
No domingo (12), uma equipe 
da Polícia Militar Ambiental em 
deslocamento para atendimento 
de ocorrência passou próximo a 

uma propriedade pelo Bairro Ta-
quari Mirim, município de Ribei-
rão Branco/SP, e visualizou pela 
equipe várias gaiolas. Página 10.

Polícia Ambiental detém 
homem com 24 pássaros 

de forma irregular
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Prefeitura de Itapeva 
disponibiliza os protocolos 

sanitários para todos os 
segmentos comerciais
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Pessoas de 30 a 44 anos são as 
mais infectadas e Vila Aparecida 

é o bairro com mais casos
Maioria das pessoas que contraíram a doença não trabalham; 

dado que deixa em xeque a eficácia do isolamento no município

Profissionais da 
Educação participam 

de Seminário 
Internacional

A formação continuada 
dos profissionais da Educa-
ção tem sido entendida hoje 
como um processo perma-

nente e constante de aper-
feiçoamento dos saberes 
necessários à atividade dos 
educadores. Página 06.

Profissionais da área da saú-
de da Santa Casa de Misericórdia 
de Itapeva foram surpreendidos 

com o recebimento de doações 
importantes para o enfrenta-
mento da pandemia. Página 02.

Santa Casa de Itapeva 
recebe doação de mais 

de 17 mil EPI's

Na quarta-feira (15), a 
Equipe Tática ROMU, em pa-
trulhamento pela Rua Capão 
Bonito, na Vila Bom Jesus, 
avistou um cidadão, o qual 

ao ver a viatura agiu de ma-
neira suspeita, atravessando 
rapidamente a rua e seguindo 
destino a um corredor ali exis-
tente. Página 02.

Equipe Tática 
ROMU apreende 

drogas na 
Vila Bom Jesus

Câmara de Itapeva 
encaminha moção de apelo 
ao governador João Dória

A Prefeitura possui um canal 
de comunicação, com o intuito de 
atender os munícipes, que quei-

ram fazer denúncia, envolvendo 
questões relacionadas à pandemia 
do Coronavírus. Página 08.

Prefeitura tem disk 
denúncia para questões 

sobre a pandemia

Poder Judiciário e Polícia 
Militar aumentam o cerco 

contra a violência doméstica
Medidas para denunciar o crime que tem aumentado 

durante o isolamento social vão de pedido a 
farmacêuticos a aplicativo desenvolvido pela PM

PÁGINA 10
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Editorial
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O limite 
da crítica

No atual momento em que 
vivemos, onde toda e qualquer 
opinião pode ser compartilha-
da e vista por dezenas, cente-
nas e milhares de pessoas, o 
papel de todos é ter no mínimo 
responsabilidade com aquilo 
que divulga.

Se nós da imprensa temos 
que prezar pela informação cor-
reta, o cidadão “comum” tam-
bém, e ambos buscar ter além 
disso, respeito.

Nesta semana vimos algo 
que extrapolou o limite da 
crítica em Itapeva, onde ad-

jetivos pejorativos foram jo-
gados a revelia contra uma 
determinada pessoa, ao que 
parece com um simples viés 
eleitoreiro.

Devemos lembrar que an-
tes de qualquer cargo ocupa-
do ou pretendido, vem o cida-
dão, se repudiamos quando 
alguém usa do cargo para hu-
milhar outra pessoa, também 
devemos ter a mesma visão 
quando atacam um ser huma-
no pelo cargo que o mesmo 
ocupam

A recíproca é verdadeira!

Na quarta-feira (15), a Equi-
pe Tática ROMU, em patrulha-
mento pela Rua Capão Bonito, 
na Vila Bom Jesus, avistou um 
cidadão, o qual ao ver a viatura 
agiu de maneira suspeita, atra-
vessando rapidamente a rua e 
seguindo destino a um corre-
dor ali existente. 

A equipe realizou buscas pe-
las imediações onde estava o in-
divíduo que empreendeu fuga, e 
pelo meio fio da via encontrou 49 
porções de maconha. 

Diante dos fatos, a droga 
foi apresentada à autoridade 
policial, a qual determinou a 
apreensão da substância.

Equipe Tática 
ROMU apreende 
drogas na 
Vila Bom Jesus

Na próxima sexta-feira (24), 
a dupla Christian & Cristiano 
estarão realizando uma live so-
lidária em prol da Santa Casa 
de Misericórdia de Itapeva.

A live que busca levantar 
fundos para a entidade no au-
xílio ao combate ao Covid-19, 
está programada para ter início 
às 20h30 via Youtube.

Christian & 
Cristiano realizarão 
live solidária em 
prol da Santa Casa

Profissionais da área da saú-
de da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itapeva foram 

surpreendidos com o recebimen-
to de doações importantes para 
o enfrentamento da pandemia.

A Associação Beneficente 
Síria, do HCor, situada em São 
Paulo, doou mais de 17 mil 
equipamento de proteção in-
dividual (EPI´s) para uso dos 
profissionais de Itapeva. Ao 
todo foram 5 mil máscaras ci-
rúrgicas; 4.950 aventais, 2.000 
propés; 50 máscaras facehield e 
5 mil luvas descartáveis.

Foi recebido ainda 80 más-
caras N95, doadas pelo Coren/
SP e 300 máscaras de prote-
ção de gotícula, doadas pela 
UFSCAR.

Santa Casa de Itapeva 
recebe doação de mais 
de 17 mil EPI's

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria de Esportes 
está realizando reforma e revi-
talização das praças esportivas 
da cidade. Desde março, quando 
teve início a pandemia, as práti-
cas esportivas foram suspensas, 
mas o Executivo Municipal apro-
veitou para realizar trabalhos de 
reforma, revitalização e melho-
rias nos locais. A medida tem o 
objetivo de manter os espaços 
públicos sempre preservados e 
prontos para o uso da população. 

Praça de Eventos recebe 
revitalização e reforma dos 
equipamentos esportivos

A primeira a receber melho-
rias foi a Praça de Eventos Zico 
Campolim. Nela, a equipe da 
secretaria realizou a colocação 
de alambrados nas quadras de 
basquete, futebol society e vôlei. 
Também realizou a reforma do 
piso da pista de skate; pintura 
e colocação de placas informati-
vas; pintura da pista de ciclismo; 
troca da tabela de basquetebol; 
instalação de nova iluminação e 
a reforma do piso do banheiro 
masculino.

O próximo passo, que já está 
sendo desenvolvido, é a troca 
dos equipamentos da academia 
ao ar livre. Todos os aparelhos 
estão sendo retirados e substituí-
dos por novos. Os equipamentos 
removidos serão reformados e 
utilizados na zona rural do mu-
nicípio em academias ao ar livre. 
Outra novidade é a pintura no es-
tilo grafite, que foi feita na lateral 
da pista de skate. 

A pintura de grafite da pista 
de skate foi feita de forma vo-

luntária pelo artista itapevense 
Moisés, que trabalha no Creas. 
“Além de ser uma belíssima 
obra de arte, o grafite tem o 
poder de ajudar na preserva-
ção dos espaços públicos. As 
pessoas que vandalizam as 
paredes com pichações costu-
mam respeitar os locais, onde 
há uma arte de grafite. Deste 
modo, os lugares com a pintura 
de grafite dificilmente são pi-
chados”, explicou o secretário 
de Esportes.



Movimentando
Nos últimos dias vimos diversos 

deputados e vereadores cobrando o 
governo de São Paulo sobre a auto-
nomia ou a instalação de fato da 16ª 
Região Administrativa em Itapeva. O 
órgão foi implantado em 2014, porém 
ao que parece, como muitos diziam 
por aí, só serviu como “cabidão de 
empregos”.

Acordaram!?
As cobranças para que o governo 

reconheça de fato a independência da 
região da 16ª vieram principalmente 
após o retorno de municípios do su-
doeste paulista para a fase vermelha 
do Plano São Paulo, o que pegou mui-
tos de surpresa, uma vez que a região 
apresentava números satisfatórios no 
combate ao Covid-19, porém atrela-
dos a Sorocaba, acabou todo mundo 
no mesmo pacote.

Se ficar o 
bicho pega

Um cidadão que há algum tempo 
teve que sair praticamente fugindo 
de Itapeva depois de aprontar com 
meio mundo e ainda estar na mira 
da Justiça, retornou para a cidade, 
porém se sua partida foi um fiasco, 
sua volta foi mais desastrosa ain-
da, ao que parece ele conseguiu ser 

Coordenadas
Já é notório que há uma rede coor-

denada de pessoas instruídas para 
alavancar determinadas postagens 
em favor de um pré-candidato a pre-
feito, resta agora saber se essas pes-
soas são reais, pois há nos bastidores 
da política itapevense a versão que as 
pessoas são reais sim, o que não é real 
é a administração dos perfis, será que 
estão todos sob a regência de uma 
mesma pessoa?

Verdade nº1
O jornalismo sério não só busca 

informar, como também se informar, 
tudo para que ao passarmos a notícia, 
ela seja verídica, contenha fatos e ver-
sões, no plural mesmo. 

Verdade nº2
Meio de comunicação que só apa-

rece em ano de eleição deve ao menos 
procurar ser imparcial, como manda a 
regra. Fora isso, é apenas um “panfle-
to eleitoral”!

denunciado pela própria família de-
pois de ignorar os sintomas do Co-
ronavírus e entrar em contato com 
muitas pessoas, inclusive os sobri-
nho, sem noção é pouco!

Irresponsáveis
Muitas pessoas estão sendo acio-

nadas judicialmente por, mesmo sa-
bendo estar com o Covid-19, ignora-
rem o isolamento social e colocar em 
risco a saúde de terceiros. Irresponsa-
bilidade é pouco.

Sem Alarde
Essa semana vimos a apresenta-

ção de um pré-candidato a vereador 
que foi um sucesso, sem fazer alarde, 
sem ficar fazendo vídeo sensaciona-
lista, sem desrespeitar ninguém, pelo 
contrário, justamente pela educação 
que demonstra, tal pessoa já despon-
ta como uma das favoritas a conquis-
tar uma cadeira no Legislativo nessas 
eleições. Quem sabe alguns podem 
aprender com isso.

Estamos de Olho
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Limite
Na ânsia por se aparecer, algumas pessoas acabam extrapolando o limite 

da crítica, tudo por politicagem. Logo saberemos quem serão oficialmente os 
candidatos de nossa cidade, no entanto, muita gente já queimou a largada 
e pior o filme, pois não sabe se expressar sem ofender os outros, uma pena 
ver que isso ainda se mantém entre nós. Diálogo, nunca foi tão fundamental!

Teve início na última se-
mana, os serviços de co-
locação de iluminação 

pública na Vila Rica. O bairro 
que permaneceu no escuro 
por longos anos, está receben-
do postes e luminárias de led, 

Vila Rica será contemplada com 
a colocação de iluminação pública

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social, definiu os dias e horá-
rios que a equipe do Cras Mó-
vel prestará serviços aos mora-
dores da zona rural. O trabalho 
volante deste equipamento pú-
blico se caracteriza pelo deslo-
camento de uma equipe exclu-
siva para este serviço, formada 
por assistente social, psicólogo, 
oficial administrativo e moto-
rista, com o intuito de facilitar 
o acesso da população às ativi-
dades e benefícios da assistên-
cia social, além de realizar os 
encaminhamentos necessários 
para outras políticas públicas.

Os profissionais são respon-
sáveis por fazer a busca ativa 
das famílias, desenvolver o 
Serviço de Proteção e Atendi-
mento Integral à Família (PAIF) 
e demais serviços de Proteção 

Prefeitura define dias e horários de 
atendimento do Cras Móvel na zona rural

Social Básica, que poderão ser 
adaptados às condições locais 
específicas, desde que res-
peitem suas finalidades, bem 
como é responsável por apoiar 
a inclusão ou atualização ca-
dastral delas no Cadastro Úni-
co.

Confira os dias e horários da 
equipe volante do Cras Móvel:

Às segundas-feiras:

Das 9h às 12h no Bairro 
Areia Branca, nos quais serão 
atendidos os moradores dos 
bairros: São Roque, Marianos, 
Mineiros, Macuco, Coelho, 
Leme e Ribeirão Claro.

Já no período da tarde, das 
13h às 15h30 no Bairro Inver-
nada, nos quais serão atendi-
dos os moradores dos bairros 
dos Pintos, São Dimas, Thomé, 
Serrinha da Conceição e Salti-

nho do Coqueiral
Também no período da ma-

nhã, das 9h às 12h no Bairro 
Agrovila I ( a cada 15 dias), nos 
quais serão atendidos os mora-
dores dos bairros Agrovila I e IV.

E à tarde, das 13h às 15h30 
no Bairro Alto da Brancal ( a 
cada 15 dias), nos quais serão 
atendidos os moradores dos 
bairros dos Prestes, Sambra, 
Palmeirinha e Mato Dentro.

Às terças-feiras:
Das 9h às 12h no Bairro das 

Pedras, nos quais serão atendi-
dos os moradores dos bairros 
Taipinha e Capoavinha.

À tarde das 13h30 às 15h30 
no Bairro Pacova ( a cada 15 
dias), nos quais serão atendi-
dos os bairros Espigão do Pa-
cova, Marianos e Chácara Boa 
Esperança.

E também das 13h às 
15h30 no Bairro Avencal ( a 
cada 15 dias), nos quais serão 
atendidos os moradores nos 
Bairros dos Coelhos e Bairro 
dos Lemes.

Às quartas-feiras:
Das 9h às 12h no Bairro 

Guarizinho, nos quais serão 
atendidos os moradores dos 
Bairros Vila Falconi, Bairro de 
Cima, Lagoa Grande, Chapada 

e Capoeirão.
E das 13h às 15h30 no Ban-

co da Terra ( a cada 15 dias), nos 
quais serão atendidos os mora-
dores do Morro Cavado.

Também das 13h às 15h30 
no Bairro Jaó ( a cada 15 dias), 
nos quais serão atendidos os 
moradores do Bairro do Jaó.

Às quintas-feiras:
Das 9h às 15h30 no Bairro 

Caputera, nos quais serão aten-
didos os Bairros do Amarela 
Velha, Conquista, Cercadinho, 
Cabeceira, Nunes, Fonseca, Fa-
zenda Santana 1 e 2 e Sítio Ca-
pão Alto.

Às sextas-feiras:
Das 8h às 16h no Bairro Mo-

rada do Bosque, nos quais se-
rão atendidos os moradores do 
Bairro Morada do Bosque.

que proporcionam economia 
de energia elétrica e mais segu-
rança aos motoristas e pedes-
tres que as utilizam.

O local receberá cerca de 
75 pontos de iluminação, que 
devem percorrer todas as ruas 

daquela comunidade até ao 
Bairro Cachoeirinha.

De acordo com o morador 
Joilson esta é uma reivindica-
ção antiga, a qual achou que 
não se tornaria realidade em 
tão pouco tempo.

Segundo o prefeito, ao mesmo 
tempo que chega ao bairro essa 
melhoria, também será melhorada 
a estrada por meio da Secretaria de 
Administrações Regionais, Trans-
portes e Serviços Rurais.

Todos os locais que estão 
sendo iluminados na cidade, 
estão recebendo este sistema 
moderno, que permite maior 
visibilidade à nossa população. 
“Na oportunidade, pude con-
versar com alguns munícipes 
daquela comunidade e tive um 
retorno bastante positivo”, dis-
se o chefe do Poder Executivo.
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As autoridades de Itapeva 
divulgaram um balanço 
geral do Coronavírus no 

município onde consta dados 
que ajudam a entender como a 

Covid-19: Pessoas de 30 a 44 anos 
são as mais infectadas e Vila Aparecida 
é o bairro com mais casos

Maioria das pessoas que contraíram a doença 
não trabalham; dado que deixa em xeque a 
eficácia do isolamento no município

doença vem se propagando na 
cidade.

De acordo com os dados le-
vantados até dia 10 de julho, 
53% dos pacientes eram ho-

mens e 47% mulheres. Dos in-
fectados 68% não fazem parte 
do grupo de risco, já 32% eram 
do grupo de risco que compõe 
idosos, gestantes, diabéticos, 
cardiopatas, nefropatas, obe-
sos, entre outros.

Os dados revelaram ainda 
que a Vila Aparecida é o bair-
ro que mais registrou casos da 
doença até o início de julho, 14 
no total, logo em seguida vem 
o Jardim Virgínia com 9 casos e 

a Vila São Camilo com 6 casos. 
Além disso, o Bairro Mato Den-
tro dentre os rurais foi o que 
mais registrou casos, no total 
foram 5 pessoas infectadas.

A surpresa, no entanto, fi-
cou por conta da faixa etária 
dos pacientes, enquanto mui-
tos se preocupavam com os 
idosos, em Itapeva os que mais 
contraíram a doença foram as 
pessoas com idade entre 30 e 
44 anos, até a data em que os 

dados foram divulgados eram 
45 pessoas infectadas perten-
centes a essa faixa etária, em 
segundo lugar com menos que 
a metade, 22 casos no total, es-
tão as pessoas com idade entre 
45 e 50 anos, já os idosos de 60 
a 74 anos contabilizaram um 
total de 10 casos e os acima de 
75 anos foram somente 3 casos.

O dado mais intrigante ficou 
por conta da divulgação de que 
a maioria dos infectados não 

trabalham, o que acaba sendo 
algo incompatível com as me-
didas que foram adotadas para 
conter a doença. De acordo com 
os dados 57 infectados pelo Co-
ronavírus não trabalham, já os 
que trabalham e contraíram a 
doença somaram 45 pessoas.

Ainda segundo o que foi di-
vulgado pelo Poder Executivo 
de Itapeva, 62% dos pacientes 
se contaminaram dentro do 
município.

A vereadora Débora Mar-
condes apresentou um Proje-
to de Lei, o qual denomina Dr. 
Paulo Brandão Machado, a Uni-
dade Básica de Saúde do Resi-
dencial Morada do Bosque.

Ao falar sobre o PL, Dé-
bora explicou os motivos 
que a levaram a pedir a ho-
menagem. “O homenageado 
Paulo Brandão Machado, por 

trinta e nove anos chamou 
Itapeva de lar, onde exerceu 
a maior parte de sua carrei-
ra como médico e criou seus 
quatro filhos. Faleceu em 27 
de janeiro de 2020, após um 
transplante de fígado. Dei-
xou um legado repleto de 
amor, cuidado, risadas e sau-
dade para seus familiares, 
amigos e pacientes”.

Posto de saúde do 
Morada do Bosque 
levará o nome do 
Dr. Paulo Brandão
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A formação continuada 
dos profissionais da 
Educação tem sido en-

tendida hoje como um proces-
so permanente e constante de 
aperfeiçoamento dos saberes 

Profissionais da Educação participam 
de Seminário Internacional

necessários à atividade dos 
educadores.

A equipe da Secretaria Mu-

nicipal da Educação participou 
na última semana do Seminá-
rio Internacional de Avaliação 
da Aprendizagem no Ensino 
Remoto, através da UNDIME 
(União dos Dirigentes Munici-
pais de Educação do Estado de 
São Paulo) e discutiram sobre a 
avaliação da aprendizagem no 
ensino remoto e híbrido.

De acordo com a secretá-
ria da Educação, desde o início 
da pandemia da COVID-19, a 
Secretaria não suspendeu as 
atividades, continua em traba-
lho interno, com atendimen-
to restrito ao público, reunião 
presencial com os colegiados, 
trabalho externo pelo Departa-
mento de Obras e Infraestrutu-
ra, respeitando todos os proto-
colos sanitários, com rodízios 
entre os profissionais de cada 
setor e fazendo os encaminha-
mentos necessários para que o 
trabalho nas escolas aconteça.
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Prefeitura de Itapeva 
disponibiliza os protocolos 
sanitários para todos os 
segmentos comerciais

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria da Saúde 
disponibilizou no site oficial do 
município, os protocolos sani-
tários e o cartaz obrigatório do 
uso de máscara para a adequa-
ção do funcionamento e a aber-
tura de todos os tipos de co-
mércio permitidos, conforme o 
Plano São Paulo. Os comercian-
tes podem conferir a qualquer 
hora, as medidas de prevenção 
contra o Covid-19.

As informações têm o obje-
tivo de orientar os comerciários 
e demais profissionais, visando 
evitar a contaminação pelo CO-
VID-19, respeitando as normas 
de segurança sanitária reco-
mendadas pelo Ministério da 
Saúde. Todos os procedimentos 
necessários estão disponíveis 
no endereço: www.itapeva.
sp.gov.br. Basta acessar o site, 

clicar no ícone: “Protocolos Sa-
nitários” e escolher o segmento 
comercial, na qual deseja fazer 
as consultas.

A Secretaria Municipal 
da Saúde também ressalta 
que não são somente os co-
mércios que devem se preo-
cupar com os protocolos de 
higiene. Todos os munícipes 
devem continuar atentos 
para que a disseminação do 
Coronavírus na cidade seja 
contida. “Usar a máscara em 
locais públicos é de suma 
importância no intuito de 
evitar a transmissão aérea do 
vírus. Os cuidados pessoais 
como lavar sempre às mãos, 
utilizar álcool 70%, não for-
mar aglomerações, devem ser 
mantidos por todos os cida-
dãos”, salientou a titular da 
pasta.

A Prefeitura possui um 
canal de comunicação, 
com o intuito de aten-

der os munícipes, que quei-
ram fazer denúncia, envol-
vendo questões relacionadas 
à pandemia do Coronavírus.

Em relação à falta do uso 
de máscaras, o telefone de 
contato é o 0800-771-3541. 
Já quanto às aglomerações e 
irregularidades no comércio, 
deve-se ligar para o (15)3526–
8124, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h.

Lembrando que à noite e 
aos finais de semana, todas 
essas denúncias deverão ser 
feitas para a Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapeva, que aten-
derá pelo número 153.

Apesar da divulgação dos 
canais para denunciar, são 
diversas as reclamações da 
ineficiência do atendimento e 
cobrança de vários munícipes 
quanto a aglomerações em 
locais públicos que não vem 
sendo coibidas pelas autori-
dades. Na própria página da 
Prefeitura Municipal de Itape-
va que fala sobre o assunto, 
alguns internautas alertam 
sobre essas situações.

Prefeitura abre canal de 
comunicação para denúncias 
sobre questões relacionadas à 
pandemia do Coronavírus

A Diretoria de Ensino Re-
gião de Itapeva comunica que 
agosto está chegando, e com 
ele, o terceiro bimestre esco-
lar.

Para que possamos, jun-
tos, superar mais este desa-
fio, precisamos do seu total 
engajamento e da sua parti-
cipação ativa, seja realizan-
do as atividades enquanto 
aluno, seja acompanhando 
seu filho nas atividades.

ATENÇÃO pais, 
alunos e familiares:

Como participar mais ati-
vamente das aulas?

- Criar e/ou acompanhar 
uma rotina de realização de ati-
vidades escolares;

- Acessar regularmente os 
canais de acesso/entrega das 
atividades escolares;

- Acompanhar a realização e 
entrega das atividades escola-
res de seu filho;

- Manter contato atualizado 
e constante com a escola,

Quem ainda estiver en-
contrando dificuldades no 
ensino mediado por tecnolo-
gia deverá entrar em conta-
to com a escola ou com seu 
professor, para que nesse 
bimestre consigamos garan-
tir sua participação e apren-
dizagem, através da busca 
ativa.

Tudo isso vai passar e 
logo estaremos juntos.

Saúde e paz a todos!

Quais são os canais de 
acesso às aulas?

- Centro de mídias – CMSP;
- TV Educação;
- WhatsApp da escola;
- Google Classroom; 
- Plataforma Teams e de-

mais plataformas utilizadas 
pela escola;

- Diretamente nas escolas, 
retirando os materiais impres-
sos conforme orientação da 
Unidade escolar

Câmara de Itapeva 
encaminha moção de 
apelo ao governador 
João Dória

A Câmara Municipal de Ita-
peva encaminhou ao Governo 
do Estado de São Paulo uma 
moção de apelo pedindo o efe-
tivo funcionamento da 16ª Re-
gião Administrativa.

A 16ª Região Administra-
tiva, foi criada pelo governo 
do Estado de São Paulo em 07 
de fevereiro de 2014, abran-
gendo um total de 32 municí-
pios, sendo Itapeva a sede da 
16ªRA. Objetivo era fortalecer 
a região e descentralizar a ad-
ministração estadual, espera-
va-se assim atendimento mais 
eficaz das demandas dos 32 
municípios. No entanto, mais 
de 6 anos depois não se viu 
até o momento efetivo funcio-
namento do órgão.

Ao invés disso, o que se viu 
foi totalmente o oposto do es-
perado, um dos exemplos foi a 
desativação do Instituto Médi-
co Legal - IML de Itapeva, mes-
mo com um prédio considerado 
pelos profissionais da área um 

dos melhores e mais comple-
tos do estado. Outra questão, 
que foi sentida com mais força 
neste momento de Pandemia é 
ausência de um Departamen-
to Regional de Saúde - DRS, 
que causa diversos problemas 
como a falta de agilidade nos 
acesso a serviços, pois a região 
está completamente ligada a 
Sorocaba.

Tanto é que, devido a Itape-
va estar ligada ao DRS de Soro-
caba, acabou, mesmo que com 
números considerados positi-
vos retornando a fase vermelha 
do Plano São Paulo por conta 
das cidades em torno de So-
rocaba, bem como ela mesma 
apresentarem números preocu-
pantes do Coronavírus.

Diante de tudo isso, e pelo 
sentimento da maioria da po-
pulação de que a 16ª R.A foi 
apenas um marketing político, 
a Câmara itapevense está re-
querendo que o órgão seja de 
fato instalado na região.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Portanto, tornai a levantar as 
mãos Cansadas e os joelhos des-
conjuntados.

- PAULO (HEBREUS, 12:12.)

Se é difícil a produção de fru-
to sadio na lavoura comum, para 
que não falte o pão do corpo aos 
celeiros do mundo, é quase sacri-
fical o serviço de aquisição dos 
valores espirituais que signifi-
cam o alimento vivo e imperecí-
vel da alma.

Planta-se a semente da boa 
vontade, mas obstáculos mil lhe 
prejudicam a germinação e o 
crescimento.

É a aluvião de futilidades da 
vida inferior.

A invasão de vermes simbo-
lizados nos aborrecimentos de 
toda sorte.

A lama da inveja da inveja e 
do despeito.

As trovoadas da incom-

preensão.
Os granizos da maldade.
Os detritos da calúnia.
A canícula da irresponsa-

bilidade.
O frio da indiferença.
A secura do desentendi-

mento.
O escalracho da ignorância.
As nuvens de preocupações.
A poeira do desencanto.
Todas as forças imponde-

ráveis da experiência humana 
como que se conjugam contra 
aquele que deseja avançar no ro-
teiro do bem.

Enquanto não alcançarmos a 
herança divina a que somos des-
tinados, qualquer descida será 
sempre fácil...

A elevação, porém, é obra de 
suor, persistência e sacrifício.

Não recues diante da luta, 
se realmente já podes interes-
sar o coração nos climas supe-
riores da vida.

Não obstante defrontado por 
toda a espécie de dificuldades, 
segue para frente, oferecendo ao 

serviço da perfeição quanto pos-
suas de nobre, belo e útil.

Recorda o conselho de Paulo 
e não te imobilizes.

Movimenta as mãos can-
sadas para o trabalho e ergue 
os joelhos desconjuntados, na 
certeza de que para a obten-
ção da melhor parte da vida 
é preciso servir e marchar, in-
cessantemente.

COMENTÁRIOS: vamos lem-
brar que o sofrimento físico é 
uma maneira de aquisição de 
valores espirituais. O crescimen-
to moral e espiritual não se faz 
na zona de conforto físico e ma-
terial. É na adversidade que se 
sucederá a evolução, através do 
exercício da inteligência, sabedo-
ria e amor. Sempre prestaremos 
um serviço belo e útil, com o cor-
po cansado, se nossas palavras, 
pensamentos e atitudes forem 
para o bem.

Obedecendo ás orientações.
= Livro: Fonte Viva =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

Servir e marchar

Na madrugada desta quar-
ta-feira, a equipe tática GE-
PAR, em patrulhamento pela 
Vila São Benedito, visualizou 
uma luz no meio da mata. Ao 
verificar, se depararam com 
quatro indivíduos, que em-
preenderam fuga. 

Foi solicitado suporte de ou-
tras duas viaturas para o cerco, 

porém os indivíduos não foram 
localizados.

Durante a fuga, os margi-
nais dispensaram diversos pa-
cotes, sendo estes recolhidos 
pelas equipes.

Foram apreendidos uma 
balança de precisão, 3 pedaços 
grandes de maconha e 5 por-
ções pequenas da mesma subs-

tância, pesando 360,09 gramas, 
331 microtubos de cocaína e 
mais uma porção da mesma 
droga, totalizando 221,20 gra-
mas, além de 1.158 microtubos 
vazios.

Diante dos fatos, o material 
foi encaminhado ao Plantão Po-
licial, sendo determinada a sua 
apreensão.

GCM apreende drogas 
durante a madrugada

A Associação dos Magis-
trados Brasileiros, junto 
com o Conselho Nacio-

nal de Justiça e a Anvisa - Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária, lançaram recentemente 
uma campanha para combater 
a violência doméstica.

A Campanha “Sinal Vermelho 
Contra a Violência Doméstica”, 
surgiu após as autoridades nota-
rem que durante a pandemia os 
casos de violência contra a mu-
lher aumentaram em quase 50% 
no Brasil. Isso porque muitas das 
vítimas ficam confinadas em 
suas casas com seus agressores.

Diante desta situação, os 
idealizadores da campanha de-
cidiram contar com a ajuda das 
farmácias, que farão o papel 
de mediadoras da denúncia, a 
vítima ao chegar na farmácia 
deve riscar a palma da mão 

Poder Judiciário e Polícia Militar aumentam 
o cerco contra a violência doméstica

Medidas para denunciar o crime que tem aumentado durante o isolamento social vão de pedido a farmacêuticos a aplicativo desenvolvido pela PM

com um batom, fazendo um 
“X” e mostrar a pessoa que es-
tiver atendendo. O profissional 
logo saberá que essa pessoa é 
vítima de violência doméstica 
e acionará a polícia, caso a ví-
tima não possa ficar por muito 

tempo no local, ela passará seu 
nome e endereço para que a 
polícia se desloque para o local.

É importante lembrar que 
o funcionário da farmácia que 
realizar a denúncia não será 
qualificado como testemunha.

APP da Polícia Militar é outra 
ferramenta no combate a violên-
cia doméstica

A Polícia Militar do Estado 
de São Paulo foi outra institui-
ção que criou um mecanismo 
para que as vítimas de violên-
cia doméstica possam denun-
ciar a aproximação do agressor 
em caso de medida protetiva.

O aplicativo para IOS e An-
droid, “SOS Mulher”, foi criado 
pela PM para que a vítima acio-
ne a polícia sem chamar muito 
a atenção, as orientações de 
como utilizar o APP estão no 
próprio aplicativo. Para utili-
zá-lo é necessário que a vítima 
tenha uma Medida Protetiva 
concedida pelo Poder Judiciário 
Paulista, a instalação do aplica-
tivo no celular e seja cadastra-
da no aplicativo.

De acordo com a Polícia Mi-

litar do Estado de São Paulo, 
foi notado pelos policiais um 
aumento de chamado 190 de 
ocorrência envolvendo violência 
doméstica e por isso reforçam a 
necessidade de se denunciar os 

agressores. Ainda segundo a PM, 
o banco de dados conta com cer-
ca de 250 mil medidas protetivas 
concedidas pelo Poder Judiciário, 
porém só 10 mil estão cadastra-
das no APP.

No domingo (12), uma equi-
pe da Polícia Militar Ambiental 
em deslocamento para atendi-
mento de ocorrência passou 
próximo a uma propriedade 
pelo Bairro Taquari Mirim, mu-
nicípio de Ribeirão Branco/SP, 
e visualizou pela equipe várias 
gaiolas.

Feito contato com o pro-
prietário e realizada vistoria 
onde foram constatadas 24 
gaiolas que continham em 
cada uma delas 06 Pintassilgos 
(Carduelis magellanica), 01 Bi-
godinho (Sporophila lineola), 
02 Canários da terra verdadei-
ros, (Sicalis flaveola), 01 Curió 
(Sporophila angolensis), 01 
Azulão (Cyanoloxia brissonii), 
01 Graúna (Gnorimopsar cho-
pi), 01 Coleiro do brejo (Sporo-
phila collaris), 01 Sabiá Coleira 
(Turdus albicollis), 01 Sabiá La-
ranjeira (Turdus rufiventris), 02 
Inhapim (Icterus cayanensis), 
05 Trinca Ferro (Saltator simi-
lis) e 02 Cuiu cuiu (Pionopsitta 
pileata), totalizando 24 quatros 
aves nativas.

Questionado o homem so-
bre as aves, o mesmo disse que 
tem as aves mais de 05 anos e 
que as possuía  por gostar de 
ouvi-las cantar e não sabia que 

Polícia Ambiental detém 
homem com 24 pássaros 
de forma irregular

é proibido telas em cativeiro.
Em continuidade a vistoria 

foram localizados pela equipe 
42 munições intactas de cali-
bre. 22 marca CBC próximo a 
uma caixa d’água, onde ques-
tionado o indiciado sobre arma 
de fogo confessou  ter uma es-
pingarda de pressão adulterada 
para calibre 22 onde foi locali-
zada no quintal da residência 
próximo a horta.

Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão em flagrante ao 
indiciado e conduzido ao plan-
tão permanente de Itapeva/
SP com base no art. 12 da lei 
10826/03 e art. 29, §1, INC. III 
da lei 9.605/98, onde o delega-
do após tomar ciência dos fatos 

elaborou RDO de posse irregu-
lar de arma de fogo de calibre 
permitido e ter em cativeiro 
aves nativas sem a autorização, 
arbitrando fiança no valor de 
R$ 1.045,00 reais que foi paga 
pelo autor que responderá em 
liberdade.

Foram tomadas as seguin-
tes medidas administrativas: 
lavrado auto de infração  no 
valor de R$ 12.000,00 reais 
por ter em cativeiro 24 (duas) 
espécime da fauna nativa sem 
a autorização da autoridade 
competentes.

As aves foram soltas pela 
equipe da Polícia Militar Am-
biental em seu habitat natural 
e as gaiolas foram destruídas.



PROCLAMAS
12/12/2016, com 34 anos de idade, nascido a 
11 de fevereiro de 1986, agricultor, residente no 
Bairro Faxinal, Itapeva - SP, filho de NADIEL 
JOSÉ DE RAMOS, agricultor, nacionalidade 
brasileira, 67 anos, natural de Itapeva - SP  e de 
ENEIDA WAGNER RAMOS, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 67 anos, natural de Itapeva 
- SP , residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de São Gonçalo-RJ, solteira, 
com 29 anos de idade, nascida a 13/03/1991, do 
lar, residente no Bairro Faxinal, Itapeva - SP, filha 
de ANTONIO LEITE DA SILVA, operador 
de máquina, nacionalidade brasileira, 67 anos, 
residente e domiciliado em Rio de Janeiro - RJ e de 
MARY DE CAMPOS PINTO DA SILVA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, residente 
e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 14 de julho de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. 
Lavro o presente que será afixado em Cartório, em 
lugar de costume e publicado pela imprensa local 
no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede da Comarca de Itapeva 
– SP, não possui convenio com nenhum filmador 
ou fotógrafo (profissional / amador). 

\AFAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III, IV e V DORIVAL APARECIDO DA 
SILVA e LUANA DE JESUS SILVERIO 
DE MELO, sendo ELE:- natural de Guarizi-
nho, Itapeva-SP, divorciado de Sônia Carneiro 
de Oliveira, cujo o casamento foi dissolvido aos 
06/06/2018, com 42 anos de idade, nascido a 11 
de abril de 1978, lavrador, residente à Rua Cinco, 
nº 301, Bairro Amarela Velha, Itapeva - SP, filho de 
SILVAL FABIANO DA SILVA, lavrador, 78 
anos e de CONCEIÇÃO TAVARES DA SIL-
VA, aposentada , 72 anos, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, divorciada de José Andrade Santos, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 30/10/2017, com 30 
anos de idade, nascida a 06/08/1989, lavradora, 
residente à Rua Cinco, nº 301, Bairro Amarela 
Velha, Itapeva - SP, filha de ROQUE ROSA 
DE MELO, lavrador , 57 anos e de JUSSARA 
SILVERIO, lavradora , 49 anos, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 09 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV CÉLIO ROBERTO RIBEIRO 
e ANA CLÁUDIA BARBOSA CANDIDO, sendo 
ELE:- natural de Itararé-SP, solteiro, com 40 anos 
de idade, nascido a 07 de maio de 1980, encar-
regado de agência, residente à Rua Dirley Carlos 
Machado, nº 477, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, 
filho de NEUSA RIBEIRO, cabeleireira, nacio-

nalidade brasileira, 52 anos, natural de Telemaco 
Borba- PR, residente e domiciliada em Itararé-SP; 
sendo ELA:- natural de Itararé-SP, solteira, com 
31 anos de idade, nascida a 11/12/1988, agente de 
vendas, residente à Rua Dirley Carlos Machado, nº 
477, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de PAU-
LO CANDIDO, borracheiro, nacionalidade brasi-
leira, 58 anos, natural de Ivaiporã-PR e de MARIA 
APARECIDA BARBOSA CANDIDO, auxi-
liar de limpeza, nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Itararé-SP, residentes e domiciliados em 
Itararé-SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 09 de 
julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V MARIO PINHEIRO NETO e 
SABRINA MARIA DOS SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Sabrina 
de Assis Soares e Lima Pinheiro,cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 31/08/2015, com 39 anos de 
idade, nascido a 11 de junho de 1981, preparador 
de massa II, residente Rua Lothar Leal, nº 338, 
Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - 
SP, filho de HEITOR BENEDITO DE ABREU 
BARROS, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de MARINA 
DE JESUS PINHEIRO BARROS, aposen-
tada, nacionalidade brasileira, 69 anos, natural de 
Itaberá-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
21 anos de idade, nascida a 10/10/1998, técni-
ca em enfermagem, residente Rua Lothar Leal, 
nº 338, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, 
Itapeva - SP, filha de CELSO DONIZETI DOS 

SANTOS, comerciante, nacionalidade brasileira, 
64 anos, natural de Aracaçú-SP e de EXPEDITA 
MARIA DE LIMA SANTOS, do lar, naciona-
lidade brasileira, 54 anos, natural de Ererê-CE, 
residentes e domiciliados em Buri-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 10 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V EDUARDO LUIZ DA SILVA 
e ELIETE ALMEIDA BUENO, sendo ELE:- 
natural de Garanhuns-PE, solteiro, com 23 anos de 
idade, nascido a 26 de setembro de 1996, serviços 
gerais, residente no Bairro da Caputera, Itapeva 
- SP, filho de ALFREDO LUIZ DA SILVA, 
residente e domiciliado em Pernambuco- PE e de 
MADALENA HERMINIA DA SILVA, resi-
dente e domiciliada em Pernambuco - PE; sendo 
ELA:- natural de Guarizinho, Itapeva-SP, divorciada 
de Rudigério Aparecido Nunes Vieira, cujo o casa-
mento foi dissolvido em 17/11/2011, com 38 anos 
de idade, nascida a 01/12/1981, do lar, residente no 
Bairro da Caputera, Itapeva - SP, filha de PEDRO 
DE ALMEIDA BUENO e de APARECIDA 
DE JESUS BUENO, residentes e domicilia-
dos no Bairro da Caputera, Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 11 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV FELIPE SIQUEIRA DE OLI-
VEIRA HERGESEL e THAIS FERNANDA 
SILVA DE LIMA, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 25 anos de idade, nascido 
a 21 de setembro de 1994, advogado, residente à 
Rua Fernando de Oliveira, nº 155, Centro, Itapeva 
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- SP, filho de ANTONIO DE OLIVEIRA, la-
vrador, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Angatuba - SP e de VANICE LOPES DE 
SIQUEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itapeva - SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nascida 
a 24/09/1999, estudante universitária, residente à 
Rua Itu, nº 417, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de LUIS ANTONIO DE LIMA, vigilante, nacio-
nalidade brasileira, 49 anos, natural de Piraí do Sul 
- PR e de VERA LUCIA DA FÉ SILVA LIMA, 
professora, nacionalidade brasileira, 44 anos, natu-
ral de Itapeva - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 11 de 
julho de 2020 

Nºs I, III e IV IGOR LUNA CARNEIRO e 
MARIA ISABELI BARROS NUNES, sendo 
ELE:- natural de Suzano-SP, solteiro, com 26 anos 
de idade, nascido a 03 de janeiro de 1994, auxiliar 
de recebimento, residente à Rua Professor João 
Soares de Almeida, nº 650, Parque Longa Vida, 
Itapeva - SP, filho de NILSON DINEY PINTO 
CARNEIRO, nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Caçapava - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP e de LUCIA LUNA, aposen-
tada, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de 
Tibagi - PR, residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
20 anos de idade, nascida a 16/09/1999, estudante, 
residente à Rua Professor João Soares de Almeida, 
nº 650, Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filha de 

JAIR TOBIAS NUNES, motorista, nacionalida-
de brasileira, 51 anos, natural de Itapeva - SP e de 
LUCILENA BARROS DE OLIVEIRA NU-
NES, faxineira, nacionalidade brasileira, 49 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
11 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV MARCIO EZEQUIEL DOMIN-
GUES PROENÇA e TANIA CRISTINA 
MENDES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 46 anos de idade, nascido a 05 de 
fevereiro de 1974, microempresário, residente à 
Rua Eugenio Gehring, nº 73, Morada do Bosque, 
Itapeva - SP, filho de ANTONIO BENEDITO 
VASQUES PROENÇA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
e de CECILIA DOMINGUES PROENÇA, 
natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 44 anos de idade, nascida 
a 23/11/1975, professora, residente à Rua Eugenio 
Gehring, nº 73, Morada do Bosque, Itapeva - SP, fi-
lha de TERESA DE JESÚS MENDES, natu-
ral de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 
14 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V RAFAEL WAGNER RAMOS 
e RANA CAMPOS DA SILVA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de Celia Adriana 
Lopes Corral, cujo o casamento foi dissolvido aos 

O Dia de Proteção às Flo-
restas é comemorado 
anualmente, em 17 de 

julho, data que também mar-
ca o “Dia do Curupira”, herói 
que personifica misticamente 
o protetor das Florestas contra 
degradadores e criminosos.

Atacar as Florestas signifi-
ca atentar contra a vida do ser 
humano, visto que destroem 
fontes de água doce e com elas, 
tanto a fauna quanto a flora 
são afetadas. O desflorestamen-
to fragiliza o solo, expondo-o à 
erosão e a perda de nutrientes, 
eleva a temperatura e o efeito 
estufa, contribui para a escas-
sez de chuvas, extinção de ma-
nanciais, além de outras con-
sequências negativas. Assim, 
também sofrem os animais sil-
vestres, pois muitos dependem 
das florestas para assegurar 
sua sobrevivência.

Impossível pensar num 
ideal de ações para a busca 
constante da sustentabilidade 
humana sem considerar a par-
ticipação efetiva do cidadão e 
da sociedade como parceiros 
da gestão pública. As simples 
intervenções legislativas, de li-
cenciamento e fiscalização, não 
são suficientes para a susten-
tabilidade ambiental, pois sem 
uma ação humana consciente 
e positiva o meio ambiente fica 
órfão e vulnerável.

No Estado de São Paulo as 
ações preventivas e repressi-
vas ambientais têm alavanca-
dos resultados promissores na 
caminhada para manutenção 
da Mata Atlântica (bioma de 
floresta tropical), não sendo 
responsável por tais avanços 
um ou outro setor, mas a inte-
gração de esforços também da 
Secretaria de Infraestrutura e 
do Meio Ambiente e do Minis-
tério Público estadual, os quais 
foram marcantes.

Uma ótima notícia constou 
no Inventário Florestal do Esta-
do de São Paulo, que demons-

Polícia Militar Ambiental divulga balanço 
positivo das ações em favor do meio ambiente

trou no comparativo dos anos 
de 2001 a 2009, que a cober-
tura vegetal do Estado passou 
dos 13,9% para 17,5% (SIFESP, 
2020), ou seja, um acréscimo 
de quase 4%, indicando assim 
o início de um ciclo de desen-
volvimento com saldo positivo 
entre desmatamentos e reflo-
restamentos.

Trata-se de um dado mui-
to significativo, que deve ser 
entendido com o uso de novas 
tecnologias na identificação 
de fragmentos florestais por 
imagens de satélite (principal 
instrumento de contabilização) 
antes imperceptíveis aos recur-
sos tecnológicos, dado suas di-
mensões diminutas.

Outra publicação que refor-
ça essa tendência de redução 
dos desflorestamentos no es-
tado de São Paulo está inserida 
no Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica – 
Período 2018-2019, relatório 
técnico da ONG “SOS – Mata 
Atlântica”, cujo documento re-
gistra a situação dos remanes-
centes do bioma em todo o país 
e depois realiza essa análise Es-
tado a Estado.

Embora a informação a 

nível nacional seja triste do 
ponto de vista de conservação 
da Floresta (Mata Atlântica), 
no Estado de São Paulo os per-
centuais vão na contramão, 
considerando que a taxa de 
desflorestamento diminuiu em 
55% no mesmo período, e que 
essa diminuição é identificada 
ano após ano desde 2016, sen-
do observada essa redução nos 
relatórios dos anos de 2017, 
2018, 2019 e 2020, o que leva 
o Estado de São Paulo no cami-
nho para um desenvolvimento 
sustentável.

Em comparação com o iden-
tificado no relatório do ano de 
2017, a redução de pontos de 
desflorestamento foi de 93%, 
mesmo considerando a evolu-
ção da tecnologia que passou 
a viabilizar uma maior ca-
pacidade na identificação de 
desflorestamentos diminutos, 
portanto um questionamento 
tornou-se bem pertinente, qual 
seja: o que levou a estes resul-
tados?

Preliminarmente uma ação 
coordenada e integrada entre 
órgãos responsáveis pelo meio 
ambiente e a Polícia Militar 
Ambiental, sendo esta efetiva-

da por meio de um plano de 
policiamento inteligente que 
direciona o policiamento osten-
sivo por via terrestre, náutico 
e aéreo, um planejamento es-
tratégico e operacional, envol-
vimento dos policiais militares 
com a filosofia de Polícia Comu-
nitária, além de outras provi-
dências que seguem:

Implementação do Plano 
de Monitoramento por ima-
gens de satélite, onde realiza 
o rastreamento das áreas onde 
há cobertura vegetal, identi-
ficando possíveis alterações e 
a geração de ocorrências para 
verificação no local. Procura-se, 
assim, evitar desmatamentos 
ainda no início, bem como com-
bater aqueles em que não são 
perceptíveis por vias terrestres 
de circulação, como nas matas 
fechadas ou propriedades pri-
vadas.

Nos últimos 3 (três) anos, 
somente no setor de monitora-
mento do Comando de Policia-
mento Ambiental foram identi-
ficados 820 (oitocentos e vinte) 
desmatamentos nessa situação, 
o que permitiu a lavratura de 
mais de 500 (quinhentos) autos 
de infração ambiental, havendo 

assim uma efetiva a responsa-
bilização dos autores.

Outra atividade que contri-
buiu para o controle do des-
matamento na Mata Atlântica, 
foram as ações de identificação 
e autuação de pequenas degra-
dações, ou seja, aquelas que, 
embora não seja possível veri-
ficar via satélite, contribuem 
para a diminuição da cober-
tura vegetal. No período de 
2017 a 2019, período em que 
houve a diminuição gradual 
da identificação do desflores-
tamento, foram gerados 2.043 
(dois mil e quarenta e três) au-
tos de infração ambiental por 
desmatamento, sendo que 
destes, 1.340 (um mil, trezen-
tos e quarenta), ou seja, 65%, 
em área totalmente desmata-
da menor que 1 (um) hectare, 
o que demonstra que embora 
haja desmatamentos no estado 
eles não atingem grandes ex-
tensões.

O fato é que os resultados 
alcançados ressaltam as ações 
da Polícia Militar Ambiental, 
com a ressalva de que há um 
alinhamento entre as ações 
realizadas pela corporação e os 
resultados contabilizados por 

outros órgãos fiscalizadores e 
licenciadores. No mais, resta 
reforçada a importância do po-
liciamento ambiental especiali-
zado na manutenção dos recur-
sos naturais, de todo o bioma 
e consequentemente na manu-
tenção da Qualidade de Vida e 
Saúde das pessoas.

Operação em todo o es-
tado serão realizadas neste 
final de semana

Serão empregados mais de 
1200 policiais militares e 450 
viaturas, entre quatro rodas, 
náuticas e drones, que reali-
zarão o policiamento osten-
sivo marítimo e terrestre com 
vistas aos infratores do Meio 
Ambiente, sobretudo aqueles 
que põem em risco a Qualida-
de de Vida, Segurança e Saúde 
Pública.

Além da ação operacional, 
marcará a data a participação 
da sociedade através da campa-
nha que será lançada nas redes 
sociais da Polícia Militar Am-
biental, com o tema “Curupira 
e a Polícia Militar Ambiental, 
juntos na proteção das Flores-
tas”, visa conscientizar a defesa 
das florestas.
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Na última semana foi rea-
lizada pelo Poder Execu-
tivo, a entrega simbólica 

da Rua Nagibe Rodrigues de Al-
meida, que dá acesso ao Jardim 
Kantian. As melhorias eram 
aguardadas pelos moradores 
que conviviam com poeira em 
época de seca e lama nos dias 
chuvosos.

A obra faz parte de um con-
vênio com o Governo Estadual, 
cujo valor total de investimen-
to é de R$ 1.105.532,60 e teve 
início no dia 09 de junho, servi-
ços realizados pelas Secretarias 
de Desenvolvimento Urbano e 
de Administrações Regionais, 
Transportes e Serviços Rurais. 

Além da pavimentação as-
fáltica, foram colocadas guias, 
sarjetas extrusadas e passeios 
públicos. A obra foi finalizada 
com a colocação de gramado 
realizada pela equipe da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, por 

Jardim Kantian recebe 
obras de melhorias 
e infraestrutura

A via de acesso e benfeitorias complementares 
foram finalizadas em apenas 40 dias

meio de recursos próprios.
A via recebeu ainda 26 

postes de energia elétrica 
com iluminação em LED, re-

dutores de velocidade e si-
nalização, os quais também 
foram feitos com recursos da 
própria Prefeitura.
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