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Acidente na SP-258 deixa 
dois mortos em Itapeva

Em ação ajuizada pelo 
2º promotor de Justiça de 
Itapeva, o Judiciário con-
cedeu liminar obrigando 

um morador do municí-
pio a deixar de promover 
festas e eventos enquan-
to perdurarem as medi-

das voltadas ao distancia-
mento social decorrentes 
da pandemia de covid-19. 
Página 07.

Promotoria obtém liminar 
proibindo morador de 
Itapeva de fazer festas 

durante pandemia

Equipes ROMU e Canil 
apreendem maconha e 

cocaína no Jardim Vitória

PÁGINA 07

Na manhã de sexta-feira (24), a 
Prefeitura de Itapeva, por meio das 
Secretarias de Saúde e de Obras, 

reinaugurou a Unidade Básica 
de Saúde da São Camilo. A UBS já 
existia desde 2003, porém, agora 

foi entregue à população em sede 
própria após grande reforma e am-
pliação. Página 04.

Secretarias de Saúde e de Obras 
inauguram a UBS da Vila São 

Camilo em sede própria

Gestores públicos pedem que a comunidade 
intensifique os cuidados no combate à doença

Durante pronunciamen-
to por meio de live no Face-
book da Prefeitura de Itapeva, 
o chefe do Poder Executivo 
disse que o município segue 
o Decreto Estadual do Gover-
no do Estado de São Paulo, 
permanecendo na fase laran-
ja até o dia 10 de agosto de 
2020. Página 05.

Prefeito e secretária de Saúde 
prestam esclarecimentos 

sobre aumento de novos casos 
de Covid-19 em Itapeva

Secretaria de Educação 
realiza curso de 

capacitação à distância
A Diretriz Curricular Municipal e as 

tecnologias da informação e comunicação 
são temas do treinamento

PÁGINA 05

Cras e 
Programa 

Criança Feliz 
intensificam o 
trabalho com 
as famílias do 

município

PÁGINA 08

Itapeva registrou 
o 6º óbito por 
Coronavírus

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de 
Defesa Social e o Departa-
mento Municipal de Trânsi-

to - Demutran realiza uma 
série de ações em prol da 
segurança dos munícipes no 
trânsito. O resultado das ati-

vidades foi confirmado com 
os dados oficiais divulgados 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo. Página 02.

Acidentes de trânsito com vítimas 
em Itapeva têm redução de quase 
50% comparado ao ano anterior
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Até quando?
4 meses. Ou mais, menos, 

enfim. Até quando iremos lutar 
por nossa saúde e/ou econo-
mia? Um incerto nos atingiu de 
repente e tomou conta de tudo 
que está à nossa volta, ao nosso 
alcance.

O tal Coronavírus chegou e 
destruiu empresas, famílias, re-
lacionamentos. Desestruturou 
nossas vidas drasticamente e 

definitivamente nos mostrou 
um novo "normal". Um normal 
mascarado, distante e quase 
que sem afeto.

Um mix de dúvidas nos cer-
ca e a maior delas vem à tona 
todos os dias: até quando tudo 
isso irá durar? Oremos por dias 
melhores, calmos e sem esse 
vírus que tanto nos assombra. 
Proteja-se!

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Modo de fazer
De sorte que haja em vós o 

mesmo sentimento que houve 
também em Cristo Jesus - Paulo 
(Filipenses, 2:5).

Todos fazem alguma coisa 
na vida humana, mas raros não 
voltam à carne para desfazer 
quanto fizeram.

Ainda mesmo a criatura 
ociosa, que passou o tempo en-
tre a inutilidade e a preguiça, 
é constrangida a tornar à luta, 
a fim de desintegrar a rede de 
inércia que teceu ao redor de si 
mesma.

Somente constrói, sem ne-
cessidade de reparação ou cor-
rigenda, aquele que se inspira 
no padrão de Jesus para criar o 
bem.

Fazer algo em Cristo é fazer 
sempre o melhor para todos:

Sem expectativa de remu-
neração.

Sem exigências.
Sem mostrar-se.
Sem exibir superioridade.
Sem tributos de reconheci-

mento.
Sem perturbações.
Em todos os passos do di-

vino Mestre, vemo-lo na ação 
incessante, em favor do indi-
viduo e da coletividade, sem 
prender-se.

Da carpintaria de Nazaré à 
cruz de Jerusalém, passa fazen-
do o bem, sem outra paga além 

da alegria de estar executando 
a vontade do Pai.

Exalta o vintém da viúva e 
louva a fortuna de Zaqueu, com 
a mesma serenidade.

Conversa amorosamente 
com algumas criancinhas e 
multiplica o pão para milhares 
de pessoas, sem alterar-se.

Reergue Lázaro do sepulcro 
e caminha para o cárcere, com 
a atenção centralizada nos De-
sígnios celestes.

Não te esqueças de agir para 
a felicidade comum, na linha 
infinita dos teus dias e das tuas 
horas. Todavia, para que a ilusão 
não imponha a decepção do de-
sencanto ou da solidão, ajuda a 
todos, indistintamente, conser-
vando, acima de tudo, a gloria de 
ser útil, “de modo que haja em 
nós o mesmo sentimento que 
vive em Jesus Cristo”.

Do referido e exposto acima 
concluímos que: na nossa vida 
de dificuldades, aflições, dúvi-
das, etc, devemos lembrar que 
os exemplos, os ensinamentos 
de Jesus no nosso coração são 
os remédios para os momentos 
difíceis.

Obedecendo a ás orienta-
ções.

= livro: Fonte Viva
Chico Xavier pelo Espírito 

Emmanuel

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, 

tem como um dos objetivos, 
promover a conscientização 
da comunidade no que diz res-
peito ao tratamento dado para 
crianças e adolescentes, princi-
palmente em tempos de pande-
mia, porque elas se encontram 
em casa.

Com a suspensão das aulas 
e o isolamento social devido ao 
coronavírus são solicitados dos 
pais e familiares importantes 
mudanças de hábitos para lidar 
com as crianças dentro de casa. 
Além disso, houve aumento 
dos conflitos familiares e con-
sequentemente, das violências 
(maus-tratos, violência domés-

Prefeitura conscientiza a comunidade 
sobre maus-tratos às crianças e adolescentes 
em tempos de pandemia de Covid-19

Denúncias devem ser feitas no Conselho Tutelar, 
pelos telefones (15) 3522 – 1666, 3521 – 3780 ou 0800 – 7725944

tica, violência sexual e automu-
tilação) contra as crianças e os 
adolescentes.

É importante ressaltar que 
o Estatuto da Criança e Ado-
lescente prevê que o dever de 

cuidar da criança, não só é da 
família e do Poder Público, mas 
de toda a comunidade. 

De acordo com a Lei 
n°8069 - ECA Art. 4, é dever 
da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com abso-
luta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à li-
berdade e à convivência fami-
liar e comunitária.

As denúncias sobre maus-
-tratos às crianças e adolescen-
tes, devem ser feitas pelos te-
lefones (15) 3522 – 1666, 3521 
– 3780 ou 0800 – 7725944.

O menino Airon, que com-
pletou 3 anos no dia 23 de julho 
recebeu em sua festa a visita de 
policiais militares nos quais o 
menino se inspira.

 A inspiração surgiu depois 
que sua vizinha e amiga, Sofia, 
teve a mala de brinquedos furta-
da em sua residência e Airon in-
conformado disse imediatamen-
te que queria virar um policial 
para prender o ladrão. 

A partir deste momento des-
pertou seu interesse em ser um 
policial e pedia frequentemente 

um presente no dia de seu ani-
versário, uma farda de policial. 
Os pais Cesar e Janaina, fizeram 
uma surpresa para o filho que foi 
além das expectativas dando de 
presente não só o uniforme como 
também pediram a presença dos 
policiais militares de Itapeva que 
prontamente compareceram na 
sua festa surpresa e tiraram fo-
tos com Airon, realizando muitas 
felicidades para seus pais e prin-
cipalmente ao aniversariante. 

A família agradece imensa-
mente pelo carinho dos policiais.

Criança de 3 anos recebe 
visita da Polícia Militar em 
festa de aniversário

Duas pessoas morreram 
após um acidente entre dois 
carros na Rodovia Francisco 
Alves Negrão. O acidente foi na 
altura do quilômetro 308, entre 
Itapeva e Bom Sucesso do Ita-
raré (SP).

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, um carro que es-
tava com quatro pessoas teria 
perdido o controle, invadido a 
pista contrária e batido de fren-

te em outro, onde estavam dois 
ocupantes.

As vítimas, um homem de 
60 anos e uma mulher, de 36, 
que estavam no carro atingido, 
não resistiram aos ferimentos.

Já os ocupantes do outro 
veículo ficaram feridos, dois 
em estado grave. Eles foram 
levados a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itapeva por equipes 
do resgate.

Acidente na SP-258 deixa 
dois mortos em Itapeva

Boletim nº 120 – quinta-feira 
– dia 30 de julho

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria de Saúde 
informa que desde o início da 
pandemia, Itapeva notificou 
1.588 casos suspeitos do novo 
Coronavírus. Nesta quinta - fei-
ra, dia 30 de julho, o município 
tem 360 casos em acompanha-
mento, entre suspeitos e confir-
mados de Covid-19.

Ao todo, 204 pacientes tes-
taram positivo. Destes, 181 já 
estão curados, 16 estão sendo 
monitorados em domicílio e 
6 foram a óbito. Um paciente 
está internado no hospital.

Dos notificados, já tiveram 
29 altas clínicas por melhora 
dos sintomas e ainda estão sen-
do convocados para exames; 
e 1000 tiveram exames nega-
tivos, totalizando 1029 muní-
cipes liberados. 339 suspeitos 

Itapeva registrou o 
6º óbito por Coronavírus

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de 
Defesa Social e o Departa-
mento Municipal de Trânsito 
- Demutran realiza uma série 
de ações em prol da seguran-
ça dos munícipes no trânsito. 
O resultado das atividades foi 
confirmado com os dados ofi-
ciais divulgados pelo Governo 
do Estado de São Paulo.

Entre os meses de março e 
junho de 2019, aconteceram 

182 acidentes com vítimas no 
município, enquanto que no 
mesmo período deste ano os 
casos caíram para 92, repre-
sentando desta forma uma 
diminuição de 49%. 

Em todo o Estado de São 
Paulo, houve redução dos aci-
dentes de trânsito com víti-
mas; porém, com índice infe-
rior ao registrado em Itapeva. 
Segundo dados do Infosiga, 
existiram 1.819 acidentes viá-

rios com vítimas, entre os me-
ses de março e junho de 2019. 
No mesmo período de 2020, 
os casos foram reduzidos para 
1529, sendo uma redução de 
16,3%. 

De acordo com dados do 
Demutran de Itapeva, os ca-
sos de acidentes com vítimas 
no município sofreram essa 
queda por conta de dois fato-
res: bom índice de isolamento 
social e ações de segurança. 

“O Demutran aproveitou a 
redução do fluxo de veículos 
para realizar melhorias como 
pintura de sinalização hori-
zontal, adequação de semá-
foros, substituição de placas, 
entre outros serviços. Essas 
medidas contribuíram para 
que a diminuição de acidentes 
em Itapeva fosse ainda maior 
do que a registrada no Esta-
do”, explicou o secretário de 
Defesa Social.

Acidentes de trânsito com vítimas 
em Itapeva têm redução de quase 
50% comparado ao ano anterior

seguem sendo acompanhados 
em domicílio e aguardam re-
sultado de exames. Dos óbitos 
registrados como suspeitos, 12 
foram descartados por exames 
negativos. 4 internados suspei-
tos estão no hospital aguardan-
do resultado de exames, sendo 
que eles têm 23, 76, 84 e 2 anos.

A Secretaria de Saúde tam-
bém alerta a população, que 
não está realizando ligações 
para pacientes, solicitando 
dados pessoais, como RG e 
CPF, pois trata-se de um golpe 
aplicado no município. A Se-
cretaria também reforça o uso 
obrigatório de máscaras em 
todos os espaços públicos, ruas 
e comércios, sendo que o não 
cumprimento pode resultar em 
multas.

O boletim epidemiológico 
é atualizado diariamente, de 
acordo com as normas de Vigi-
lância Epidemiológica.
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Na manhã desta sexta-
-feira, dia 24, a Prefeitu-
ra de Itapeva, por meio 

das Secretarias de Saúde e de 
Obras, reinaugurou a Unidade 
Básica de Saúde da Vila São 
Camilo. A UBS já existia desde 
2003, porém, agora foi entre-
gue à população em sede pró-
pria após uma grande reforma 
e ampliação.

A unidade atende mora-
dores dos bairros São Camilo, 
Morada do Sol, Vila Boava, Ita-

peva E e Cidade Jardim, abran-
gendo cerca de 5 mil pessoas. 
Atualmente, estão em acom-
panhamento 55 gestantes e 89 
menores de 1 ano, além das 33 
crianças que são beneficiadas 
com o Programa Viva Leite. Lo-
calizada à Rua Josino Celestino 
dos Santos, nº 217, a UBS da 
Vila São Camilo é uma obra que 
tem área total de 515,97 m².

A secretária de Saúde para-
benizou a equipe que irá atuar 
na linha de frente para atendi-

Secretarias de Saúde e de Obras inauguram 
a UBS da Vila São Camilo em sede própria

mento da população, frisando 
a dedicação de todos os que 
contribuíram para a finalização 
desta unidade.

Já o secretário de Obras en-
fatizou o trabalho realizado por 
sua equipe em curto prazo para 
que o sonho dos moradores das 
adjacências fosse concretizado, 
podendo buscar cuidados mé-
dicos e odontológicos perto de 
suas casas.

Fazem parte da equipe os 
profissionais: Enfermeira: An-

gela Cristina Alves de Souza; 
Agentes Comunitários de Saú-
de: Elaine Jacob Pires, Cristia-
ne Nunes de Oliveira Almeida, 
Tâmara Cirilo de Morais, Eli-
zabete Cristina de Lima, Mar-
cielli Angélica Gomes da Silva, 
Fernanda Machado Marcondes, 
Noemi Aurora Simões; Técnicas 
em enfermagem: Vera Benedi-
ta de Oliveira, Claudia de Lima 
Siqueira; Serviços gerais: Val-
direne Rodrigues de Almeida 
Pereira; Dentista: Regina de Fá-

tima Antunes Passerotti; Oficial 
administrativo: Kele Angélica 
Vieira de Freitas; Auxiliar de 
saúde bucal: Silvana Aparecida 
de Almeida Silva; Clínico geral: 
Mailan Correa dos Santos; Gi-
necologista: Heitor Anderson 
Prestes de Oliveira e Pediatra: 
Dr. leland Vinícius de Oliveira.

A UBS da Vila São Camilo 
presta os seguintes serviços 
à comunidade: acolhimento, 
acompanhamento da gestante 
e do bebê (pré-natal e pueri-

cultura), consulta odontológi-
ca, curativos, dispensação de 
medicamentos, dispensação 
de preservativos e contracep-
tivos, enfermagem, exame 
preventivo (câncer de colo de 
útero), grupo de educação em 
saúde, imunização (vacinas), 
consulta médica, nebulização, 
planejamento familiar, teste 
de gravidez (TIG), tratamento 
odontológico e acompanha-
mento condicionalidades Bolsa 
Família.
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Na manhã desta segun-
da-feira, dia 27, aconteceu a 
apresentação on-line ao vivo do 
novo programa de atualização 
profissional para os professo-
res, diretores, supervisores e 
coordenadores pedagógicos da 
Secretaria de Educação de Ita-
peva. As capacitações têm em 
média 130 horas de duração, 
que serão cumpridas à distân-
cia, com o objetivo de evitar 
deslocamentos e aglomera-
ções. Mais de 1300 profissio-
nais da educação estão sendo 

Secretaria de Educação realiza curso de capacitação à distância 
para professores, diretores e coordenadores pedagógicos

A Diretriz Curricular Municipal e as tecnologias da informação e comunicação são temas do treinamento

Gestores públicos pedem que a comunidade intensifique os cuidados no combate à doença

capacitados.
A Diretriz Curricular Muni-

cipal e as tecnologias da infor-
mação e comunicação como 

recursos da aprendizagem e 
conhecimento são os temas, 
que serão debatidos durante a 
capacitação profissional. Uma 

das metas é a atualização dos 
docentes, visando a utilização 
das modernas tecnologias digi-
tais, para que estas ferramen-

Durante pronunciamen-
to por meio de live no 
Facebook da Prefeitura 

de Itapeva, o chefe do Poder 
Executivo disse que o municí-
pio segue o Decreto Estadual 
do Governo do Estado de São 
Paulo, permanecendo na fase 
laranja até o dia 10 de agosto 
de 2020.

Na ocasião, o prefeito e a se-
cretária de Saúde prestaram es-
clarecimentos sobre o aumento 
significativo de 65 novos casos 
de Covid-19 nos últimos 15 
dias.

Por ser uma situação ex-

tremamente preocupante, os 
gestores públicos reforçaram a 
necessidade do uso obrigatório 
de máscaras, manter o distan-
ciamento social e a higieniza-
ção das mãos.

Atualmente, Itapeva possui 
193 pacientes positivos, sendo 
que destes 170 estão curados, 5 
óbitos, dois internados no hos-
pital e 16 em acompanhamento 
domiciliar. Estes números mos-
tram que os casos confirmados 
e a taxa de ocupação de leitos 
hospitalares estão estabiliza-
dos, mas os cuidados na pre-
venção à doença, devem ser 

Prefeito e secretária de Saúde prestam 
esclarecimentos sobre aumento de 
novos casos de Covid-19 em Itapeva

de Educação, a capacitação do 
corpo docente tem como fina-
lidade atualizar os profissio-
nais para as novas tendências 
da tecnologia da informação e 
aprofundar os estudos sobre a 
Diretriz Curricular Municipal. 
“O uso das novas tecnologias 
se torna cada vez mais essen-
cial nos dias atuais, por isso é 
de suma importância que todos 
os docentes saibam utilizar os 
meios digitais para desenvolve-
rem seus trabalhos”, ressaltou 
a titular da pasta.

tas sejam empregadas em be-
nefício da aprendizagem.

Outra inovação é a capacita-
ção dos professores para a cria-
ção de aulas ao vivo nas redes 
sociais, (lives), que atualmente 
é uma nova tendência na trans-
missão de informações, tendo 
em vista a necessidade de iso-
lamento social. O uso de plata-
formas específicas com o intui-
to de ministrar aulas digitais 
também é uma das novidades 
do curso.

De acordo com a Secretaria 

uso de máscaras, o telefone de 
contato é o 0800-771-3541. Já 
quanto às aglomerações e irre-
gularidades no comércio, deve-
-se ligar para o (15)3526–8124, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Lembrando que à noite e 
aos finais de semana, todas 
essas denúncias deverão ser 
feitas para a Guarda Civil Muni-
cipal de Itapeva, que atenderá 
pelo número 153.

Em relação às fiscalizações, 
a Secretaria de Saúde, por meio 
do Setor de Vigilância Sanitá-
ria e a Guarda Civil Municipal 

intensificaram as ações, princi-
palmente aos finais de semana. 
Já sobre a fiscalização de pon-
tos comerciais, os estabeleci-
mentos estão sendo punidos 
com a suspensão de alvará.

No que diz respeito ao uso 
de máscaras, já foram disponi-
bilizadas 27 mil para a comu-
nidade, sendo que foram dis-
tribuídas nos postos de saúde, 
nos Cras e Creas, Polícia Mili-
tar e Guarda Civil Municipal e 
também nos sindicatos do co-
mércio. A partir de agora, a Se-
cretaria de Saúde entregará às 
igrejas.

redobrados.
A titular da Saúde também 

disse que as denúncias, envol-
vendo questões relacionadas à 

pandemia do Coronavírus, de-
vem ser feitas por meio de um 
canal de comunicação da Pre-
feitura.   Em relação à falta do 
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PROCLAMAS
Prado, nº 121, Portal Novo Horizonte, Angatuba - SP, 
filho de JOÃO CORDEIRO DE MOURA, 
pintor, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Aracaçu-SP e de SILVANA DOS SANTOS 
MOURA, professora, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Angatuba-SP, residentes e domi-
ciliados em Angatuba-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, nascida 
a 22/08/2001, vendedora, residente à Rua João Pinn, 
nº 45, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de JOEL 
CAMPOS OLIVEIRA, borracheiro, nacionali-
dade brasileira, 60 anos, natural de Itapeva-SP e de 
JOVIR RAFAEL BARBOSA OLIVEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de Barra 
do Chapéu-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP. Itapeva. 25 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V IDEVILSON RODRIGUES DE 
SOUZA e ROSELI DE SOUZA SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Maria Aparecida Silva, cujo o casamento foi dissolvi-
do aos 12/03/2018, com 52 anos de idade, nascido 
a 08 de janeiro de 1968, trabalhador rural, residente 
à Rua Seis, nº 51, Jardim Kantian, Itapeva - SP, filho 
de EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 78 anos, na-
tural de Itapeva-SP e de ROSALINA RODRI-
GUES DE SOUZA, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 79 anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, viúva de Salvador Araujo dos Santos, 
falecido aos 19/12/2010, com 52 anos de idade, nas-
cida a 30/07/1967, do lar, residente à Rua Jundiaí, nº 
60, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filha de ISILDO 
BOAVENTURA SANTOS, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 78 anos, natural de Itapeva-SP e 
de MARIA TERESA DE SOUZA SANTOS, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 74 anos, natural 
de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP. Itapeva. 25 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV ARTHUR GUSTAVO DIAS 
MELO e ROSANGELA STEIN BERTI, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 11 de junho de 1999, mú-
sico, residente à Rua Mauri Mancebo Vanni, nº 554, 
Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de JULIANO DE 
JESUS CARVALHO MELO, motorista, nacio-
nalidade brasileira, 38 anos, natural de Itapeva-SP e 
de DAIANE LUZIA OLIVEIRA DIAS MELO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 36 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Registro-SP, solteira, com 
32 anos de idade, nascida a 25/09/1987, vendedora, 
residente à Rua Mauri Mancebo Vanni, nº 554, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filha de VANDERLEI MA-
CHADO BERTI, natural de Bom Jesus- RS, na-
cionalidade brasileira, falecido em Capão Bonito-SP e 
de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS STEIN 
BERTI, pensionista, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Adrianópolis-PR, residente e domi-
ciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 27 de julho de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimen-
to, 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 e IV GABRIEL DE ARAUJO MA-
CIEL e RAFAELA MAIA MACHADO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos 
de idade, nascido a 17 de outubro de 1997, técnico 
segurança do trabalho, residente à Rua Arnaldo Luiz 
de Oliveira, nº 30, Vila dos Comerciários, Itapeva 
- SP, filho de CLODOALDO DE OLIVEIRA 
MACIEL, empresário, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 22 
de setembro de 1974 e de LUCIANA CRISTI-
NA DE ARAUJO BOAVA MACIEL, empre-
sária, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 08 de agosto de 1978, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de ida-
de, nascida a 10/04/1999, auxiliar de atendimento, residente 
à Rua Vereador André Barranco Segobia, nº 261, Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves, Itapeva - SP, filha de IVÃ 
FERREIRA MACHADO, feirante, nacionalidade 
brasileira, 46 anos, natural de Itapeva-SP e de DANIELA 
MAIA ORNELAS, do lar, nacionalidade brasileira, 
46 anos, natural de Angatuba-SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 22 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV RAFAEL CALIXTO BARBOSA 
e CAROLINE ALVES ANGELONI, sendo 
ELE:- natural de Passos-MG, solteiro, com 29 anos 
de idade, nascido a 28 de outubro de 1990, técnico 
em eletrotécnica, residente à Rua Santos Dumont, nº 
583, Apto 05, Centro, Itapeva - SP, filho de URIAS 
BARBOSA NETO, natural de Passos-MG, nacio-
nalidade brasileira, falecido em Passos-MG e de JO-
SIANE SILVA CALIXTO BARBOSA, comer-
ciante, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural de 
Passos-MG, residente e domiciliada em Passos-MG; 
sendo ELA:- natural de Pitangui-MG, solteira, com 
25 anos de idade, nascida a 05/10/1994, cirurgiã den-
tista, residente à Rua Santos Dumont, nº 583, Apto 
05, Centro, Itapeva - SP, filha de ELIAS PÁDUA 
ANGELONI, encarregado de TI, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Passos-MG e de AN-
DERLEIA GERALDA ALVES ANGELONI, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 48 anos, natu-
ral de Bom Despacho-MG, residentes e domiciliados 
em Passos-MG. Itapeva. 23 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV EZEQUIAS DANTAS RAMOS 
e CLARICE RODRIGUES DA SILVA, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 48 
anos de idade, nascido a 11 de setembro de 1971, 
serviços gerais, residente à Rua São Bento, nº 504, 
Fundo 01, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de DIMAS 
DIAS DANTAS, natural de Itaóca-SP, nacionalida-
de brasileira, falecido em Itapeva-SP e de TEREZA 
DANTAS RAMOS, natural de Ribeira-SP, nacio-
nalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Nova Campina-SP, solteira, com 
43 anos de idade, nascida a 26/07/1976, do lar, resi-
dente à Rua São Bento, nº 504, Fundo 01, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filha de BENEDITO MARQUES 
DA SILVA, natural de Itapeva-SP , nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva- SP e de CINIRA 
RODRIGUES DA SILVA, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-SP. Ita-
peva. 23 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV FELIPE VASCONCELOS DOS 
SANTOS SENE e PATRICIA DE OLIVEIRA 
BARROS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 29 anos de idade, nascido a 12 de outubro 
de 1990, bombeiro, residente à Rua Maria Aparecida 
de Souza Leme, nº 335, Morada do Sol, Itapeva - SP, 
filho de EDSON JORGE SENE, motorista, na-

cionalidade brasileira, 53 anos, natural de Itararé - SP, 
residente e domiciliado em Curitiba - PR e de VAL-
DERES VASCONCELOS DOS SANTOS 
SENE, funcionária pública, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de São Caetano do Sul - SP, residente 
e domiciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 32 anos de idade, nascida a 
12/10/1987, pedagoga, residente à Rua Antonio Aidino 
dos Santos, nº 153, Parque São Jorge, Itapeva - SP, 
filha de BENEDITO ALONSO DE OLIVEIRA 
BARROS, natural de Itaberá - SP , nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de ANGELINA 
DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS, ca-
beleireira, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de 
Itaberá - SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP. 
Itapeva. 24 de julho de 2020 

Nºs I, III, IV e V CHRISTIAN MELLO DOS 
SANTOS e MELISSA SANTOS DRESSA-
DORI, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, divorciado 
de Daniele Aparecida Melo Gallo, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 05/11/2019, com 23 anos de idade, nas-
cido a 24 de junho de 1997, serviços gerais, residente 
no Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filho de CLÁUDIO 
ROBERTO DOS SANTOS, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 42 anos e de ANDRÉIA 
MELLO DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 43 anos, residentes e domiciliados em Ita-
raré - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 18 anos de idade, nascida a 03/03/2002, do lar, resi-
dente no Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filha de DANIEL 
BENEDITO DRESSADORI, trabalhador rural, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itararé - SP e 
de SONIA CESARIO DOS SANTOS, cobradora, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Marilandia do 
Sul - PR, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itape-
va. 24 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 
e ANA PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 27 
anos de idade, nascido a 25 de setembro de 1992, 
engenheiro civil, residente à Rua Salvador Domingues 
Oliveira, nº 248, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ LUIZ CAMARGO DE CARVALHO, 
empresário, nacionalidade brasileira, 56 anos, na-
tural de Itapeva-SP e de VERA CRISTINA DE 
OLIVEIRA CARVALHO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, solteira, com 20 anos de idade, 
nascida a 24/10/1999, agente de viagem, residente à 
Rua Salvador Domingues Oliveira, nº 248, Bairro de 
Cima, Itapeva - SP, filha de REGINALDO FER-
REIRA DE ALMEIDA, empresário, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
residente e domiciliado em Ribeirão Branco-SP e de 
JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA, enfermeira, 
nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de Guapiara-
-SP, residente e domiciliada em Sorocaba-SP. Itapeva. 
24 de julho de 2020 

Nºs I, II, III e IV JESIEL MARCONDES OLI-
VEIRA e PAULA TEODORO FOGAÇA DE 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itaí-SP, solteiro, com 
20 anos de idade, nascido a 09 de janeiro de 2000, 
resineiro, residente à Avenida Central Cabeceira, 
Bairro Caputera, Itapeva - SP, filho de VÁLTER 
DONIZETE OLIVEIRA, resineiro, nacionalida-
de brasileira, 53 anos, natural de Riversul - SP e de 
JOSIANE MARCONDES OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de Telêmaco 
Borba - PR, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 
anos de idade, nascida a 21/07/2004, do lar, residente 
à Avenida Theodorico Pereira de Mello, nº 478, Bairro 
Caputera, Itapeva - SP, filha de DECIO FOGAÇA 

DE LIMA, motorista, nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Itapeva - SP, nascido na data de 11 de 
agosto de 1978 e de JOSICLEIDE TEODORO 
DE LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 39 anos, 
natural de Ribeirão Bonito - SP , nascida na data de 
20 de janeiro de 1981, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. 24 de julho de 2020 

Nºs I, II, III e IV GABRIEL JOSÉ ROSA LEME 
e ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 20 anos de 
idade, nascido a 15 de julho de 2000, serviços gerais, 
residente à Rua Mico Leão Dourado, nº 206, Conjunto 
Habitacional Gerson Pires de Camargo, Nova 
Campina - SP, filho de DIRCEU RODRIGUES 
LEME, lavrador , nacionalidade brasileira, natural 
de Itapeva-SP e de ROSELI ROSA, do lar , nacio-
nalidade brasileira, natural de Itapeva-SP , residentes 
e domiciliados em Nova Campina-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 anos de idade, 
nascida a 17/12/2003, estudante, residente Bairro da 
Conquista, Itapeva - SP, filha de MARMO LARA 
LIMA, tratorista, nacionalidade brasileira, 40 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e domiciliado em 
Itapeva- e de LEIDIANE DE OLIVEIRA LIMA, 
manicure, nacionalidade brasileira, 36 anos, natural de 
Itaí-SP, residente e domiciliada em Sorocaba-SP. Itape-
va. 25 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV GEAN LIMA SANTOS e RAFAE-
LA JARDIM FRANÇOSO, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos de idade, nascido 
a 01 de abril de 1996, comerciante, residente à Rua 
Dirce Camargo de Almeida, nº 1120, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filho de JOSÉ ROBERTO PINTO 
DOS SANTOS, pedreiro, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Itapeva-SP e de VERA ENI 
RODRIGUES DE LIMA SANTOS, do lar, na-
cionalidade brasileira, 41 anos, natural de Apiaí-SP, re-
sidentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de idade, 
nascida a 05/05/2001, trabalhadora rural, residente à 
Rua Dirce Camargo de Almeida, nº 1120, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filha de SERGIO FRANÇO-
SO, pedreiro, nacionalidade brasileira, 53 anos, na-
tural de Itapeva-SP e de SILVANA CARVALHO 
JARDIM, do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 25 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV MIGUEL ANGELO DE ALMEI-
DA ARAUJO e JAMIRE FÉ SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Angatuba-SP, solteiro, com 
25 anos de idade, nascido a 16 de abril de 1995, 
auxiliar administrativo, residente à Rua Padre Manoel 
de Barros, nº 76, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ MARIA DE ARAUJO, micro empresário, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Itaí-SP 
e de ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA 
ARAUJO, do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Paranapanema-SP, residentes e domicilia-
dos em Paranapanema-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, nascida a 
21/10/1995, professora, residente à Rua Padre Manoel 
de Barros, nº 76, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de 
JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS, tratorista, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Guarizi-
nho,Itapeva-SP e de VILMA DA FÉ SANTOS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de 
Guarizinho,Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 25 de julho de 2020 

Nºs I, III e IV NUDSON FELIPE DOS SANTOS 
MOURA e STEFANY CAMPOS OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Angatuba-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 18 de abril de 1999, técni-
co em radiologia, residente à Rua Herminia Vieira do 
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Na manhã desta segunda-
-feira (27), um acidente entre 
dois veículos deixou oito pes-
soas feridas, três delas grave-
mente.

De acordo com as informa-
ções levantadas por nossa equi-
pe de reportagem, o acidente 
ocorreu no quilômetro 230 da 
Rodovia Francisco Alves Ne-
grão, SP-258 em Capão Bonito. 
Pelo local um veículo Ônix pra-
ta com placas de Itapeva, coli-
diu frontalmente com um veí-
culo Gol vermelho com placas 
de Capão Bonito.

No total oito pessoas fica-
ram feridas e foram atendidas 
pelas equipes de resgate, ainda 

Acidente gravíssimo 
é registrado na SP-258 
em Capão Bonito

segundo as informações três 
delas foram encaminhadas 
para um hospital da região em 
estado grave, uma criança de 5 
anos, sua mãe e um dos moto-
ristas.

De acordo com testemunhas 

no momento do acidente havia 
neblina na pista e suspeita -se 
que o acidente ocorreu por ul-
trapassagem em local proibido. 

As autoridades que atende-
ram a ocorrência não divulga-
ram os nomes das vítimas.

No domingo (26), um jovem 
foi morto em Taquarivaí após 
um desentendimento em uma 
festa onde estava.

Segundo informações da 
Polícia, a vítima e o autor do 
homicídio estavam participan-
do de um churrasco quando 
por motivos a serem esclareci-
dos começaram uma discussão. 
Após a discussão o autor saiu 
do local com sua esposa e ao re-
tornar acabou sendo agredido 
pela vítima.

Durante a agressão o autor 
conseguiu pegar uma faca que 
estava em seu veículo e acabou 
golpeando a vítima. O rapaz 
foi socorrido ao pronto socorro 
ainda com vida, porém não re-
sistiu aos ferimentos e acabou 
falecendo.

Churrasco termina em 
morte em Taquarivaí

Já o homem que cometeu o 
homicídio foi localizado em sua 
residência pela Polícia Militar 
que efetuou a prisão do mesmo.

O homem foi encaminha-
do ao Plantão Policial de Ita-
peva onde foi preso em fla-
grante.

Na sexta-feira (24), por 
voltas das 15h, as Equipes 
Táticas R.O.M.U. e CANIL 
realizavam patrulhamento 
pelo Jardim Vitória, quan-
do avistaram um indivíduo 
saindo do mato com algo 
na mão. Ao ver as viatu-
ras, o indivíduo correu e de 
imediato as equipes aden-
traram a mata, não sendo 
possível localizá-lo. Porém, 
no local ao chão estava um 
pote com tampa contendo 

221 microtubos de cocaína 
e 1 saco com 441 de pinos 
vazios. As equipes conti-
nuaram a fazer varredura 
pela mata e com o auxílio da 
Cachorra Zara* encontraram 
13 trouxinhas de maconha e 
ao lado no capim 1 balança de 
precisão e 2 coldres.

Os guardas municipais 
apresentaram os objetos e en-
torpecentes à autoridade poli-
cial, que determinou a apreen-
são dos mesmos.

Equipes ROMU e 
Canil apreendem 
maconha e cocaína 
no Jardim Vitória

No domingo (26), por volta 
da 01h40, a equipe tática ROMU 
juntamente com a equipe Alfa 
estavam pela Praça de Even-
tos Zico Campolim dispersando 
aglomerações pelo local devido 
pandemia de coronavírus, quan-
do avistaram um grupo de indi-
víduos em atitude suspeita.

Foi feita a abordagem e com 
um deles encontrado dinheiro e 
entorpecentes.Indagado o indiví-
duo assumiu que estava comer-
cializando drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz 
de prisão ao rapaz e conduzido 
ao plantão policial, juntamente 
com 05 microtubos de cocaína, 
03 porções de maconha e R$ 
29,00 em dinheiro, onde autori-
dade policial determinou o auto 
de prisão em flagrante por tráfi-
co de drogas, ficando o mesmo à 
disposição de Justiça.

GCM prende indivíduo 
vendendo drogas na 
Praça de Eventos

Em ação ajuizada pelo 2º 
promotor de Justiça de Itapeva, 
o Judiciário concedeu liminar 
obrigando um morador do mu-
nicípio a deixar de promover 
festas e eventos enquanto per-
durarem as medidas voltadas 
ao distanciamento social de-
correntes da pandemia de co-
vid-19. Caso o réu descumpra a 
determinação, responderá por 
desobediência e ainda deverá 
pagar multa de R$ 50 mil por 
cada infração cometida.

De acordo com o apurado 
pela Promotoria, o homem vem 
realizando festas clandestinas 

durante todo o período de qua-
rentena, tanto em um espaço de 
sua propriedade situado no cen-
tro de Itapeva quanto em outros 
locais, como chácaras e salões de 
festas, sempre com o intuito de 
despistar as autoridades. A ape-
nas um dos eventos, cerca de 120 
pessoas compareceram, sendo 
que a festa se estendeu até o dia 
seguinte, contando com apresen-
tação de grupo musical.

Durante cumprimento de 
mandado de busca e apreensão 
na casa de eventos do réu, foram 
encontrados folders relacionados 
a eventos, comandas para venda 

e consumo de bebidas alcoólicas 
e outros produtos, além de um 
caderno com anotações referen-
tes à contabilidade de uma festa 
realizada quando as medidas de 
isolamento contra a dissemina-
ção do novo coronavírus já esta-
vam vigentes. Havia ainda latas e 
garrafas de cerveja e outras bebi-
das vazias recentemente acondi-
cionadas em sacos plásticos, “de-
monstrando que havia ocorrido 
um evento no local na madru-
gada daquela data”. Já no celular 
do homem, analisado após auto-
rização judicial, as autoridades 
identificaram mensagens envia-

das entre junho e julho tratando 
dos eventos irregulares.

No pedido principal da 
ação, o promotor requer a con-
firmação integral da liminar e 
ainda que o réu seja condenado 
a indenizar a sociedade pelos 
danos difusos mediante a en-
trega, ao município de Itapeva, 
de um aparelho respirador de 
uso em UTI, ou seu equivalente 
em dinheiro. O equipamento é 
avaliado em R$ 87 mil.

Os mesmos fatos são apura-
dos também em inquérito poli-
cial voltado à responsabilização 
na esfera criminal.

Promotoria obtém liminar proibindo morador 
de Itapeva de fazer festas durante pandemia
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O Cras - Centro de Refe-
rência de Assistência 
Social da Vila Santa 

Maria, é o equipamento res-
ponsável pela oferta de ser-
viços de proteção básica do 
Sistema Único de Assistência 
Social desse território e em 
conjunto com o PCF - Progra-
ma Criança Feliz, vem dando 
apoio às famílias assistidas.

O trabalho realizado pelas 
visitadoras do PCF tem como 
finalidade acompanhar e orien-
tar gestantes e promover o 
desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância, 
fortalecendo os vínculos e o pa-
pel das famílias.

Mesmo enfrentando uma 
pandemia, as ações de seguri-
dade social não podem parar, 
e neste sentindo, o Programa 
Criança Feliz, em atividades 
internas, está executando e 
elaborando atividades para 
o desenvolvimento infantil 

Cras e Programa Criança Feliz 
intensificam o trabalho com 
as famílias do município

e entregando kits de higiene 
pessoal, pois além de dar con-
tinuidade ao trabalho já de-
senvolvido pelas visitadoras, é 
necessário salientar a impor-
tância da higiene pessoal na 
prevenção da Covid-19 como 
forma de conscientização e 
aproximação da comunidade 

com o equipamento de Assis-
tência Social.

“Mais do que nunca, as polí-
ticas públicas de assistência so-
cial tornam-se de grande valia 
para os que delas necessitam. 
Programa Criança Feliz atre-
lando laços para toda a vida”, 
disse a secretária.
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