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Já existem vários nomes 
sendo dados como certos como 
candidatos ao cargo de prefeito 
para as próximas eleições. Ain-
da que como pré-candidatos, 
alguns deles já aceitaram falar 
sobre o quê os levou a trilhar 
esse caminho e de como imagi-
nam que será o desafio de as-
sumir uma prefeitura em meio 
a tudo o que está acontecendo 
atualmente. Página 05.

Marmo Fogaça: pré-candidato 
a prefeito fala sobre estar à 

disposição ao pleito 2020

Polícia Rodoviária 
apreende cerca de 50 

celulares sem nota fiscal
Parte do material apreendido estava escondido em lataria 

do veículo usado pela dupla que tentou fugir de abordagem

A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois 
homens neste sábado (02), pela prática de Des-
caminho na Rodovia Francisco Alves Negrão, 
SP-258 em Itapeva.

PÁGINA 07

Acidente entre carro 
e poste é registrado na 
Avenida Mário Covas

PÁGINA 07

Na noite deste sábado 
(01), a Polícia Militar Rodo-
viária prendeu um indivíduo 
de Apiaí  por embriaguez 

ao volante na Rodovia Fran-
cisco Alves Negrão, SP-258, 
entre Taquarivaí e Itapeva. 
Página 07.

Motorista é preso 
por embriaguez ao 

volante pela 
Polícia Rodoviária
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Polícia 
Militar 
prende 

traficante 
em Itararé

Nova Campina 
adquire Van 0 km 

para a Saúde

Prefeitura de Ribeirão 
Branco adquire novo 

trator agrícola
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Praça de Eventos registra 
grande movimento no sábado e 
enfermaria do Covid-19 atinge 
capacidade máxima na quinta

PÁGINA 02

Acidente é 
registrado 
no Morada 
do Bosque
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Tiro, porrada e bomba

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Reparemos nossas mãos
Mostrou-lhes as suas mãos. 

(João, 20:20)
Reaparecendo aos discípulos, 

depois da morte, eis que Jesus, ao se 
identificar, deixa-lhes ver o corpo fe-
rido, mostrando-lhes as mãos...

As mãos que haviam restituí-
do a visão aos cegos, levantado 
paralíticos, curado enfermos e 
abençoado velhinhos e crianças, 
traziam as marcas do sacrifício.

Traspassadas pelos cravos da 
cruz, lembravam-lhe a suprema 
renúncia.

As mãos do divino Trabalha-
dor não recolheram do mundo 
apenas calos do esforço inten-
sivo no trabalho do bem. Rece-
beram feridas sanguinolentas e 
dolorosas...

O ensinamento recorda-nos a 
atividade das mãos em todos os 
recantos do Globo.

Em toda parte, agita-se a vida 
humana pelas mãos que coman-
dam e obedecem.

Mãos que dirigem que cons-
troem que semeiam que afagam 
que ajudam e que ensinam... E 
mãos que matam, que ferem, 

que apedrejam, que batem, que 
incendeiam, que amaldiçoam...

Todos possuímos nas mãos 
antenas vivas por onde se nos 
exterioriza a vida espiritual.

Pense, pois, sobre o que fazes 
a cada dia.

Não esqueças que depois da 
morte, nossas mãos exibem os 
sinais da nossa passagem pela 
Terra. As do Cristo, o eterno Ben-
feitor, revelavam as chagas obti-
das na divina lavoura do amor. 
As tuas, amanhã, igualmente fa-
larão de ti, no mundo espiritual, 
onde, interrompida a experiência 
terrestre, cada criatura arrecada 
as bênçãos ou as lições da vida, 
de acordo com as próprias obras.

É um ensinamento prático, as 
mãos fazem, a boca fala, os ouvi-
dos escutam o que os nossos pen-
samentos querem, o que os nossos 
sentimentos exprimem, tudo em 
sintonia de acordo com que vem 
do comando da nossa alma.

Obedecendo às orientações.
= livro: Fonte Viva =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

As equipes do policia-
mento ambiental em 
conjunto com fiscais da 

Secretaria Municipal de Obras 
e Meio Ambiente de Itapeva 
realizaram na quinta-feira (30), 
uma fiscalização no Bairro Ta-
quariguaçú, às margens do Rio 
Taquari, referente as diversas 
denuncias de edificações em 
área de preservação permanen-
te e parcelamento irregular do 
solo.

O local, de acordo com a 
Polícia Ambiental trata-se de 
uma gleba de terras denomina-
da Fazenda São Sebastião que 
encontra-se em processo de in-
ventário e que alguns de seus 
herdeiros estariam parcelando 
o solo, realizando a venda irre-
gular de lotes de até 1.000 m² e 
que muitas dessas áreas estão 
inseridas em área de preserva-
ção permanente.

Nossa reportagem con-
versou com o 1º Sargento PM 
Américo, comandante da base 
operacional da Polícia Militar 
Ambiental o qual nos esclare-
ceu sobre questões ambientais 
e que possuidores desses imó-
veis parcelados irregularmente 
possam sofrer as penalidades 
da lei. Segundo o sargento 
Américo o parcelamento do 

Polícia Militar Ambiental 
realiza fiscalização conjunta 
com fiscais da prefeitura de 
Itapeva no Bairro Taquariguaçú

solo, sob as formas de lotea-
mento e desmembramento, 
são operações realizadas em 
áreas urbanas ou de expansão 
urbana pelo estado ou por par-
ticulares, sendo estas divisões 
implantadas segundo projeto 
aprovado pelo município, o par-
celamento, para fins urbanos, 
de imóvel rural localizado fora 
da zona urbana ou de expansão 
urbana, assim definidos por lei 
municipal, rege-se pelas dispo-
sições do decreto n. 59.428/66 e 
da lei n. 6.766/79, que no caso 
em comento não existe tal au-
torização por parte da munici-
palidade, ficando a encargo dos 
fiscais do  município esse fisca-
lização.

O comandante da Polícia 
Militar Ambiental destacou 
que o parcelamento irregular 
do solo está ocorrendo em área 
de preservação permanente às 
margens do Rio Taquari e que 
essas Áreas de Preservação 
Permanente (APP) são áreas 
protegidas, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os re-
cursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a bio-
diversidade, facilitar o fluxo gê-
nico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-es-

tar das populações humanas, 
sendo estabelecidas pelo novo 
código florestal as seguintes 
delimitações das áreas de pre-
servação permanente:

Nos cursos hídricos inferior 
a 10 m, a área de preservação 
permanente será de 30 (trinta) 
metros;

Nos cursos hídricos de 10 
a 50 m, a área de preservação 
permanente será de 50 (cin-
quenta) metros;

Nos cursos hídricos de 50 a 
200 m, a área de preservação 
permanente será de 100 (cem) 
metros;

Nos cursos hídricos de 200 
a 600 m, a área de preservação 
permanente será de 200 (du-
zentos) metros;

Nos cursos hídricos acima 
de 600 m a área de preservação 
permanente será 500 (quinhen-
tos) metros, desde a borda da 
calha do leito regular.

Portanto, o Rio Taquari em 
sua grande extensão a área de 
preservação permanente será 
de 50 metros, levando-se em 
consideração que a caixa re-
gular do rio está acima de 10 
metros.

Assim, toda ação antrópi-
ca, como desflorestamento, 
bosqueamento, a construção 

de edificações, quer seja em al-
venaria ou madeira, existente 
nesse perímetro está irregular 
podendo ocasionar a aplicação 
de multa ambiental e embargo 
da área, obra e/ou atividade.

O sargento Américo alerta 
ainda que além das responsabili-
dades administrativas, o infrator 
poderá incorrer também nas res-
ponsabilidades penais e cíveis.

Por fim, o comandante da 
polícia ambiental diz que caso 
algum munícipe tenha dúvi-
das com relação a aquisição de 
imóveis rurais com o intuito 
de construir, procure a polícia 
militar ambiental para dirimir 
dúvidas e não ser surpreendido 
com a fiscalização ambiental e 
eventual aplicação de penalida-
des e embargos da área.

em caso de denuncias ou 
informações por qualquer in-
fringência as normas da le-
gislação ambiental, o cidadão 
poderá entrar em contato com 
o disque ambiente através do 
telefone  0800113560, Polícia 
Militar Ambiental 0800555190 
ou pelo site www.ambiente.sp.
gov.br, ou ainda pelo telefone 
de atendimento ao público da 
base operacional da Policia Mi-
litar Ambiental em Itapeva (15) 
35220115.

Na semana em que a 
Praça de Eventos Zico Cam-
polim registrou um grande 
movimento de pessoas em 
suas dependências, a Santa 
Casa de Misericórdia de Ita-
peva informou que os lei-
tos da enfermaria estavam 
operando com sua capaci-
dade máxima.

Na madrugada se sába-
do (01) para domingo (02), 
parte da população de Ita-
peva indignou-se com a 
grande presença de pessoas 
na Praça de Eventos, Regis-
tros fotográficos feitos por 

populares mostravam di-
versas pessoas no entorno 
da praça além de uma gran-
de quantidade de veículos 
estacionados ao redor da 
mesma.

Houve um grande o 
questionamento por parte 
da população quanto a fis-
calização em locais públicos 
para evitar aglomeração de 
pessoas de acordo com o 
protocolo de segurança de 
combate ao Covid-19.

Na mesma semana já na 
quinta-feira (06), Em nota 
de imprensa a Santa casa 

Praça de Eventos registra grande movimento 
no sábado e enfermaria do Covid-19 atinge 
capacidade máxima na quinta

de misericórdia de Itapeva 
informou que a enfermaria 
voltada ao coronavírus es-
tava operando em sua ca-
pacidade máxima ou seja 
100% dos leitos ocupados. 
além disso, de acordo com 
a nota a UTI voltada ao co-
ronavírus estava com 58% 
dos seus leitos também 
ocupados. a nota trouxe 
grande preocupação as au-
toridades é a população ita-
pevense e o receio de que 
a cidade acabe retornando 
a fase anterior do plano 
São Paulo com regras mais 
rígidas para a abertura do 
comércio.

Diante da situação, nos-
sa equipe de reportagem 
procurou a Guarda Muni-
cipal, que através do seu 
comandante Rafael falou 
sobre a situação, de acor-
do com o comandante no 
sábado houveram cerca de 
32 ocorrências durante a 
noite que  teve que aten-
der, juntamente com isso a 
guarda tinha que fiscalizar 
a aglomeração de pessoas 
em locais públicos como a 
Praça de Eventos, ainda de 

acordo com o comandan-
te a aglomeração acontece 
repentinamente sendo que 
foi feito o trabalho para a 
remoção das pessoas do lo-
cal, porém elas retornavam 
minutos após as viaturas 
deixarem a Praça de Eventos 
para atender as demais ocor-
rências, ainda segundo con-
tou o comandante da Guarda 
Municipal até mesmo a Po-
lícia Militar esteve no local 
para retirar as pessoas que 
ali estavam fazendo uso até 
mesmo de bombas de efeito 
moral uma vez que a aglo-
meração era grande e mui-
tos se recusaram a deixar 
a Praça. Diante da situação 
enfrentada, para este final 
de semana já existe uma 
operação conjunta sendo es-
tudada pela Guarda  Muni-
cipal  e Polícia Militar para 
que possa evitar que cenas 
como as de sábado passado 
voltem a se repetir, o co-
mandante pede ainda para 
que o cidadão tenha cons-
ciência e não volte a gerar 
aglomeração e sigam assim 
as determinações das auto-
ridades de saúde.

Infelizmente nesta semana 
vimos mais uma vez a irrespon-
sabilidade de muitos colocando 
em risco a saúde de terceiros, 
aglomeração de pessoas na 
praça de eventos foi combatido 
pela Guarda Municipal e Polícia 
Militar, em certos  momentos 
sendo necessário até mesmo 
ou uso de força moderada para 
dispersar a multidão.

Se há uma semana atrás o 
Ministério Público estava mul-
tando um cidadão por insistir 
em fazer festa neste período de 
isolamento social, desta vez a 
Polícia Militar e a Guarda Mu-
nicipal foram os autores da re-
pressão contra aquilo que nem 
precisaria que repressão, afinal 
o cuidado com a saúde e o bem 

comum deveria ser de todos. 
No entanto, o que vemos neste 
momento é a pura ignorância 
daqueles que insistem em colo-
car não só a vida deles em risco 
como também as das demais 
pessoas de nossa cidade.

Infelizmente ao que parece 
neste final de semana veremos 
cenas lamentáveis da ação da 
polícia, mas não por conta dos 
homens da lei, mas sim por 
conta daqueles que insistem 
em infringir e desrespeitar o 
isolamento social. Se todos 
queremos estar em breve fa-
zendo nossas reuniões e tendo 
momentos de lazer devemos 
ter o mínimo de respeito por 
aquilo que é determinado por 
nossas autoridades de saúde. 
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 E D I T A L 

(CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO) 
 

A O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE ANDRADINA, localizada na Av. Guanabara nº 730, Centro, na cidade de Andradina- SP- 
inscrita no CNPJ sob nº 43.535.210/0001-97, na qualidade de gestora do AME-  
AMBULATÓRIO  MÉDICO  DE  ESPECIALIDADES  DE  ITAPEVA, localizado na Praça 
Espiridião Lucio Martins, 220, Centro, na cidade de Itapeva-SP-, com inscrição no CNPJ sob n 
43.535.210/0013-20, torna público e informa à quem possa interessar que pretende fazer a 
contratação de empresa de prestação de serviço médico especializado, para execução de serviços 
no referido Ambulatório Médico de Especialidades de Itapeva/SP, para tanto, estará recebendo em 
sua sede, no endereço do ambulatório, a documentação adiante descritas e individualizadas, em 
conformidade com as aréas das empresas interessadas, bem como efetuando o respectivo 
cadastramento, entre os dias 10 de agosto de 2020 à 14 de agosto de 2020, para as seguintes 
disponibilidades: 

Pessoa Jurídica – Serviços Médicos Especializados 
 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 
DERMATOLOGIA 

 

Documentação. (Pessoa Jurídica) Serviços Médicos Especializados 
Para participar do processo seletivo, as empresas médicas 

interessadas deverão apresentar os seguintes documentos à Secretaria Karla no AME ITAPEVA ou 
no e-mail: secretariaadm@ameitapeva.org.br no prazo acima descrito: 

 
 Contrato Social; 
 Cadastro nacional da pessoa jurídica; 
 Alvará de funcionamento da pessoa jurídica; 
 Certidões negativas junto aos órgãos da Receita Federal, Posto Fiscal e Prefeitura; 
 Cópia comum da cédula de identidade (RG) e cópia comum do cadastro de pessoa física (CPF); 
 Cópia comum do CRM; 
 Cópias comuns das provas de títulos: Graduação, pós-graduação e cursos de especialização; 
 Cópia comum do comprovante de residência médica e/ou titulo de especialista; 
 Cópia comum do comprovante de residência (pessoal) do  Dr; 
 Curriculum Vitae; 
 Dados da conta bancária, preferencialmente Banco do Brasil; 
 Cópia comum do cartão do SUS; 
 Contato telefônico e e-mail do escritório ou responsável pela emissão da nota fiscal; 
 Carga horária disponível no CNES 

 
 Disposições Gerais: 
 

01. O processo seletivo para a contratação de empresa prestadora de serviço médico 
especializado, consistirá na análise da documentação exigida e demais constatações que a 
contratante entender necessária para garantir a segurança na contratação. A documentação 
deverá ser compatível com a especialidade de interesse. 

02. A contratação da empresa médica será feita de acordo com a disponibilidade de serviços 
que serão ofertadas à cada uma das especialidades, podendo a contratante ofertar serviços 
segundo critério próprio, podendo inclusive contratar mais de uma empresa para a mesma 
especialidade, dependendo apenas de sua conveniência e da forma que melhor atender a 
necessidade da contratante. 

 
Av. Guanabara, 730 –PABX (18) 3702-1100 – CEP 16901-100 – Andradina 

– SP 
www.santacasaandradina.com.br 
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A Polícia Militar de Ribeirão 
Branco prendeu no domingo 
(02), três indivíduos suspeitos 
de cometer diversos roubos 
pela região, um deles culminou 
com uma vítima fatal.

Os policiais organizaram 
uma operação em posse de 
mandados de prisão contra 
pessoas suspeitas de cometer 
diversos roubos pela região 
de Ribeirão Branco e um la-
trocínio pelo Bairro São Ro-
que, onde um idoso acabou 
falecendo.

Na operação foram presos 
três pessoas no município e 
uma em Taguaí-SP. 

De acordo com a Polícia 
Militar acredita-se que a 
partir destas prisões a popu-
lação local poderá voltar a 
tranquilidade costumeira do 
município.

Polícia Militar de Ribeirão 
Branco prende indivíduos 
suspeitos de roubos e latrocíniosNa terça-feira (04), du-

rante patrulhamento, 
policiais militares de 

Itararé depararam-se com um 
veículo HB20 branco, saindo de 
uma loja de materiais de cons-
trução, sendo conduzido por 
um indivíduo já conhecido nos 
meios policiais pela suspeita de 
tráfico de entorpecente.

Realizado breve acompa-
nhamento ao veículo pois o 
condutor ignorou a ordem de 
parada tentando evadir-se, po-
rém a equipe conseguiu reali-
zar a abordagem. Ao realizar 
busca pessoal, foi localizado no 
bolso de sua calça R$1.900,00 
em dinheiro, em busca veicular 
foi localizado 2 (dois) tabletes 
de substância branca aparen-
tando ser cocaína, juntamente 
com a balança de precisão.

O indivíduo confessou que 
a droga era de sua propriedade 
e que posteriormente a comer-
cializaria. 

Polícia Militar prende 
traficante em Itararé

Diante dos fatos foi dado 
voz de prisão ao indiciado, 
conduzido até a Delegacia de 
Polícia onde o Delegado plan-

tonista ratificou a prisão. In-
diciado permaneceu na carce-
ragem do DP a disposição da 
Justiça.
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Já existem vários nomes 
sendo dados como certos 
como candidatos ao cargo  

    de prefeito para as próxi-
mas eleições. Ainda que como 
pré-candidatos, alguns deles 
já aceitaram falar sobre o quê 
os levou a trilhar esse caminho 
e de como imaginam que será 
o desafio de assumir uma pre-
feitura em meio a tudo o que 
está acontecendo atualmente. 
Entramos em contatos com os 
nomes que estão sendo digi-
tados para a disputa eleitoral 
deste ano, e conforme as res-
postas forem sendo enviadas 
estaremos divulgando para que 
a população conheça e já análi-
se os possíveis concorrentes ao 
Executivo e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o 
ex-vereador Marmo Fogaça. 
Confira:

IN- O senhor é de fato pré-
-candidato a prefeito em Itape-
va? Por quê?

Marmo- Sim! Hoje me en-
contro filiado e atualmente 
como presidente do PSD em 
Itapeva, onde com o apoio do 
partido em nível municipal e 
de seu presidente nacional Gil-
berto Kassab, hoje sou pré-can-
didato a prefeito de Itapeva na 
eleição de 2020. Por entender 
que política tem que ser feita 
por pessoa séria, comprometi-
da, que goste de gente e de tra-
balhar para o bem das pessoas 
e de sua cidade. Por acreditar 
também que a política é o meio 
de transformar a vida das pes-
soas, a política está em todas as 
pessoas, sendo via partido polí-

Marmo Fogaça: pré-candidato a prefeito 
fala sobre estar à disposição ao pleito 2020

tico ou nos demais segmentos 
da sociedade.

Com isso entendo que des-
de que ingressei na vida públi-
ca isso entrou em minha vida 
e sempre gostei de servir, e a 
vida pública para poucos, como 
eu, sempre foi um meio de ser-
vir aos outros. Ao contrário de 
muitos que, infelizmente, en-
tram na vida pública para se-
rem servidos pelo poder públi-
co. Então me propus, enquanto 
vereador por 5 mandatos, a 
servir e hoje novamente como 
futuro prefeito municipal ser-
vir a minha cidade. Com meus 
conhecimentos, experiências e 
comprometimento com a cau-
sa pública, posso realizar um 
trabalho voltado para os inte-
resses e necessidades da co-
munidade. Enquanto vereador  
sempre fui reconhecido, até 
mesmo   por muitos dos adver-
sários, pelo comprometimento 

e responsabilidade no exercício 
da função. 

IN- Diante de tudo o que vi-
vemos esse ano, como o senhor 
imagina que será o trabalho do 
próximo prefeito?

Marmo- Para o próximo ano 
teremos um dos maiores desa-
fios a nível mundial e mais ain-
da na questão municipal, pois 
teremos que lutar pela sobrevi-
vência pós pandemia. Acredito  
e confio muito que em breve 
estaremos todos bem, mas o 
resquício que ela deixará de-
pois  de ceifar tantas vidas, será 
bem difícil. Muitos danos ainda 
ela deixará, principalmente em 
dois setores: da saúde que mui-
tos deixaram de receber seus 
atendimentos divido a Covid 
19, e principalmente com rela-
ção ao meio principal de sobre-
vivência que é o desemprego.

Este será o maior desafio 
que enfrentaremos no próximo 

ano, mas vamos juntar todas as 
forças da sociedade e criar uma 
comissão municipal de empre-
go, para de todas as formas  en-
frentar, combater e com as ben-
çãos de Deus em nossas ações 
vencer esse desafio. 

IN- Apesar de ser ainda pré-
-candidato, quais os setores 
que o senhor tem mais planos 
para  trabalhar? Poderia nos di-
zer um deles?

Marmo- Como citei ante-
riormente, um dos principais 
pontos a serem trabalhados 
será a questão do  acesso a 
saúde, pois nesse período de 
pandemia muitos dos aten-
dimentos, como por exemplo 
as cirurgias eletivas não estão 
sendo realizados. Nos próximos 
anos enfrentaremos as conse-
quências dessa situação, com 
o aumento da demanda no que 
se refere ao setor de saúde de 
uma forma geral. 

Outro ponto a ser enfrentado 
é a falta de emprego, que vamos 
trabalhar em conjunto com a so-
ciedade e com uma comissão de 
empregos a ser criada, com a 
participação  empresarial, para 
durante todo nosso mandato 
tentar mudar esse quadro. A 
crise sanitária teve como conse-
quência o aumento do desem-
prego, por isso vamos concen-
trar nossos esforços na busca 
de alternativas e recursos para 
isso, seja concedendo benefícios 
e isenções de impostos munici-
pais, aquisição e doação de áreas, 
capacitação de mão de obra de 
acordo com as necessidades 
dos setores comerciais e/ou in-
dustriais. Vamos trabalhar para 
que a empresas prestadoras 
de serviços públicos contrate 
funcionários sempre de nossa 
cidade. Também iremos empe-
nhar esforços para que nossa 
cidade se torne de fato uma 
região administrativa e com isso 
venha algumas diretorias regio-
nais, principalmente na área da 
saúde que hoje é o setor que 
mais tem empregado em nossa 
cidade. Com uma cidade de refe-
rência regional as pessoas busca-
riam aqui, como já o fazem, um 
atendimento mais especializado, 
e com isso aqui consomem e aca-
bam aquecendo nosso comércio 
e serviços, com isso gerando 
mais empregos, pois cada em-
prego criado são mais quatro 
pessoas na família beneficiadas.

IN- Sabemos que para se 
consolidar como candidato 
é preciso ter uma base forte, 
como está a do Senhor?

Marmo- Minha base é o his-
tórico de minha vida pública 
exercida ao longo dos últimos 
20 anos, de uma vida ilibada e 
de serviços prestados a nossa 
cidade como vereador e como 
pessoa.

 Outra base forte é minha 
família que sempre me apoiou 
em minhas decisões, do gru-
po de pessoas idôneas e com-
prometidas que se somaram 
ao PSD como pré candidatos a 
vereadores e vereadoras, e de 
meu partido em nível estadual 
e nacional, através do presiden-
te nacional que abonou minha 
filiação e nossa pré candidatura 
a prefeito de Itapeva 2020

IN- Qual o recado que deixa 
a população itapevense?

Marmo- Primeiro quero 
agradecer a todos aqueles que 
ao longo desses 20 anos confia-
ram em mim para ser vereador 
por 5 mandatos, quem me co-
nhece sabe de minha dedicação 
ao longo desse tempo na vida 
pública a serviço da comunida-
de, sem ter me beneficiado e 
nem beneficiado minha família 
com isso. Digo a todos que hoje 
me proponho a ser pré-candi-
dato a prefeito de Itapeva por 
acreditar que posso fazer muito 
pela cidade. 

Com meu conhecimento e 
capacidade tenho condições de 
enfrentar os problemas do mu-
nicípio de Itapeva com garra, 
competência, responsabilidade 
e honestidade de sempre, uma 
gestão sem desmandos e des-
vios de finalidade, que não o de 
servir nossa cidade.
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PROCLAMAS
31 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V NILTON DOS SANTOS 
ROSA e MARIA DA GLORIA FARIA 
NETA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divor-
ciado de Priscila de Fátima Arruda Ribeiro, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 03/07/2020, com 36 
anos de idade, nascido a 07 de agosto de 1983, 
motorista, residente no Bairro Caputera, Itapeva - 
SP, filho de GENTIL DA ROSA, empresário, 
nacionalidade brasileira, 47 anos e de OLGA 
GONÇALVES DOS SANTOS ROSA, 
cabeleireira, nacionalidade brasileira, 53 anos, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Henri-
que do Espirito Santo, cujo o casamento foi dissol-
vido aos 28/01/2019, com 35 anos de idade, nas-
cida a 23/03/1985, agente comunitário de saúde, 
residente no Bairro Caputera, Itapeva - SP, filha de 
JOÃO LOPES FARIA FILHO, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 65 anos e de LEOVIR 
FERREIRA FARIA, aposentada, nacionalida-
de brasileira, 62 anos, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. 01 de agosto de 2020 

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

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

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

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

Nºs I, III e IV CELSO DAVID MÜZEL NETO 
e ADRIANE MORAES PACHECO DE 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 28 anos de idade, nascido a 26 de 
fevereiro de 1992, auxiliar de escritório, residente 
à Rua Vereador Durval Oliveira Santos, nº 72, 
Jardim São Paulo, Itapeva - SP, filho de JAZÉR 
DAVID MÜZEL, guarda noturno, nacionalidade 
brasileira, 56 anos, natural de Itapeva-SP e de 
VALDICE GOMES DE ALMEIDA MÜ-
ZEL, professora, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Guarizinho,Itapeva-SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de 
idade, nascida a 14/08/1996, orientadora escolar, 
residente à Rua José Evandro dos Santos, nº 42, 
Jardim Imperador, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
CARLOS PACHECO DE LIMA, agricultor, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Ribei-
rão Branco-SP e de ROSELÍ PEREIRA DE 
MORAES LIMA, agricultora, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
residentes e domiciliados em Ribeirão Branco-SP. 
Itapeva. 30 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV LUAN DE TORRES VELHO 
e DANIELI RODRIGUES CARVALHO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
23 anos de idade, nascido a 07 de maio de 1997, 
agente de pátio, residente à Rua João Antunes de 
Moura, nº 649, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filho 
de JAIRE FRANCISCO VELHO, motoris-
ta, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de 
Silveira - RS e de ADRIANA DE OLIVEIRA 
TORRES VELHO, do lar, nacionalidade brasi-

leira, 44 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de idade, nas-
cida a 27/05/1997, balconista, residente à Rua João 
Antunes de Moura, nº 649, Jardim Maringá, Itapeva 
- SP, filha de DURVALINO RODRIGUES DE 
CARVALHO, vendedor, nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de Ribeirão Branco - SP e de JO-
SELI DE FATIMA RODRIGUES CARVA-
LHO, doméstica, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. 30 de julho de 2020 

Nºs I, II, III e IV RODRIGO DA SILVA MORA-
ES e AMANDA GRAZIELLY DINIZ, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos 
de idade, nascido a 29 de abril de 1996, serviços 
gerais, residente no Bairro Pacova, nº 530, Itapeva 
- SP, filho de RIVAIL GOMES DE MORAES, 
gerente, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural 
de Ribeirão Branco - SP e de ROZENILDA VE-
LOSO DA SILVA MORAES, lavadeira, na-
cionalidade brasileira, 37 anos, natural de Ribeirão 
Branco - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 16 anos de idade, nascida a 18/07/2004, do lar, 
residente no Sítio Santa Idalina, Bairro dos Coelhos, 
Itapeva - SP, filha de JONAS EDUARDO DI-
NIZ, agricultor, nacionalidade brasileira, 45 anos, 
natural de Itapeva - SP e de ROSEANE MARIA 
DINIZ, do lar, nacionalidade brasileira, 36 anos, na-
tural de Itapeva - SP , residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. 31 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV VANDERLEI COSTA RODRI-
GUES e SIRLEI DE SOUSA HONORATO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
45 anos de idade, nascido a 04 de outubro de 1974, 
montador de móveis, residente à Rua Piraju, nº 

90, Vila Isabel, Itapeva - SP, filho de DORIVAL 
CANDIDO RODRIGUES, natural de Itapeva 
- SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de CLEUSA COSTA RODRIGUES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, natural de 
Itapeva - SP, residente e domiciliada em Itapeva - 
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 42 anos de idade, nascida a 12/12/1977, do lar, 
residente à Rua Piraju, nº 90, Vila Isabel, Itapeva 
- SP, filha de CLAUDIO DE SOUSA HONO-
RATO, aposentado, nacionalidade brasileira, 69 
anos, natural de Palmeira - PR e de HERCILIA 
PEREIRA DE SOUZA, natural de Lapa - PR, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP. 
Itapeva. 31 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV EDUARDO ANDRÉ SANTOS 
LANDAL e SAMANTA GONÇALVES 
MARTINS, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 14 
de dezembro de 1995, auxiliar de obra, residente 
Rua França, nº 371, Jardim Europa, Itapeva - SP, 
filho de OSNIVALDO SANTOS LANDAL, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Itapeva-SP e de ROSALINA DOS 
SANTOS, vendedora , nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 09 de maio de 1970, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Angatu-
ba-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida a 
09/08/1993, do lar, residente Rua França, nº 371, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filha de GILBER-
TO GONÇALVES MARTINS, segurança, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de 
Campina do Monte Alegre-SP, residente e domi-
ciliado em Umuarama-PR e de ROSELI DOS 
SANTOS GONÇALVES, do lar, nacionalida-
de brasileira, 47 anos, natural de Angatuba-SP, 
residente e domiciliada em Pardinho-SP. Itapeva. 
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Motorista perde controle da 
direção de veículo e bate em pe-
queno barranco no Morada do 
Bosque.

Equipes do SAMU e Corpo 
de Bombeiros foram acionadas 
para socorrer a princípio duas 
pessoas que estavam no carro, 
mas de acordo com os socorris-
tas só o condutor do carro que 
precisou de atendimento. Ain-
da não se sabe o que provocou 
o acidente.

Acidente é registrado 
no Morada do Bosque

Um acidente envolvendo 
um veículo e uma motocicleta 
foi registrado na manhã deste 
sábado (01), no cruzamento da 
Rua Barão do Rio Branco com 
Avenida Brasil.

Com a colisão um passa-
geiro de 72 anos ficou ferido 
levemente, porém foi socorrido 
ao Pronto Socorro pelo Corpo 
de Bombeiros. Já o condutor 
da moto teve escoriações nos 
dedos e o motorista do veículo 
nada sofreu.

Acidente entre carro 
e moto na Vila Nova

Um acidente envolvendo 
carro e um poste de energia 
elétrica foi registrado na tarde 
de terça-feira (04).

O acidente foi registrado 
na Avenida Mário Covas próxi-
mo a academia Arena Coliseu. 
Pelo local um veículo acabou 
acertando um poste de energia, 
com a colisão o poste acabou 

caindo em cima do veículo.
Ao verem a cena funcioná-

rios de empresas próximo ao 
local da batida correram até o 
veículo e orientaram o motoris-
ta a não sair fora do veículo de-
vido ao risco de ser energizado. 
Os Bombeiros foram até o local 
e após a empresa responsável 
desligar a energia, ocorreram a 

vítima até a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Itapeva. De acordo 
com os socorristas o motorista 
reclamava de dores no peito.

Os funcionários das empre-
sas que existem nas imediações 
do acidente pedem que seja co-
locado lombada na via, de acor-
do com relatos, acidentes no 
local são constantes.

Acidente entre carro e 
poste é registrado na 
Avenida Mário Covas

A Polícia Militar Rodoviá-
ria prendeu dois homens 
neste sábado (02), pela 

prática de Descaminho na Ro-
dovia Francisco Alves Negrão, 
SP-258 em Itapeva.

Polícia Rodoviária apreende cerca 
de 50 celulares sem nota fiscal

Parte do material apreendido estava escondido em lataria 
do veículo usado pela dupla que tentou fugir de abordagem

De acordo com o relato dos 
policiais, a equipe realizava 
uma fiscalização pela praça 
de pedágio de Itararé quan-
do percebeu que um veículo 
Toyota Corolla com placas de 

Lidianopolis/PR saiu de modo 
acelerado após pagamento do 
pedágio.

Os policiais realizaram o 
acompanhamento do veícu-
lo até o quilômetro 289 onde 
conseguiram abordar os ocu-
pantes do carro. Em busca 
pessoal nada de ilícito foi en-
contrado com os indivíduos, 
porém ao verificar o porta 
malas do carro os policiais 
encontraram uma bolsa com 
aparelhos celulares da marca 
Xiaomi de dois modelos dife-
rentes, Redmi Note 9s r Redmi 
Note 9 Pro, os policiais nota-
ram ainda que o painel do for-
ro das portas traseiras e dian-
teiras estava solto e ao verificar 
o local encontraram diversas 
caixas iguais as da bolsa.

Diante dos fatos foi dado 
voz de prisão aos indivíduos, 
uma vez que não apresenta-

ram notas dos aparelhos, os 
homens foram conduzidos ao 
Plantão da Polícia Federal de 

Sorocaba onde a delegada res-
ponsável ratificou a voz de pri-
são dos indivíduos.

Na noite deste sábado (01), 
a Polícia Militar Rodoviária 
prendeu um indivíduo de Apiaí  
por embriaguez ao volante na 
Rodovia Francisco Alves Ne-
grão, SP-258, entre Taquarivaí 
e Itapeva.

Segundo os policiais ao rea-
lizar patrulhamento pela rodo-
via notaram um veículo Siena 
prata de Apiaí que transitava 
oscilando pela pista. Ao dar si-
nal de parada o condutor ten-
tou fugir em alta velocidade, 
colocando em risco a seguran-
ça dos demais usuários da ro-
dovia, sendo que dois veículos 
tiveram que sair para o acosta-

mento para evitar uma colisão 
frontal.

O motorista só foi parado 
com o apoio de policiais mili-
tares de Itapeva. Ao abordar o 
indivíduo os policiais notaram 
sinais de embriaguez que foi 
comprovada através do teste 
do etilômetro (popular bafôme-
tro).

Diante da situação foi dado 
voz de prisão ao motorista e na 
delegacia foi arbitrada fiança 
de R$ 1.200 que foi paga pelo 
indivíduo que responderá em 
liberdade pelos crimes de em-
briaguez ao volante, direção 
perigosa  e desobediência.

Motorista é preso 
por embriaguez 
ao volante pela 
Polícia Rodoviária
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A Prefeitura Municipal de 
Nova Campina realizou 
mais uma importante 

aquisição para o município, tra-
ta-se de uma van que será uti-
lizada pela Secretaria de Saúde 
no transporte de pacientes que 
necessitam de tratamento, con-
sultas ou exames fora do muni-
cípio.

Segundo o setor de com-
pras o valor investimento para 
a aquisição foi de R$ 167.990,00 
(cento e sessenta e sete mil, 
novecentos e noventa reais), 

Prefeitura adquire Van 0 km 
para a Secretaria de Saúde

onde foram utilizados recursos 
de emendas impositivas dos 9 
vereadores que compõem a Câ-
mara Municipal.

O veiculo é do tipo Van da 
marca Mercedes Benz, modelo 
Sprinter, com teto alto, ar con-
dicionado e capacidade para 16 
lugares.

“Esta van é mais uma im-
portante conquista para toda 

nossa população, sendo que no 
nosso governo já realizamos di-
versas aquisições de veículos 0 
km para atender a área da saú-
de, que é o um dos setores que 
precisa de toda nossa atenção”. 
Enfatizou a prefeita Josi.

Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura Municipal 

de Nova Campina

A Prefeitura de Ribeirão 
Branco adquire novo Trator 
Agrícola para suprir as neces-
sidades da Secretaria Municipal 
da Agricultura. O novo trator 
servirá para aumentar a capa-
cidade de atendimento para o 
pequeno produtor.

O trator reforça o compro-
misso da Administração Mu-
nicipal com os pequenos pro-
dutores, que recebem apoio 
técnico, serviços de máquinas 
para preparação do solo e plan-
tio.

Apesar da crise enfrentada 
devido à pandemia do novo co-
ronavírus, a gestão atual tem 
mantido investimentos em to-
dos os setores, dessa formando 

Prefeitura de Ribeirão Branco 
adquire novo trator agrícola

melhorando o atendimento à 
população e suprindo as prin-
cipais demandas do município.

Os produtores podem solici-

tar o serviço através do telefo-
ne (15) 3553-1176, (15) 9.9636-
1657 ou procurar a Casa da 
Agricultura.
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