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Acidente grave deixa 
três mortos e uma 

pessoa em estado grave

Equipes táticas da Guar-
da Municipal ROMU e Canil 
na quinta-feira (16), deslo-
caram para averiguar infor-

mações de que havia um in-
divíduo manipulando algo 
ilícito no local dos fatos. 
Página 10.

Guarda Municipal 
apreende grande 

quantidade de drogas 
na Vila Vitória

Um acidente grave foi registrado neste domingo na 
estrada vicinal que liga Capão Bonito a Guapiara. PÁGINA 10

Na tarde desta terça-feira, 
dia 21, o diretor regional da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
-  CDHU, Eric Vieira, esteve 
em Itapeva para acompanhar 
o andamento do “Programa 
Nossa Casa”, que contempla 
o município com mais 100 
moradias. O diretor regional 
da CDHU foi recebido no Paço 
Municipal. Página 04.

Representante da CDHU 
veio a Itapeva acompanhar 

o Programa Nossa Casa

Na noite de domingo (19), 
a Polícia Militar Rodoviária du-
rante patrulhamento avistou 
uma senhora andando pelo 

acostamento da Rodovia que 
liga o município de Taquarivaí a 
Itapeva, mais precisamente no 
trevo do Guarizinho. Página 02.

Idosa desprotegida 
é amparada pelo 

Policiamento 
Rodoviário de Itapeva

Nesta sexta-feira, dia 24, 
a Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, irá inaugurar mais 

uma UBS. Desta vez, os bene-
ficiados serão os moradores 
da Vila São Camilo e adjacên-
cias. Página 02.

UBS São Camilo será 
inaugurada nesta 
sexta-feira, dia 24

A vereadora Débora Mar-
condes questionou a falta 
de transparência da Pre-
feitura Municipal de Itape-
va sobre um requerimento 

feito pela mesma pedindo 
informações sobre as grati-
ficações que estavam sendo 
pagas aos servidores muni-
cipais. Página 03.

Débora Marcondes diz 
que prefeitura não responde 

questões sobre 
gratificação do Covid-19

Serviços de assistência social 
são oferecidos aos munícipes 

em situação de rua Um projeto de lei de autoria 
do Poder Executivo de Itapeva 
que regulamenta os loteamen-

tos no município está parado na 
casa de leis itapevense há mais 
de 20 dias. Página 06.

Projeto que regulamenta e 
legaliza loteamentos está parado 
na Câmara há mais de 20 dias

Na tarde de sábado (18), no 
Centro de Itararé, uma equipe 
da Polícia Militar interceptou o 
que eles acreditam se tratar de 

um disk entrega de entorpecen-
te devido aos índicios apresen-
tados no momento da ocorrên-
cia. Página 10.

Polícia Militar de Itararé 
apreende suposto 

Delivery de Drogas

Itaberá 
capacita 

motoristas 
no combate ao 
Coronavírus
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Editorial
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"Picuinhas" 
do atraso

Está semana vimos na ses-
são de Câmara algumas indi-
retas sendo feitas por alguns 
vereadores devido a um pro-
jeto que vem colaborar com 
o desenvolvimento do muni-
cípio estar sendo “segurado”, 
a fala foi de deixar as “picui-
nhas” de lado.

De fato, o atraso de nossa 
região se deve exatamente a 
essa política mesquinha que 
por anos vem sendo feita por 
essas bandas, onde o que pre-
valece é o interesse pessoal ou 

de um grupo ao invés dos inte-
resses da população.

É incrível como nos últimos 
anos nós estamos vendo nossos 
representantes “esquecendo” 
de atender os anseios daqueles 
que ali os puseram.

Seja como for, passou da 
hora daqueles que ocupam 
cargos políticos por aqui co-
mecem a pensar mais na 
responsabilidade de suas 
funções, para que possamos 
assim galgar o tão sonhado 
desenvolvimento.

Na noite de domingo (19), 
a Polícia Militar Rodoviária 
durante patrulhamento avis-
tou uma senhora andando 
pelo acostamento da Rodo-
via que liga o município de 
Taquarivaí a Itapeva, mais 
precisamente no trevo do 
Guarizinho. 

Os Policiais Militares Cabo 
Grecco e Sd Lindolm se apro-
ximaram e questionaram o 
motivo pelo qual ela estaria 
andando pela rodovia. Ela 
relatou que estava perdida, 
morava no município de Ita-
petininga e que não sabia 
como havia parado ali. 

De imediato os policiais a 
encaminharam até a Base do 
Policiamento Rodoviario de 
Itapeva, onde o Cabo França 
obteve mais dados e conta-
tou a Santa Casa de Itapeva 
para conseguir mais infor-
mações sobre essa senhora 
através do sistema SUS. 

De posse de números de 
celulares o policial conse-
guiu localizar um dos filhos 
que já a estava procurando 
no município de Itapetininga 
a algumas horas. 

Por volta das 02:00 da 
madrugada seu filho a veio 
buscar e retornar para casa.

Idosa desprotegida 
é amparada pelo 
Policiamento 
Rodoviário de Itapeva

As inscrições para o ves-
tibulinho da ETEC Dr. 
Demétrio de Azevedo 

Junior (Escola de Minas) foram 
prorrogadas até sexta-feira (24) 
em Itapeva. 

As 360 vagas, estão disponí-
veis para os cursos técnicos nas 
áreas de administração, mecâ-
nica e segurança do trabalho.

Os interessados devem se 
inscrever no site da ETEC até 
às 15h de sexta (24) - o prazo 
inicialmente terminaria nesta 
terça. O candidato precisa ter 
concluído ou estar cursando a 
partir do segundo ano do Ensi-
no Médio para se inscrever. No 
site devem preencher a ficha de 
inscrição eletrônica e pagar a 
taxa de R$ 19,00.

Devido a pandemia, o pro-
cesso seletivo se dará pela aná-
lise do histórico escolar, sem a 
realização de prova presencial 
ou online.

Serão avaliadas as notas de 
Língua Portuguesa e Matemáti-
ca da primeira série do Ensino 
Médio ou do primeiro termo do 
Ensino Médio, na modalidade 
EJA, concluídos até 31 de de-
zembro de 2019.

A mudança do critério se 
fez necessária para atender ao 
distanciamento social, reco-
mendado pelo Governo do Es-
tado de São Paulo e autoridades 
sanitárias, visando preservar a 
saúde dos candidatos, e obser-
vando as notas atribuídas aos 
estudantes antes da pandemia.

A inscrição para o processo 

Inscrições para vagas na ETEC 
de Itapeva são prorrogadas

Neste processo seletivo para o segundo semestre de 2020, o ingresso se dará pela 
análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online

seletivo será realizada somente 
pelo site oficial: www.vestibu-

linhoetec.com.br. Os interessa-
dos devem ler atentamente o 

Manual do Candidato antes de 
fazer a inscrição.

Administração - (EaD - Semi-
presencial)
Período: Sábados pela manhã 
- 40 vagas

Desenvolvimento de Sistemas
Período: Noite - 40 vagas

Edificações
Período: Noite - 40 vagas

Eletrônica - (EaD - Semipre-
sencial)
Período: Sábados pela manhã 
- 40 vagas

Eletrotécnica
Período: Noite - 40 vagas

Enfermagem
Período: Manhã - 40 vagas

Mineração
Período: Noite - 40 vagas

Nutrição e Dietética
Período: Noite - 40 vagas

Química
Período: Noite - 40 vagas

Cursos oferecidos

Com o objetivo de dimi-
nuir a disseminação do Co-
ronavírus, a Prefeitura de 
Itapeva, por meio das Secre-
tarias de Agricultura, Desen-
volvimento Social e Defesa 
Social, realiza serviços de 
pulverização com mirax nas 
áreas de maior concentração 
de pessoas no município. 
Este produto é específico 

para desinfectar e auxiliar 
no combate ao vírus.

Na noite desta quinta-fei-
ra, dia 16, um trator passou 
pelas ruas da Vila São Bene-
dito pulverizando as calçadas 
e vias do bairro. As pulveriza-
ções também já ocorreram em 
vários pontos estratégicos da 
cidade, além de praças públi-
cas e diversos bairros.

Vila São Benedito 
recebe pulverização 
para combater a 
Covid-19

Nesta sexta-feira, dia 24, a 
Prefeitura de Itapeva, por meio 
da Secretaria Municipal de Saú-
de, irá inaugurar mais uma 
UBS. Desta vez, os beneficiados 
serão os moradores da Vila São 
Camilo e adjacências.

Localizada à Rua Josino Ce-
lestino dos Santos, nº 217, a 
Unidade Básica de Saúde da 
Vila São Camilo é uma obra que 
tem área total de 515,97 m², 
foi feita com repasse do Minis-
tério da Saúde no valor de R$ 
249.855,00 e recurso próprio da 
Prefeitura. Com a inauguração 
do prédio próprio, a adminis-
tração municipal economizará 
com aluguel.

A solenidade será transmiti-
da por meio de live, na página 
da Prefeitura no Facebook, a 
partir das 10h.

UBS São Camilo será inaugurada 
nesta sexta-feira, dia 24



Trabalho sem fim
Há dias vemos que as forças de 

seguranças constantemente vem 
tirando grandes quantidades de 
drogas das ruas de Itapeva, porém 
quanto mais drogas apreendem, 
mais aparecem, de onde vem tanto 
entorpecente?

Peixe grande
Uma coisa é certa, até o momento 

somente os “operários” foram detidos 
nas últimas apreensões, todos aguar-
damos ansiosos o momento em que 
os traficantes de peso serão presos.

Guerra de egos
A aproximação de mais uma 

eleição o que já está evidente é a 
guerra de egos de muitos candida-
tos, e ao que parece vale tudo para 
ser o centro das atenções. Só não 
esqueçam de que ainda tem mui-
to a ser feito antes de se focar no 
pleito eleitoral.

que recebeu foi uma versão que não 
respondia nada do que perguntou. 
Algo que não é exclusividade dessa 
gestão!

Barrando
Diversos vereadores deram a en-

tender que tem gente barrando um 
projeto que irá beneficiar diversos 
cidadãos  se aprovado. Tudo por 
conta de politicagem, uma tentativa 
de evitar um trunfo do prefeito em 
exercício.

Regulamenta 
e legaliza

O projeto em questão trata-se 
de regulamentar e legalizar lotea-
mentos em Itapeva. Algo que be-
neficiaria tanto os cidadãos que 
poderiam requerer infraestrutura 
para o seu bairro como ao muni-
cípio que colheita impostos, algo 
que não ocorre em loteamentos 
clandestinos.

Aguardando
Na segunda-feira uma votação 

de uma simples moção de aplausos 
na Câmara Municipal de Itapeva 
acabou em polêmica por conta de 
informações desencontradas sobre 
a colaboração do deputado Frederi-
co D’Avila no combate ao Covid-19 
em Itapeva. Enquanto a vereado-
ra Débora Marcondes dizia que ele 
não ajudou em nada e por isso era 
contra, o vereador Rodrigo Tassinari 
dizia que havia até documento do 
Ministério da Saúde comprovando. 
A realidade é que até o momento 
nada foi esclarecido.

Enrolando
Foi assim que Débora também 

classificou a resposta ou a falta de 
resposta da Prefeitura ao ser ques-
tionada sobre a gratificação aos 
funcionários da linha de frente ao 
Covid-19. Ao requerer informações 
sobre quem estava recebendo o be-
nefício, a vereadora contou que o 

Desenhando

Estamos de Olho
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A vereadora Débora 
Marcondes questionou a 
falta de transparência da 
Prefeitura Municipal de Ita-
peva sobre um requerimen-
to feito pela mesma pedin-
do informações sobre as 
gratificações que estavam 
sendo pagas aos servidores 
municipais.

De acordo com a verea-
dora, foi encaminhado um 
requerimento para a prefei-
tura pedindo informações 
o nome do funcionários 
beneficiado, sua função é a 
secretaria a qual pertence. 
No entanto, a resposta re-
cebida não tinha nada a ver 
com a solicitação feita.

Diante da situação a 
Débora pediu para que a 
Secretaria da Câmara enca-
minha-se novamente a so-
licitação para a prefeitura.

A falta de transparên-
cia quanto a prestação de 
conta da atual gestão é o 
principal alvo de críticas de 

parte da  população, há si-
tuações que uma prestação 
de contas no Portal Trans-
parência acaba sendo mo-
dificado após questiona-
mentos, sem que seja dado 
alguma explicação sobre o 
caso.

Na situação das gra-
tificações a funcionários 
na linha de frente ao Co-
vid-19, houve uma polêmi-
ca devido a informação de 
que  funcionários que não 
se encaixavam no perfil 
estavam recebendo a gra-
tificação enquanto outros 
que deveriam receber não 
era beneficiados. Dian-
te disso, o pagamento de  
gratificações e insalubri-
dade foram suspensas 
para todos os funcioná-
rios e não se sabe ao certo 
qual a posição do Poder 
Executivo quanto aos fun-
cionários que supostamen-
te receberam os  benefícios 
indevidamente.

Débora Marcondes 
diz que prefeitura não 
responde questões 
sobre gratificação 
do Covid-19Na noite desta segunda-

-feira (20), um moção de 
aplausos a favor do de-

putado Frederico D’Avila teve 
voto contrário da vereadora Dé-
bora Marcondes e insinuação 
de que a edil estava levando a 
questão para o lado pessoal.

A moção foi pedida diante 
da informação de que o deputa-
do teria conseguido dois respi-
radores para Itapeva no comba-
te ao Covid-19.

De acordo com Débora, em 
conversa com a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, Karen Grube, 
a mesma informou que o mu-
nicípio havia adquirido 5 res-
piradores, todos por intermé-
dio do Governo do Estadode 
São Paulo e que diante disso 
pedia adiamento da votação 
da moção para saber de fato 
o que era real nessa questão, 
uma vez que o mesmo depu-
tado já havia informado que 
Itapeva receberia uma loja da 
Havan, sendo que a informa-
ção não era real e por isso era 
preciso verificar se o deputa-
do estaria tentando distorcer 
as coisas mais uma vez.

Vereadora de Itapeva vota 
contra moção a favor de 
deputado Frederico D’Avila

Em resposta a vereadora, 
o vereador Rodrigo Tassinari, 
pediu para que não houvesse 
adianto sobre a questão, pois 
para ele moção se fala se é fa-
vorável ou não, e que estava 
acontecendo era por conta de 

problemas pessoais entre a ve-
readora e o deputado. Rodrigo 
disse ainda que há documen-
tos do Ministério da Saúde que 
comprovam que o deputado 
conseguiu a liberação do equi-
pamento para o município.

O pedido da vereadora foi 
votado e somente Débora e 
Toni do Cofesa votaram pelo 
adiamento. Sendo assim a 
moção de aplausos foi a vo-
tação e assim somente Débo-
ra foi contra.
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Na tarde desta terça-feira, 
dia 21, o diretor regional da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
-  CDHU, Eric Vieira, esteve 
em Itapeva para acompanhar 
o andamento do “Programa 
Nossa Casa”, que contempla 
o município com mais 100 
moradias. O diretor regional 
da CDHU foi recebido no Paço 
Municipal. 

Recentemente, o  prefeito 
de Itapeva esteve na Secretaria 
de Habitação do Estado de São 
Paulo, para assinatura do con-
vênio “Programa Nossa Casa”, 
que contempla o município 
com habitações populares para 
famílias de baixa renda. 

Na oportunidade, o chefe do 
Executivo solicitou ao secretá-
rio estadual da Habitação, Flá-
vio Amary, a ampliação deste 
programa no município, para 

Representante da CDHU veio 
a Itapeva para acompanhar o 
andamento do Programa Nossa Casa

que possa amenizar o déficit 
habitacional na cidade.

O novo Conjunto Habita-

cional será implantado em lo-
teamento no Jardim Kantian 
e deverá contemplar famílias 

com renda de até três salários 
mínimos e para aquelas que re-
cebem auxílio moradia.

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social realiza 
uma série de ações com pes-
soas em situação de rua. As 
abordagens noturnas aconte-
cem com o apoio da Guarda 
Civil Municipal e tem por ob-
jetivo orientar essa população 
específica a ir ao Albergue, 
para que eles possam receber 
todos os cuidados de alimen-
tação e higiene, além de des-
cansar. O Albergue Municipal 
funciona 24 horas por dia.

Nesta quinta-feira, dia 16, o 
prefeito de Itapeva participou 
de uma abordagem noturna 
para conhecer de perto o traba-
lho. A secretária de Desenvol-
vimento Social explica que os 
moradores não são obrigados a 
utilizarem o serviços do Alber-
gue. “Vale ressaltar que todos 
têm o direito de ir e vir, deste 
modo, nenhum cidadão é for-
çado a ir para o Albergue. Eles 

são orientados nesse sentido, 
mas podem decidir se querem 
o apoio ou não”, explicou a ti-
tular da Pasta.

A secretária também escla-
rece que na abordagem notur-
na são oferecidos cobertores, 
alimentos e máscaras para pro-
teção contra a Covid-19. “Ou-
tro importante trabalho que a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social realiza é o encaminha-
mento dessas pessoas para 
suas famílias. A maioria possui 
familiares e a reinserção social 
desses munícipes é essencial 
para que eles possam sair da 
situação de rua. Nós orienta-
mos para que não deem não 
esmolas, pois as mesmas fo-
mentam o tráfico de drogas e 
a criminalidade em geral. Acio-
nem a Guarda Municipal ou a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social, para que o cidadão seja 
encaminhado ao serviço espe-
cializado”, finalizou.

Serviços de assistência 
social são oferecidos 
aos munícipes em 
situação de rua

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, deu 

início às atividades do CAPS AD 
– Centro de Atenção Psicosso-
cial nesta terça-feira, dia 21 de 
julho. O local fica localizado na 
Rua Celso Magalhães de Araújo, 
348, Vila Dom Bosco.

O CAPS AD é um serviço 
especializado em saúde men-
tal, que atenderá pessoas com 
problemas de álcool e drogas. 
Ele tem a função de fazer um 
acompanhamento multiprofis-
sional e de estimular a integra-
ção do paciente com a família 
e a comunidade, por meio de 

Prefeitura de Itapeva dá início às 
atividades do CAPS na Vila Dom Bosco

dependentes químicos. 
A secretária da Saúde dis-

se que a sensação é de dever 
cumprido  por entregar o CAPS 
AD, ao reafirmar que o compro-
misso de sua pasta é cuidar das 
pessoas. “Esse é o trabalho do 
CAPS e da equipe multiprofis-

sional, que fazem o atendimen-
to aos moradores da cidade, 
que necessitam e desejam tra-
tamento”, explica.

A equipe é formada pela 
coordenadora do CAPS AD Va-
nessa Pinn, a farmacêutica 
Francine Campolim, a terapeu-

ta ocupacional Lívia Lima, a 
psicóloga Daiane Lima, os psi-
quiatras Dr. Fernando Menezes 
e Dra. Mônica, a enfermeira Te-
rezinha de Fátima, os técnicos 
de enfermagem Vera Corradim 
e Adão e o auxiliar administra-
tivo Mateus.

ações de programas sociais e 
tratamento com um acompa-
nhamento específico para cada 
tipo de paciente.

O CAPS AD foi inaugurado 
em março do ano passado pela 
gestão anterior; porém  ainda 
não possuía uma equipe espe-
cializada nos atendimentos de 
dependentes químicos de álcool 
e drogas. O prédio foi construí-
do com recursos do Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
do BID –Banco Interamericano 
de Desenvolvimento. Coube ao 
município de Itapeva, colocá-lo 
em pleno funcionamento, fato 
que ocorreu na manhã desta 
terça-feira, dia 21 de julho.

Em seu discurso, o prefeito de 
Itapeva parabenizou  a secretária 
de Saúde e a sua equipe, pela con-
cretização deste trabalho, que visa 
principalmente o acolhimento aos 

Equipamento possui serviços especializados no atendimento 
de pessoas com problemas de álcool e drogas

O vereador Marinho Nishi-
yama informou na sessão de 
Câmara desta segunda-feira 
(20), que verificou junto Secre-
taria Municipal de Cultura a 
possibilidade de Itapeva rece-
ber uma sessão de cinema dri-
ve in.

De acordo com Marinho, o 
município poderia fechar uma 
parceria com o Sesc para trazer 
a população itapevense uma 
opção de lazer diferenciada 
neste momento de isolamento. 
Ainda segundo o vereador, o se-
cretário da pasta, Márcio Gou-
veia foi aceptivo a petição uma 
vez que já havia um proposta 
semelhante sendo elaborada 
pela Cultura.

O cinema drive in con-
siste em assistir um deter-
minado filme de dentro de 

Vereador solicita junto à
Secretaria da Cultura possibilidade 
de sessão de cinema drive in

um veículo, atualmente as 
sessões desse gênero vem 
sendo realizadas em diver-

sas cidades, muitas delas em 
parceria com o Sesc e são 
acompanhadas de um gosto 

de nostalgia pelos que vi-
venciaram esse modelo de 
entretenimento no passado.
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Um projeto de lei de auto-
ria do Poder Executivo de 
Itapeva que regulamenta 

os loteamentos no município 
está parado na casa de leis itape-
vense há mais de 20 dias.

O projeto visa regulamentar 
diversos loteamentos, muitos 
deles já com bairros formados 
e que devido a falta de regu-
lamentação acabam sofrendo 
para conseguir o mínimo de in-
fraestrutura. 

De acordo com o vereador 
Margarido, o projeto encami-
nhado ao Poder Legislativo 
pelo prefeito Mário Tassinari 
está muito bem elaborado vin-
do a colaborar com o município 
tanto na área social como na 
financeira, pois os loteamentos 
pequenos que são considera-
dos clandestinos passariam a 
ser regulamentados e legaliza-
dos, desta forma os moradores 
poderiam solicitar melhorias 

em seus bairros e o município 
também arrecadar impostos 
conforme já é feito nos bairros 
legalizados.

Desde que o projeto chegou 
na Câmara alguns vereadores 
vem cobrando o presidente da 
casa, Oziel Pires e a mesa dire-
tora para que o mesmo esteja 
em pauta durante as sessões 
para ser discutido.

Se aprovado, o projeto vai 
padronizar todos os loteamen-
tos e assim o pequeno loteador 
poderá fornecer a matrícula 
para o comprador e assim a 
pessoa terá a escritura de sua 
casa.

Tentamos contato com o ve-
reador e presidente da Câmara 
Municipal de Itapeva, Oziel Pi-
res, para saber se há um prazo 
para que o projeto entre em 
discussão, mas até o momento 
não conseguimos falar com o 
mesmo a respeito do assunto.

Projeto que regulamenta e legaliza loteamentos 
está parado na Câmara há mais de 20 dias
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Durante uma semana os 
motoristas das Secreta-
rias Municipais da Educa-

ção e infraestrutura de ITABERÁ 
receberam formação e capacita-
ção em relação aos cuidados com 
a covid19, primeiros socorros, 
segurança no trabalho, mudança 

de setor em época de pandemia 
e aula prática com apresentação 
de uma ambulância.

A Palestra sobre mudança 
de setor em época de pandemia 
foi realizada pela psicóloga Fer-
nanda Mariano, os primeiros 
socorros foram tema da pales-

tra do Corpo de Bombeiros de 
Itapeva, ministrada pelo Sar-
gento Tarso.

A palestra sobre covid-19 
foi realizada pelo médico in-
fectologista Luiz Carlos Sakô e 
também pela enfermeira chefe 
da vigilância epidemiológica do 

Município Silvia Mendes.
Os motoristas também pude-

ram agegar novos conhecimen-
tos sobre a segurança no traba-
lho com a palestra da empresa 
Brumed ministradas pelas pro-
fissionais Fernanda e Thaila.

A finalização da capacitação 

se deu através de uma aula prá-
tica com a apresentação da am-
bulância e suas funcionalida-
des apresentada pelo motorista 
efetivo da Secretaria Municipal 
da Saúde Agnaldo Santos. 

Foi uma semana que agre-
gou muito conhecimento e 

aprendizado aos motoristas 
que mostraram-se satisfeitos 
com os temas abordados.

A ação foi desenvolvida pe-
las Secretarias Municipais da 
Saúde, Educação e infraestru-
tura com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Itaberá.

Itaberá capacita motoristas 
no combate ao Coronavírus

Após poda agressiva pela 
Elektro das árvores localiza-
da na calçada da Av Serviliano 
Silva acesso do Jard Rossi, Vila 
Bandeirantes ao Centro da cida-
de, justificado pelo risco de aci-
dente com cidadãos  junto às 
redes de alta tensão e a possível  
suspensão de fornecimento de 
energia,  o município irá reali-
zar a supressão destas árvores.

A supressão destas árvores  
infelizmente será necessário  
para recuperação das calçadas 
no local para garantir a aces-
sibilidade, prevenção de aci-
dentes com a rede elétrica, a 
conservação da pavimentação 
da Avenida, a manutenção da 
cabeceira da ponte do rio lavri-
nhas e a segurança dos tran-
seuntes.

Á prefeitura fará  no terre-
no ao lado do posto de Saúde a 
compensação das espécies que 
serão suprimidas juntamente 
com as que foram suprimidas 
durante a construção da área 
de lazer em frente ao local.

O município reconhece a 
importância da preservação 
do meio ambiente, e procura 
causar o menor impacto am-
biental possível.  Esclarece 
também que está empenhado 
na causa ambiental pois já vem 
recuperando as áreas verdes 
e adquirindo espaços para re-
florestamento e compensação 
ambiental. Recente foram ad-
quiridos 08 alqueires de mata 
e  03 alqueires para serem re-
florestados;  ações preventivas 
em áreas de riscos, APPs e nas-
centes que estão sendo recupe-
radas.

Prefeitura de Itaberá divulga 
nota de esclarecimento 
sobre corte de árvores

Secretaria de Obras de Ri-
beirão Branco segue traba-
lhando intensamente para 
manter as estradas rurais do 
município em boas condições. 
Na segunda-feira (20), iniciou 
o trabalho de manutenção 

da estrada que dá acesso aos 
Bairro Toca.

A ação tem o objetivo de 
proporcionar mais segurança 
nas vias rurais, facilitar a lo-
comoção da população rural, 
assim como o escoamento da 

produção agrícola, pecuária e 
de outras atividades.

É importante ressaltar 
que se trata de um trabalho 
contínuo para atender as 
demandas das comunidades 
rurais.

Secretaria de Obras de 
Ribeirão Branco realiza 
manutenção de estrada rural 
que dá acesso ao Bairro Toca

Recadastramento 
cultural e artístico 2020

A Prefeitura Municipal de 
Nova Campina por meio da 
Coordenadoria de Cultura ira 
realizar o recadastramento cul-
tural e artístico do município 
de Nova Campina. 

Poderão realizar o recadas-
tramento, pessoas físicas e jurí-
dicas (associações, instituições 
culturais e artísticas, coletivos, 
agremiações, fundação, etc.) 

- artesanato - teatro - dança - 
música (bandas, cantores, ban-
das, instrumentistas, duplas, 
etc.) - artes visuais - artes plás-
ticas - fotografia - entre outros.

Segundo o coordenador de 
Cultura Wilson Pinheiro, este ca-
dastro também servirá de base de 
dados para a Lei Emergencial para 
os Artistas - A Lei Aldir Blanc.

Os interessados deverão 

realizar seu cadastro no Centro 
Cultural, localizado a Rua Oira-
zil Cardoso de Almeida, 170 – 
no Conjunto Habitacional Ger-
son Pires de Camargo (atrás do 
campo municipal) no período 
de 27 a 31 de julho, de segunda 
a sexta-feira das 9h às 17h.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal de Nova 
Campina
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Pai nosso... – Jesus (Mateus, 
6:9.)

Para Jesus, a existência de 
Deus não oferece motivo para 
conflitos, bate-boca, discórdia, 
polêmica.

Não indaga acerca da natu-
reza do eterno.

Não pergunta onde mora.
Nele não vê a causa obscura 

e impessoal do universo.
Chama-lhe simplesmente 

“nosso Pai”.
Nos instantes de trabalho 

e de prece, de alegria e de so-
frimento, dirige-se ao supre-
mo Senhor, na posição de filho 
amoroso e confiante.

O Mestre padroniza para 
nós a atitude que nos cabe pe-
rante Deus.

Não é necessária pesquisa 
que não merece.

Não é necessária averigua-
ção minuciosa.

Não é necessário exigência 
sem fundamento.

Não é necessária definição 
desrespeitosa.

Quando orares, procura o 
interior da sua consciência e 
confia-te a Deus, como nosso 
Pai celestial.

Sê sincero, fiel e sério.
Na condição de filhos ne-

cessitados, a Ele nos rendamos 
lealmente.

Não perguntes se Deus é um 
foco gerador de mundos ou se é 
uma força irradiando vidas.

Não possuímos ainda a in-
teligência completa de refletir-
-lhe a grandeza, mas trazemos 
o coração capaz de sentir-lhe o 
amor.

Procuremos assim, nosso 
Pai, acima de tudo, e Deus, nos-
so Pai, nos escutará.

Obedecendo ás orientações
= livro: FONTE VIVA
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel

Diante de Deus

Um acidente grave foi re-
gistrado neste domingo 
na estrada vicinal que 

liga Capão Bonito a Guapiara.
De acordo com informações 

da Polícia, um veículo seguia 
sentido Guapiara quando saiu 
da pista para fazer um retor-
no em um ponto de pouca vi-
sibilidade, neste momento um 
motociclista que passava pelo 
local acabou colidindo forte-
mente com o carro.

Com a a força do impacto o 
veículo acabou tombando e a 
motocicleta pegando fogo. No 
acidente o motociclista Juan 
Pablo morreu carbonizado, a 
garupa que estava com ele, Ana 
Júlia Faia também veio a óbito, 
o motorista do veículo foi outra 
vítima fatal e sua esposa foi so-
corrida e encontra-se internada 
em estado grave.

Acidente grave deixa três mortos 
e uma pessoa em estado grave

Na quinta-feira (23), a equi-
pe do Canil da Guarda Munici-
pal, em apoio à DISE (Delegacia 
de Investigações Sobre Entor-
pecentes), no cumprimento de 
Mandado de Busca e Apreen-
são, realizou uma varredura em 
uma residência na Vila Apareci-
da com a cadela Zara. 

No quintal da casa, foi en-
contrado um tubo plástico con-
tendo 55 pedras de crack e 01 
porção de maconha. 

Diante dos fatos, juntamen-
te com os policiais da DISE, 
todo o material, R$ 362,00 em 
dinheiro e o dono da residência 
foram encaminhados à Delega-
cia, onde a autoridade policial 
ratificou a voz de prisão em 
flagrante pelo crime de tráfico 
de entorpecentes, ficando o in-
diciado à disposição da Justiça.

Equipe do Canil da GCM presta 
apoio à DISE em ocorrência de 
tráfico de drogas

Equipes táticas da Guarda 
Municipal ROMU e Canil na 
quinta-feira (16), deslocaram 
para averiguar informações de 
que havia um indivíduo mani-
pulando algo ilícito no local dos 
fatos. 

No local, não foi encontrado 
ninguém, porém empregado a 
cadela Zara nas buscas, onde 
apontou odor de droga em um 
determinado local onde foi lo-
grado êxito em localizar por-
ções de maconha. 

Continuando na varredura 
as equipes encontraram dois 
tonéis cheios com microtubos 
contendo cocaína e vários ou-
tros objetos. 

Guarda Municipal apreende 
grande quantidade de 
drogas na Vila Vitória

Diante dos fatos a equipe 
apresentou a autoridade policial, 
onde determinou o registro da 

ocorrência e apreensão dos en-
torpecentes e dos objetos.

Na tarde de sábado (18), no 
Centro de Itararé, uma equipe 
da Polícia Militar interceptou 
o que eles acreditam se tratar 
de um disk entrega de entor-
pecente devido aos índicios 
apresentados no momento da 
ocorrência.

De acordo com os poli-
ciais em um veículo, que foi 
abordado, foram encontradas 

porções de maconha, uma 
máquina de cartão e um faca 
com resquícios do entorpe-
cente além de dinheiro com o 
motorista.

Um outro rapaz que apa-
rentemente esperava a entrega 
na sua casa prestou sua versão 
que divergia das declarações 
do entregador gerando assim 
a convicção dos PMs quanto o 

possível tráfico em forma de 
delivery.

As partes, e as drogas com 
demais objetos foram apre-
sentados no Plantão Policial. 
Como não houve a concreti-
zação da possível entrega da 
droga, foi registrado um termo 
circunstanciado e a droga e o 
celular do “comerciante” foram 
apreendidos.

Polícia Militar de Itararé 
apreende suposto 
Delivery de Drogas



PROCLAMAS
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 18 anos de idade, nascida a 30/10/2001, do 
lar, residente à Rua Tiradentes, nº 162, Campina 
de Fora, Ribeirão Branco - SP, filha de JOÃO 
BATISTA PEDROSO, natural de Formozo 
- PR, nacionalidade brasileira, falecido em Bom 
Sucesso de Itararé - SP e de ROSELI ALBER-
TO FERNANDES PEDROSO, natural de 
Aracaçú - SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva - SP. Itapeva. 20 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V DANIEL DE OLIVEIRA VIEI-
RA e GISELE TREVISAN, sendo ELE:- na-
tural de Itapetininga-SP, divorciado de Angélica 
Cristiane Araujo de Almeida, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 23/08/2012, com 29 anos de idade, 
nascido a 07 de outubro de 1990, bancário, resi-
dente à Rua Itai, nº 114, Vila Nova, Itapeva - SP, 
filho de MANOEL VIEIRA, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapetinin-
ga-SP e de NADIR FÁTIMA DE OLIVEIRA 
VIEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapetininga-SP, residentes e domici-
liados em Itapetininga-SP; sendo ELA:- natural 
de Cerquilho-SP, solteira, com 27 anos de idade, 
nascida a 09/05/1993, bancária, residente à Rua 
Itai, nº 114, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de VA-
NIR TREVISAN, natural de Cesário Lange-
SP, nacionalidade brasileira, falecido em Cesário 
Lange-SP e de JOCELI DE CAMARGO 
TREVISAN, auxiliar administrativo, naciona-
lidade brasileira, 55 anos, natural de Tatuí-SP, 
residente e domiciliada em Tatuí-SP. Itapeva. 20 
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). 

FAÇO 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 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 
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, nacionalidade bra-
sileira, 67 anos, natural de Itapeva - SP , residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural 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, na-
cionalidade brasileira, 67 anos, residente e domi-
ciliado em Rio de Janeiro - RJ e de MARY DE 
CAMPOS PINTO DA SILVA, do lar, naciona-
lidade brasileira, 58 anos, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP. Itapeva. 14 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V LUCIANO APARECIDO 
GLAUSER e MIRIAN ELDA SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
38 anos de idade, nascido a 09 de março de 1982, 
ajudante geral, residente à Rua Frutuoso de Melo 
Pimentel, nº 535, Jardim Bonfiglioli, Itapeva - SP, 
filho de LEILA APARECIDA GLAUSER 
FREITAS, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Marcos 
Roberto de Almeida Figueira, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 10/06/2016, com 36 anos de 
idade, nascida a 30/09/1983, do lar, residente à 
Rua Frutuoso de Melo Pimentel, nº 535, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filha de RUBENS PAU-
LO DOS SANTOS, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, natural de Itapetininga-SP e de 
TEREZA DA SILVA SANTOS, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 41 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
15 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV MARLOS BENFICA DOMIN-
GUES e TAYNARA QUEIROZ DE OLI-

VEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 27 anos de idade, nascido a 25 de agosto 
de 1992, engenheiro agrônomo, residente Bairro 
Agrovila I, Itapeva - SP, filho de CARLOS DO-
MINGUES, natural de Itaberá-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de ANADIR 
DOMINGUES BENFICA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 51 anos, natural de Riversul-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de idade, nas-
cida a 15/04/1999, técnica de nutrição, residente à 
Rua José Ferrari, nº 50, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filha de MARCOS FIRMINO DE OLIVEIRA, 
moto boy, nacionalidade brasileira, 46 anos, na-
tural de Itapeva-SP e de DENISE FOGAÇA 
LOPES QUEIROZ, operadora de caixa, nacio-
nalidade brasileira, 37 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
15 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V GILSON APARICIO CAR-
DOSO e TEREZINHA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itaberá-
-SP, divorciado de Cristina Silva de Oliveira, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 21/02/2020, com 
53 anos de idade, nascido a 06 de dezembro de 
1966, vendedor/aposentado, residente à Rua José 
Rodrigues da Cruz, nº 64, Jardim São Paulo, Itapeva 
- SP, filho de LUIZ GALVÃO CARDOSO, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 77 anos e de 
ISABEL ANSELMO CARDOSO, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 71 anos, residentes e 
domiciliados em Itaberá - SP; sendo ELA:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteira, com 43 anos de idade, 
nascida a 29/08/1976, professora, residente à Rua 
José Rodrigues da Cruz, nº 64, Jardim São Paulo, 
Itapeva - SP, filha de FRANCISCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA, natural de Itapeva - SP, naciona-
lidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e de MA-
RIA RODRIGUES DA ROCHA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 78 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP. Itape-
va. 16 de julho de 2020

Nºs I, III e IV RICARDO DE PONTES e 
FRANCINE APARECIDA GONÇALVES, 
sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, com 
33 anos de idade, nascido a 11 de maio de 1987, 
operador de máquinas agrícolas, residente à Rua 
Antonio Alves, nº 132, Jardim Maringá, Itapeva - SP, 

filho de ROBERTO DE PONTES, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 65 anos, natural de Itaberá 
- SP e de LINDAMIR FERREIRA PONTES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Itaberá - SP, residentes e domiciliados em Itaberá 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 20 anos de idade, nascida a 25/08/1999, 
estudante, residente à Rua Antonio Alves, nº 132, 
Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de BENEDI-
TO DONIZETI GONÇALVES, vendedor, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de Ita-
berá - SP e de VANDERLÉIA APARECIDA 
GONÇALVES, faxineira, nacionalidade brasilei-
ra, 52 anos, natural de Itaberá - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 17 de julho 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V MATEUS BALOG SANTOS 
FABRI e JOSIANE BATISTA DE LIMA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Larissa de Oliveira Claro, Cujo o casamento foi dis-
solvido aos 10/04/2015, com 25 anos de idade, nas-
cido a 19 de setembro de 1994, supervisor de pro-
dução, residente à Rua Venezuela, nº 238, Jardim 
América, Itapeva - SP, filho de EDISON SAN-
TOS FABRI, silvicultura, nacionalidade brasileira, 
59 anos, natural de Itapeva-SP e de PATRICIA 
BALOG SANTOS FABRI, agente de saúde, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de São 
Paulo-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
da de Tiago Silva, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 16/04/2019, com 31 anos de idade, nascida a 
19/06/1989, enfermeira, residente Rodovia Pedro 
Rodrigues Garcia, nº 414, Alto da Brancal, Itapeva 
- SP, filha de JOÃO BATISTA DE LIMA, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural 
de Ribeirão Branco-SP e de VANDA FERREI-
RA DE LIMA, técnica de enfermagerm, nacio-
nalidade brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
17 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V LUIZ CARLOS RODRI-
GUES DOS SANTOS e TEREZA DE JE-
SUS BARONTCHA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Clarice de Barros Lima, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 18/02/2020, 
com 65 anos de idade, nascido a 25 de junho de 
1955, pedreiro, residente à Rua Maria Raimunda, 
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nº 765, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de 
EURICO RODRIGUES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, falecido em Nova Cam-
pina - SP e de JOANA DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, falecida em Nova Campina - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 62 anos de idade, nascida a 05/01/1958, 
do lar, residente à Rua Maria Raimunda, nº 765, 
Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de VASILE 
BARONTCHA, natural de Buri - SP, naciona-
lidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e de 
JACIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural 
de Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, faleci-
da em Itapeva - SP. Itapeva. 18 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV LEANDRO CAMARGO SAN-
TOS ALMEIDA e MARIANA DI PAULA 
SEGLIN DOS SANTOS, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteiro, com 36 anos de idade, 
nascido a 13 de setembro de 1983, consultor 
de vendas, residente à Rua Joaquim Bento de 
Oliveira Junior, nº 362, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, filho de JORGE 
DE ALMEIDA, aposentado, nacionalidade bra-
sileira, 65 anos, natural de Itapeva-SP, residen-
te e domiciliado em Avaré-SP e de LENILCE 
CAMARGO SANTOS ALMEIDA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Ita-
peva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
38 anos de idade, nascida a 08/06/1982, bancá-
ria, residente à Rua Joaquim Bento de Oliveira 
Junior, nº 362, Conjunto Habitacional Tancredo 
Neves, Itapeva - SP, filha de PAULO BENTO 
DOS SANTOS, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 73 anos, natural de Salto do Itararé-
-PR e de WALDA SEGLIN DOS SANTOS, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 74 anos, 
natural de Itararé-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 18 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV DIOGO ANTONIO SOUTO GIL 
e TAMIRES PEDROSO DE OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
28 anos de idade, nascido a 21 de maio de 1992, 
professor, residente à Rua Martinho José Gonçalves 
de Amorim, nº 87, Quadra H, Lote 19, Moradas de 
Itapeva, Itapeva - SP, filho de JOSÉ ANTONIO 
GIL, trabalhador rural, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itaberá - SP, residente e domiciliado 

em Itaberá - SP e de MARIA FÁTIMA SOU-
TO, diarista, nacionalidade brasileira, 42 anos, 
natural de Itapeva - SP , residente e domiciliada 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeti-
ninga-SP, solteira, com 27 anos de idade, nascida a 
28/06/1993, professora, residente à Rua Marcondes 
de Oliveira, nº 176, Vila Camargo, Itapeva - SP, filha 
de LEONIL DE OLIVEIRA, pedreiro, naciona-
lidade brasileira, 44 anos, natural de Itapeva - SP 
e de ISA RAMOS PEDROSO, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 43 anos, natural de Itararé - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
18 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V MICHAEL ANTUNES DE 
OLIVEIRA e VALERIA MACHADO DE 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, divorciado de Mirian Antunes de Lima, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 05/03/2020, com 39 
anos de idade, nascido a 28 de janeiro de 1981, 
servente de pedreiro, residente à Rua Salvador 
Galvão Santos, nº 214, Jardim Bela Vista, Itapeva 
- SP, filho de LEOVIR ANTUNES DE OLI-
VEIRA, natural de Itapeva-SP , nacionalidade 
brasileira, falecida em Salto de Pirapora-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Tiago 
Gomes Ubaldo Machado, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 15/04/2020, com 25 anos de idade, 
nascida a 02/03/1995, esteticista, residente à Rua 
Salvador Galvão Santos, nº 214, Jardim Bela Vista, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ RODRIGUES DE 
ALMEIDA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 62 
anos, natural de Itapeva-SP  e de CLEUZA DA 
CONCEIÇÃO MACHADO DE ALMEIDA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 18 de julho 
de 2020 

Nºs I, III e IV PAULO HENRIQUE MAR-
TINS DOS SANTOS e PAOLA FERNAN-
DES PEDROSO, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nas-
cido a 24 de março de 1999, vigilante, residente 
à Avenida Europa, nº 81, Jardim Ferrari, 
Itapeva - SP, filho de JOÃO FOGAÇA DOS 
SANTOS, serviços gerais , nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Itapeva - SP  e de 
EDELENE JARDIM MARTINS, do lar, na-
cionalidade brasileira, 43 anos, natural de Itapeva 
- SP , residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 

SINDICATO DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DE ITAPEVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindi-
cato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 do mês de julho 
de 2020, às 17:00 (dezessete) horas, em primeira convocação, à Rua 
Dona Olívia Marques, n.º 257, nesta cidade, a fim de deliberarem por 
escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2019;
Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e Balanço do exer-
cício de 2019.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a instalação 
dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia será realizada duas horas após, 
no mesmo dia e local em segunda convocação com qualquer número de associados pre-
sentes. Itapeva, 24 de julho de 2020. Marco Antônio do Amaral Carvalho – Presidente.

GCM detém indivíduo 
com drogas na 
Vila Mariana

Na sexta-feira (17), por vol-
ta das 13h50, a equipe tática 
GEPAR da GCM de Itapeva, em 
deslocamento ao Plantão Po-
licial para a apresentação de 
uma ocorrência de localização 
de entorpecentes, ao passar 
pela Vila Mariana, avistou um 
indivíduo, que mexia em um 
cano no solo, enquanto dois 
motocicletas o aguardavam.

Quando avistaram a viatu-

ra, empreenderam fuga, sendo 
o indivíduo que estava mexen-
do no cano abordado.

No cano foi localizado um 
cordão contendo 10 microtubos 
de cocaína. 

Diante dos fatos, foi dada 
voz de prisão ao meliante e 
conduzido ao Plantão Policial, 
sendo autuado em flagrante 
por tráfico, ficando à disposição 
da Justiça.

Na sexta-feira (17), as equi-
pes táticas GEPAR e Canil da 
Guarda Municipal em patrulha-
mento com vistas ao combate 
ao tráfico, adentraram uma 
mata próxima ao Residencial 
das Rosas.

De imediato, foi localizado 
pelos GCMs uma sacola conten-
do 18 pedras de crack.

Diante dos fatos, a equipe 
apresentou os entorpecentes 
à autoridade policial, o qual 
determinou o registro da ocor-
rência e a apreensão dos entor-
pecentes.

Equipes GEPAR e Canil 
localizam drogas em mata

Por volta das 15h25 de 
quarta-feira, as Equipes Táti-
cas R.O.M.U. e CANIL realiza-
vam patrulhamento saturação 
pela Vila Santa Maria, sendo 
que, em uma mata localizada 
aos fundos de um prédio pú-
blico, avistaram um indivíduo, 
que adentrou a mata quando 
percebeu a presença dos GCMs.

Os guardas adentraram a 
mata, não sendo possível loca-
lizar o indivíduo, porém com o 
auxílio da cadela Zara foi encon-
trado uma sacola com 370 pinos 
de cocaína e 198 pinos vazios. 

As equipes recolheram os 
entorpecentes e os pinos va-
zios, os quais foram exibidos à 
autoridade policial, que deter-
minou a sua apreensão.

ROMU e Canil apreendem 
drogas na Santa Maria
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A Praça Pedro Merege, no 
Jardim Europa, é mais 
uma das praças que rece-

beu reformas e revitalização, ser-
viço realizado pela Prefeitura de 
Itapeva, por meio da Secretaria 
de Esportes. Já que as competi-
ções e eventos estão paralisados 
em todo o Brasil por conta da 
pandemia do Coronavírus, a ad-
ministração municipal aprovei-
tou o momento para realizar a 
readequação estrutural e estética 
das praças e dos centros esporti-
vos da cidade.

No local foi realizada a co-
locação de tabelas de basque-
tebol, feita a limpeza e reparos 
em equipamentos da academia 
ao ar livre. Além disso, constan-
temente as equipes fazem roça-
da e limpeza. 

As reformas e revitaliza-
ções dos centros esportivos 

Praça Pedro Merege 
recebe melhorias 
durante a pandemia

da cidade possuem o objetivo 
de garantir que, no retorno às 
atividades normais, os equipa-
mentos estejam em perfeitas 
condições. “Queremos estar 
com tudo arrumado e pronto 
para a retorno de nossos tra-

balhos práticos. A ideia é rece-
ber da melhor forma possível 
nossos atletas e população em 
geral. Já estamos realizando 
um cronograma e em breve te-
remos novidades”, ressaltou o 
secretário da Pasta.
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