ação conjunta de 
prevenção ao Covid-19

A PM, em parceria com a 
Guarda Civil Municipal, irá 
orientar as pessoas sobre a ne-
cessidade do uso de máscaras, 
distribuindo o equipamento 
de proteção aos cidadãos que 
estiverem sem. A Prefeitura 
de Itapeva irá colaborar com 
a viabilização das máscaras 
que serão distribuídas pelos 
agentes de segurança pública.

O secretário de Governo e 

Negócios Jurídicos ressalta 
que a ação é de conscientiza-
ção e que os munícipes não 
serão multados ou detidos 
por estarem sem o acessório 
de proteção. “Queremos que 
todos entendam a importân-
cia do uso da máscara contra 
a disseminação do Coronaví-
rus, para podermos diminuir 
os índices de contágio na ci-
dade”, disse.

manter nesta fase ou até mes-
mo avançar para a amarela, 
possibilitando que mais cate-
gorias voltem a funcionar nor-
malmente.

Neste momento, os comér-
cios não-essenciais podem 
atuar nas modalidades DELI-
VERY e DRIVE THRU (desde 

que o cliente não saia do seu 
veículo). Escritórios podem rea-
lizar apenas serviços internos e 
igrejas estão autorizadas a fun-
cionar, respeitando as medidas 
de distanciamento e prevenção 
pré-estabelecidas.

São considerados serviços 
essenciais na fase vermelha:

Saúde - hospitais, clínicas, 
farmácias, clínicas odontológi-
cas, lavanderias e estabeleci-
mentos de saúde animal;

Alimentação - supermerca-
dos, hipermercados, açougues 
e padarias, lojas de suplemen-
to, feiras livres. É vedado o con-
sumo no local;

Prefeitura de Itapeva irá recorrer para que 
município volte à fase laranja do Plano SP
Na sexta-feira, dia 26, o 

Governo do Estado de 
São Paulo anunciou que 

toda a região de Sorocaba, que 
inclui 48 municípios, voltaria 
para a fase vermelha do Plano 
SP, restringindo novamente os 
comércios não-essenciais. Ita-
peva está inserida nas cidades 
afetadas.

Sendo assim, na segunda-
-feira, dia 29, o prefeito ita-
pevense se pronunciou, por 
meio de uma live, esclarecendo 
alguns pontos importantes re-
ferentes à decisão do Estado. O 
Chefe do Poder Executivo expli-
cou que os municípios não po-
dem simplesmente contrariar 
o Decreto Estadual. Entretan-
to, disse que irá recorrer ainda 
hoje para Itapeva ficar na fase 
laranja, com o objetivo de os 
comércios considerados não-
-essenciais continuarem traba-
lhando com as restrições.

De acordo com o prefeito, 
a cidade tem dados suficientes 
para comprovar que pode se 

Bares, lanchonetes e restau-
rantes - permitido serviços de 
entrega (delivery) e que permi-
tem a compra sem sair do car-
ro (drive thru). Válido também 
para estabelecimentos em pos-
tos de combustíveis;

Abastecimento - cadeia de 
abastecimento e logística, pro-
dução agropecuária e agroin-
dústria, transportadoras, arma-
zéns, postos de combustíveis e 
lojas de materiais de constru-
ção, lojas de tintas;

Logística - estabelecimen-
tos e empresas de locação de 
veículos, oficinas de veículos 
automotores, transporte públi-
co coletivo, táxis, aplicativos de 
transporte, serviços de entrega 
e estacionamentos;

Serviços gerais - lavande-
rias, serviços de limpeza, ho-
téis, manutenção e zeladoria, 
serviços bancários (incluindo 
lotéricas), serviços de call cen-
ter, assistência técnica de pro-
dutos eletroeletrônicos e ban-
cas de jornais;

Segurança - serviços de se-
gurança pública e privada;

Comunicação social - meios 
de comunicação social, inclu-
sive eletrônica, executada por 
empresas jornalísticas e de ra-
diodifusão sonora e de sons e 
imagens;

Construção civil, agronegó-
cios e indústria - sem restrições.

As categorias não listadas 
acima fazem parte dos serviços 
não-essenciais, podendo traba-
lhar somente delivery ou drive 
thru.

De acordo com o Decreto 
Municipal 11.132, publicado no 
DOE – Diário Oficial Eletrôni-
co, nº 1460, do dia 29 de maio 
de 2020, páginas 5 a 27, dos 
comércios considerados não-
-essenciais, poderiam abrir as 
lojas, escritórios, concessioná-
rias, imobiliárias e galerias de 
lojas. Com o novo Decreto Esta-
dual do Governo de São Paulo, 
esses estabelecimentos comer-
ciais fecharam novamente na 
segunda, dia 29 de junho.

A Bracell, uma das maiores 
produtoras de celulose solúvel 
e celulose especial no mundo, 
com principais operações in-
dustriais no Brasil, em Cama-
çari (BA) e Lençóis Paulista (SP), 
enviou ao município 290 cestas 
básicas, as quais serão entre-
gues às famílias em estado de 
vulnerabilidade social de Ita-
peva, por intermédio dos três 
Centros de Referência em Assis-
tência Social - CRAS.

Os produtos chegaram na 
sexta-feira (19), cuja logística 
foi realizada pela Secretaria 
Municipal da Agricultura. O 
prefeito de Itapeva, juntamen-
te com a secretária do Desen-
volvimento Social agradecem 

Prefeitura de Itapeva recebe a 
doação de 290 cestas básicas 
da empresa Bracell

à empresa Bracell pela doação 
ao município. “As cestas ameni-
zarão um pouco a situação de 
algumas famílias.

Iniciativas como esta de-
vem servir como exemplos, 

pois, principalmente nesta épo-
ca de pandemia qualquer tipo 
de parceria é sempre bem-vin-
da e a população agradece”, 
disseram os representantes do 
poder público.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Recursos
“Tende cuidado e guardai-vos 

de toda e qualquer, avareza porque 
a vida de um homem não consiste 
na abundância dos bens que ele 
possui. – (LUCAS, 12:15.)

Frequentemente, quando 
nos referimos à propriedade, re-
cordamos, de imediato, posses e 
haveres de expressão material e 
reconstituímos na lembrança a 
imagem dos nossos amigos que 
carregam compromissos com a 
fortuna terrestre, como se eles 
fossem os únicos responsáveis 
pelo equilíbrio do mundo. Entre-
tanto, assim agindo, escorrega-
mos inconscientemente para a 
fuga de nossos próprios deveres, 
sem que isso nos isente das obri-
gações assumidas.

**
Simbolicamente, todos rete-

mos capitais a movimentar, uma 
vez que , em cada estância rege-
neradora ou evolutiva em que 
nos encontremos , somos acom-
panhados por valiosos créditos 
de tempo, pelos quais a Divina 
Providência nos considera iguais 
pela necessidade e, simultanea-
mente, nos diferencia uns dos 
outros pela aplicação individual 
que fazemos deles.

**
Somos todos, desse modo, 

convocados não apenas a em-
pregar dinheiro, mas também 
saúde, condição, profissão, ha-
bilidade, entendimento, cultura, 
relações e possibilidades outras 
de que sejamos detentores, em 
favor dos outros, porquanto pe-

las nossas próprias ações somos 
valorizados ou depreciados, enri-
quecidos ou podados em nossos 
recursos pela contabilidade da 
eterna Justiça.

**
Permaneçamos, assim, aten-

tos às menores oportunidades de 
ajudar que se nos ofereçam, na 
experiência cotidiana, aproveitan-
do-as quanto possível, porque, se 
as nossas reservas de tempo estão 
sendo realmente depositadas no 
Fundo de Serviço ao Próximo, no 
Banco da Vida, a Carteira do Su-
primento Espontâneo nos envia-
rá, estejamos onde estivermos, os 
dividendos de auxílio e felicidade 
a que tenhamos direito, sem que 
haja, de nossa parte, nem mesmo 
a preocupação de sacar.

**
Que a nossa saúde seja para 

dar mais vigor no auxílio ao 
próximo.

Que a nossa condição sócio-
-econômico possa ser para socor-
rer o mais necessitado.

Que a nossa profissão tinha 
por mérito servir ao próximo.

Que a nossa habilidade seja 
facilitar a dificuldade alheia.

Que o entendimento seja trans-
formado em esclarecimento, a cultu-
ra reportada em conhecimentos.

Tudo o que temos nos foi 
dado pela graça.

Pela graça repartirmos.
Obedecendo ás orientações.
= Livro: Ceifa de Luz =
CHICO XAVIER pelo Espirito 

Emmanuel.

Na manhã de quarta-fei-
ra  (01), policiais civis 
da DIG - Delegacia de 

Investigações Gerais de Itapeva 

Polícia Civil de Itapeva faz operação 
contra golpistas do auxílio emergencial

cumpriram mandados de busca 
e apreensão na cidade de Soro-
caba/SP.

A diligência faz parte de 

uma investigação que apura a 
prática de crime de furto me-
diante fraude envolvendo sa-
ques de benefícios perante a 
Caixa Econômica Federal.

Durante o cumprimento 
dos mandados vários objetos 
foram apreendidos na residên-
cia de um dos investigados, 
entre eles diversos celulares e 
anotações.

No momento da chegada 
dos policiais, o investigado des-
truiu um dos celulares apreen-
didos. Segundo informações da 
polícia civil o investigado parti-
cipou de diversos golpes, entre 
eles, saques realizados na cida-
de de Itapeva.

O investigado foi conduzido 
ao plantão policial de Sorocaba 
para prestar esclarecimentos.

Também participaram da 
diligência policiais da Delega-
cia de Polícia de Itaberá.

Na tarde de terça-feira (30), 
após receberem informações de 
que estelionatários estariam 
praticando o crime conhecido 
por “golpe do cartão clonado” 
em Itapeva, policiais civis da 
Delegacia de Investigações Ge-
rais de Itapeva-DIG imediata-
mente iniciaram diligências no 
sentido de captura-los.

Dois homens residentes na 
cidade de São Paulo foram pre-
sos na posse de quatro máquinas 
de cartão, além do valor de R$ 
600,00 sacado minutos antes, da 
conta de uma das vítimas.

Os detidos estavam hospe-
dados em um quarto de hotel 
e tentaram jogar as máquinas 

Polícia Civil prende golpistas em Itapeva
pela janela no momento da 
chegada dos policiais.

Na diligência também foi 
apreendido um veículo Renault 
Logan, utilizado pelos autores. 
Segundo informações da polí-
cia civil os criminosos chega-
ram a fazer compras no valor 
de quase R$ 6.000,00 utilizando 
o cartão de uma das vítimas.

A polícia civil adverte que gol-
pes dessa espécie são cada vez 
mais comuns na cidade de Itape-
va, e alerta à população para que 
jamais forneça dados pessoais e 
bancários, sequer entregue seus 
cartões bancários, para pessoas 
estranhas que se prontifiquem a 
retirá-los nas residências.

A equipe da Ronda Ostensi-
va Municipal recebeu na quin-
ta-feira (25), uma denúncia 
de que havia pessoas em uma 
mata ao fundos de uma plan-
tação de eucaliptos às margens 
do rio Taquari agindo de manei-
ra suspeita.

Diante da informação os 
guardas juntamente com a 
equipe do Canil se dirigiram 
para o local onde iniciaram 
buscas atrás dos suspeitos, 
porém não encontraram os in-
divíduos, porém a cadela Zara 
da GCM apontou um local onde 
os guardas cavaram o solo e en-
contraram um tonel enterrado 
no local.

Ao verificar o recipiente 
verificaram a existência de 17 
tijolos de maconha, o que tota-

Guarda Municipal apreende 
mais de 8kg de maconha

No domingo (28), a Polícia 
Militar prendeu um indivíduo 
por tráfico de entorpecentes, 
desacato e resistência no Jar-
dim Ferrari.

De acordo com a Polícia Militar 
ao realizar patrulhamento pelo 
bairro uma equipe avistou um 
indivíduo já conhecido nos meios 
policiais por tráfico de drogas e por 
conduzir veículo sem ser habilita-
do, conduzindo uma Saveiro junta-
mente com sua esposa ao lado.

Diante disso resolveram 
abordar o veículo e em revis-

Traficante é preso no Jardim Ferrari

lizou 8 quilos e 600 gramas.
Diante dos fatos a droga foi 

encaminhada ao Plantão Poli-
cial onde foi elaborado boletim 

de ocorrência e apreendida o 
entorpecente.

ta pessoal nada de ilícito foi 
encontrado com os dois, já na 
busca veicular ps policiais en-
contraram em uma sacola plás-
tica um tijolo de maconha, 13 
tabletes pequenos da mesma 
droga e 65 porções de crack.

Ao serem encaminhados ao 
Plantão Policial a mulher aca-
bou resistindo a prisão e desa-
catando os policiais. O delega-
do responsável determinou a 
prisão do homem em flagrante 
e liberando a mulher que desa-
catou a equipe da PM.



PROCLAMAS

Nºs I, III, IV e V FELIPE ANTUNES ANSEL-
MO CARVALHO e PATRICIA FRANÇA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 20 de janeiro de 1994, 
ajudante geral, residente à Rua Isaltino Rodrigues 
Fortes, nº 132, Vila São Camilo, Itapeva - SP, filho 
de NILSON APARECIDO DE OLIVEIRA 
CARVALHO, ajudante geral , nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itapeva - SP  e de 
CLEIDINEIA ANTUNES ANSELMO, 
doméstica, nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Itapeva - SP , nascida na data de 13 de 
setembro de 1975, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Ubirajara Rodrigues Silva, cujo o 
casamento foi dissolvido em 30/07/2019, com 41 
anos de idade, nascida a 05/01/1979, manicure, 
residente à Rua Isaltino Rodrigues Fortes, nº 132, 
Vila São Camilo, Itapeva - SP, filha de REGINA 
CELIA FRANÇA, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 64 anos, natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 17 de abril de 1956, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
30 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 BRUNO DE OLIVEIRA SILVA 
e GISELE VIEIRA FERREIRA DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 25 de dezembro de 
1993, balconista, residente à Rua Newton Rosa, nº 
1, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Itapeva 
- SP, filho de MAURI SOARES DA SILVA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Itapeva - SP  e de LUZINETE DE OLIVEI-
RA SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva - SP , residentes e domi-
ciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, nas-
cida a 24/06/1994, auxiliar de escritório, residente 
à Rua Barão do Rio Branco, nº 507, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filha de ADÃO IRINEU FER-
REIRA DA SILVA, serviços gerais , naciona-
lidade brasileira, 50 anos, natural de Itapeva - SP  
e de LAUDICEIA VIEIRA DE GÓES DA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 46 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
24 de junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V LEANDRO RODRIGUES 
DE LIMA GÓES e ANDREIA PIRES DA 
MOTA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 26 anos de idade, nascido a 06 de 
janeiro de 1994, servente de pedreiro, residente à 
Rua Santo Antonio Catigeró, nº 426, Casa 1, Vila 
São Benedito, Itapeva - SP, filho de AMAURY 
DE GÓES, agricultor, nacionalidade brasileira, 
40 anos, natural de Buri - SP e de NEIRI RO-
DRIGUES DE LIMA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Itapeva - SP, resi-
dentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Gilber-

to do Carmo Cruz, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 27/02/2013, com 32 anos de idade, nascida a 
30/07/1987, faxineira, residente à Rua Santo An-
tonio Catigeró, nº 426, Casa 1, Vila São Benedito, 
Itapeva - SP, filha de SANDRA APARECIDA 
PIRES DA MOTA, doméstica , nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itapeva - SP, residente 
e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 24 de junho de 2020 

Nºs I, II, III e IV MÁRIO CÉSAR DOS 
SANTOS e LUANA CRISTINA DO NAS-
CIMENTO PROENÇA, sendo ELE:- natural 
de Itararé-SP, solteiro, com 24 anos de idade, nas-
cido a 25 de novembro de 1995, serviços gerais, re-
sidente à Rua Antonio Luiz Rosa, nº 545, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filho de MÁRIO ROBERTO 
DOS SANTOS, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 43 anos, natural de Itararé-SP, residente 
e domiciliado em Itaberá-SP e de MARIA LÚCIA 
VIEIRA DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Itararé-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de idade, nascida 
a 06/02/2003, do lar, residente à Rua Leonel Fran-
ca, nº 239, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de 
WILSON ALVES DE PROENÇA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na data de 02 de dezembro 
de 1970 e de JOELMA PAES DO NASCI-
MENTO, do lar, nacionalidade brasileira, 42 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 04 de 
dezembro de 1977, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 24 de 
junho de 2020 

Nºs I, III e IV DIEGO FERREIRA DE CAR-
VALHO e TAÍS CAMARGO DOS REIS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
26 anos de idade, nascido a 25 de outubro de 1993, 

pedreiro, residente à Rua Santo Antonio do Cati-
geró, nº 934, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filho 
de EDSON FERREIRA DE CARVALHO, 
carreteiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Guapirama- PR, nascido na data de 15 de no-
vembro de 1969 e de PATRICIA FOGAÇA DE 
MATOS CARVALHO, faxineira, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 09 de novembro de 1978, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 28 anos de 
idade, nascida a 19/11/1991, estudante, residente 
à Rua Amaral Rodrigues, nº 52, Jardim California, 
Itapeva - SP, filha de ARMANDO RIBAS DOS 
REIS, pedreiro, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascido na data de 04 de 
maio de 1965, residente e domiciliado em Itapeva-
-SP e de DAVINA CAMARGO DOS REIS, 
natural de Barra do Chapéu- Município de Apiaí-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Rubião Junior 
- Distrito do Município de Botucatu-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 24 de junho de 2020 

Nºs I, II, III e IV LEONARDO MARTINS HO-
NORATO e ISABELLA DOS SANTOS 
QUEIROZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 16 de de-
zembro de 1997, ajudante de pizzaiolo, residente à 
Rua José Sipos Filho, nº 66, Jardim Santa Marina, 
Itapeva - SP, filho de CLAUDINEI DE SOUSA 
HONORATO, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, natural de Itapeva - SP e de 
ELIANE FOGAÇA MARTINS, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural 
de Votorantim - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Soroca-
ba-SP, solteira, com 17 anos de idade, nascida a 
10/06/2003, do lar, residente à Rodovia Faustino 
Daniel da Silva, Bairro Guarizinho, Itapeva - SP, filha 
de RAFAEL FOGAÇA QUEIROZ, trabalha-
dor rural, nacionalidade brasileira, 36 anos, natural 

de Itapeva - SP, nascido na data de 04 de agosto 
de 1983 e de MARIA APARECIDA ALVES 
DOS SANTOS, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Itapeva - SP, nascida 
na data de 07 de setembro de 1981, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 25 de junho de 2020 

Nºs I, III e IV TED CHRISTIAN TAKABAIA-
CHI e MARILSA ACACIO PEREIRA, sendo 
ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 42 anos de 
idade, nascido a 29 de agosto de 1977, comer-
ciante, residente Rua Coronel Queiroz, nº 393, 
Centro, Itapeva - SP, filho de FABIO HIROSHI 
TAKABAIACHI, nacionalidade brasileira, 68 
anos, natural de Avaré - SP e de NAIR ALMEI-
DA TAKABAIACHI, nacionalidade brasileira, 
63 anos, natural de Itapirapuã - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itaberá-SP, solteira, com 41 anos de idade, 
nascida a 18/06/1979, comerciante, residente Rua 
Coronel Queiroz, nº 393, Centro, Itapeva - SP, 
filha de SEBASTIÃO VICENTE NUNES 
PEREIRA, nacionalidade brasileira, 76 anos, 
natural de Itaberá - SP e de ISABEL ACACIO 
PEREIRA, nacionalidade brasileira, 71 anos, na-
tural de Itaberá - SP, residentes e domiciliados em 
Itaberá-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 27 de 
junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V DIOGO DOS SANTOS FER-
REIRA TRISTÃO e JAQUELINE ALMEI-
DA MARTINS, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, divorciado de Jessiane Santos Oliveira, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 24/08/2018, com 30 
anos de idade, nascido a 09 de abril de 1990, ope-
rador de máquina, residente à Rua Comendadeira 
Ana Espírito Santo Lopes Queiroz, nº 135, Jardim 
São Camilo, Itapeva - SP, filho de RENATO 

FERREIRA TRISTÃO, produtor rural, nacio-
nalidade brasileira, 49 anos, natural de Guarizinho/ 
Itapeva-SP e de SILVANA APARECIDA DOS 
SANTOS TRISTÃO, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 51 anos, natural de Guarizinho/ Itape-
va-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
22 anos de idade, nascida a 08/10/1997, bancária, 
residente à Rua Dona Julia, nº 394, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filha de MIGUEL MARTINS DE 
PAULA NETO, vendedor, nacionalidade brasilei-
ra, 51 anos, natural de Itapirapuã-SP e de MARIA 
INEZ ALMEIDA MARTINS, do lar, naciona-
lidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 29 de junho de 2020 

Nºs I, III, IV e V VANDERLEI EDUARDO DA 
COSTA e CAROLINA ANSELMO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 48 anos 
de idade, nascido a 03 de novembro de 1971, pe-
dreiro, residente Rua Neusa Rosa Santos, nº 450, 
Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filho de FRAN-
CISCO EDUARDO DA COSTA, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 90 anos, natural de 
Itaberá - SP, residente e domiciliado nesta cidade de 
Itapeva - SP e de MARIA JOSÉ SIQUEIRA, 
natural de Itaberá - SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Maximiliano Mota Medei-
ros, cujo casamento foi dissolvido aos 24/05/2011, 
com 33 anos de idade, nascida a 07/03/1987, do 
lar, residente Rua Neusa Rosa Santos, nº 450, 
Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de SEBAS-
TIÃO ANSELMO, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 70 anos e de MARIA BENEDITA 
PAES ANSELMO, beneficiária, nacionalidade 
brasileira, 73 anos, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 30 de junho de 2020 
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Na início da tarde deste sá-
bado (27), a Polícia Militar de 
Riversul apreendeu uma bolsa 
com 10 tijolos de maconha que 
estava escondida em uma mata 
na Zona Rural.

Os policiais militares che-
garam até a droga após recebe-
rem uma denúncia anônima.

Em diligências, no bairro 
Santa Terezinha, zona rural Ri-
versul, os PM encontraram a 
mala em uma área de restinga. 
Nenhum suspeito foi preso. 

A droga será apreendida no 
Plantão de Polícia Civil da Sec-
cional de Itapeva.

Polícia Militar apreende tijolos 
de maconha em Riversul

Na sexta-feira (26), policiais 
da Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes- DISE de 
Itapeva junto com policiais 
civis de Buri prenderam dois 
indivíduos por tráfico de entor-
pecentes.

A prisão veio após Inves-
tigação da DISE que rendeu 
uma ordem judicial para re-

vistar duas casas em Buri. Ao 
fazer buscas pelas residências 
os policiais encontraram 102 
porções de crack, 36 porções 
de maconha e duas porções de 
cocaína.

Diante da situação dois ho-
mens que eram investigados 
foram presos e agora estão à 
disposição da Justiça.

DISE realiza 
prisões de 
traficantes em Buri

No último final de se-
mana, após a população 
itapevense ficar em pânico 
sobre um possível estupra-
dor em série no município 
às forças policiais divulga-
ram um comunicado sobre 
o assunto. 

A nota veio após um 
áudio ser espalhado pelo 
Whatsapp falando sobre es-
tuprados em Itapeva.

Devido a proporção que 
o caso tomou as autorida-
des policiais emitiram a se-
guinte nota:

Polícias Civil e 
Militar divulgam 
nota sobre áudio 
divulgado em Itapeva

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCO DE ITAPEVA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA - ITINERANTE
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca toda a categoria dos trabalhadores 
e empregados do comércio varejista, atacadista em geral sócios 
e não-sócios, de sua base territorial integrada pelos Municípios 
de Apiaí, Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, Barra do 
Chapéu, Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Iporanga, 
Itararé, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itaporanga, 
Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, 
Riversul, Taguaí, Taquarituba e Taquarivaí, no Estado de São 
Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
Itinerante, a ser realizada nos dias de 06 e 07 do mês de julho 
do ano de 2020,  das 09 às 17 horas. A assembleia contará com 
uma urna fixa na sede do sindicato e com urnas itinerantes 
que percorrerão os estabelecimentos do comércio varejista de 
produtos farmacêuticos do Estado de São Paulo e do Comércio 
Atacadista de Drogas, Medicamentos, Correlatos, Perfumarias, 
Cosméticos e Artigos Toucador no Estado de São Paulo, e 
encerrará no dia 07/07/2020, na sede do sindicato, na Rua Olívia 
Marques, nº 257, Centro, nesta cidade de Itapeva, Estado de 
São Paulo, a fim de deliberar, por escrutínio secreto, sobre os 
assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - apresentação, 
discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações 
para a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho  e, ou a 
prorrogação do instrumento coletivo vigente, a ser negociada 
junto às categorias econômicas representantes do comércio 
varejista de produtos farmacêuticos do Estado de São Paulo e 
do Comércio Atacadista de Drogas, Medicamentos, Correlatos, 
Perfumarias, Cosméticos e Artigos Toucador no Estado de São 
Paulo, visando a obtenção de vantagens econômico-sociais 
para os componentes da respectiva categoria profissional; b 
- deliberar e aprovar sobre as formas e meios de custeio das 
atividades sindicais; c - discussão e aprovação das condições 
em que haverá paralisação coletiva, na hipótese de recusa pela 
categoria patronal em discutir as reivindicações constantes 
da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da mesma após 
formalizada; d- votação pela Assembleia sobre a concessão 
de poderes específicos ao Presidente da entidade e/ou da 
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo 
para negociar e firmar a norma coletiva, ou instaurar Dissídio 
Coletivo de Trabalho nos termos da legislação vigente, se for o 
caso; e – outros assuntos de interesse da categoria profissional. 
Na forma do art. 612 c/c o art. 859, da CLT, e em consonância 
com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá 
deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação de 
2/3 (dois terços) dos sócios e de qualquer número de não sócios, 
e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e 
votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de 
não sócios.

Itapeva/SP, 03 de julho de 2.020.  Marco Antônio do Amaral 
Caralho – Presidente em exercício.
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