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João Lucio Neto: 
pré-candidato a prefeito 

fala sobre estar à 
disposição ao pleito 2020
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Em sessão on line realizada na noite de segunda-feira (17), a Câmara Municipal 
de Itapeva por 8 votos a 5, manteve o veto do prefeito de Itapeva Mário Tassinari a 

redução de 50% no salário do próximo prefeito. Página 02.

Câmara mantém veto a 
redução salarial para 
prefeito em Itapeva

Prefeitura amplia 
os horários do 

transporte coletivo

Indivíduos são presos 
com drogas na 

Vila Santa Maria

MPF quer interdição física de 
pistas do aeroporto itapevense

Terminal está 
fechado há 11 anos 

por problemas de 
segurança, mas pousos 

e decolagens são 
verificados no local 

com frequência

O Ministério Público Federal 
ajuizou uma ação civil pública 
para que a prefeitura de Itape-
va (SP) interdite fisicamente as 
duas pistas do aeroporto Pau-
lo Antunes Machado e impeça 
pousos e decolagens até que 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) autorize as opera-
ções no local. Página 04.

Governo de SP estende 
horário de funcionamento 

do comércio
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No início da noite de sex-
ta-feira (14), um acidente gra-
ve foi registrado na Rodovia 

Eduardo Saigh, SP-249, no tre-
cho que liga Itapeva a Itaberá. 
Página 07.

Acidente fatal é 
registrado em 

rodovia que liga 
Itapeva a Itaberá

Nesta semana algumas 
unidades do Poupatempo re-
tomaram suas atividades. 
Apesar de um atendimento 
mais específico e somente por 

agendamento, a reabertura 
das unidades aliviou muitos 
dos que não conseguiam rea-
lizar os serviços via internet. 
Página 08.

Poupatempo de 
Itapeva reabre no 
final de setembro

PM prende condenado a 
mais de 22 anos de prisão 

por estupro em Itararé
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Governo Estadual 
contempla Itapeva com 
mais uma ambulância 

e um respirador

GCM e DISE prendem 
três por tráfico de 

entorpecentes
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Visão progressista

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Imunização espiritual
Eu, porém, vos digo: “Amai 

os vossos inimigos e orai pelos 
que vos perseguem. “– Jesus (MA-
TEUS, 5:44)

Temos, efetivamente, duas 
classes de adversários, aqueles 
que não concordam conosco 
e aqueles outros que criamos 
com a nossa própria cultura de 
intolerância.

Os primeiros são inevitá-
veis. Repontam da área de to-
das as existências, mormente 
quando a criatura se encami-
nha para diante nas trilhas de 
elevação.

Nem Jesus viveu ou vive 
sem eles.

Os segundos, porém, são 
aqueles cujo aparecimento po-
demos e devemos evitar. Para 
isso, enumeremos alguns dos 
prejuízos que angariaremos, na 
certa, criando aversões em nos-
so caminho:

focos de vibrações contun-
dentes;

centros de oposição siste-
mática;

ameaças silenciosas;
portas fechadas ao concur-

so espontâneo;
opiniões quase sempre ten-

denciosas, a nosso respeito;
propósitos de desforço;
antipatias gratuitas;
prevenções e sarcasmos;
aborrecimentos;
sombras de espírito.
Qualquer das parcelas rela-

cionadas nesta lista de desvan-
tagens bastaria para amargu-
rar larga faixa de nossa vida, 
aniquilando-nos possibilidades 
preciosas ou reduzindo-nos efi-
ciência, tranquilidade, realiza-
ção e alegria de viver.

Fácil inferir que apenas le-
samos a nós mesmos fazendo 
adversários, tanto quanto é 
muito importante saber tolerá-
-los e respeitá-los, sempre que 
surjam contra nós.

Compreendamos, assim, 
que quando Jesus nos recomen-
dou amar os inimigos estava 
muito longe de induzir-nos á 
convivência com o mal, e sim 
nos entregava a formula ideal 
do equilíbrio com a paz da imu-
nização.

Obedecendo ás orientações
= livro: Caminho, Verdade 

e Vida.
Chico Xavier pelo Espírito 

Emmanuel

Nesta semana, uma das 
matérias que mais chamaram 
a atenção foi referente ao aero-
porto itapevense, onde há anos 
se arrasta a indecisão do que 
pode ser feito para que o mes-
mo esteja em atividade.

O que chamou a atenção foi 
a quantidade de pessoas tra-
tando o “objeto” em questão 
com descaso, com aquele cli-
chê; “Há coisa mais importante 
para se preocupar”, pois bem, 
há sim diversas demandas em 
nosso município que requer 
atenção de nossas autoridades, 
porém esse também é de extre-
ma importância para o desen-
volvimento de Itapeva.

Nosso aeroporto é uns dos 

mais extenso do país em se tra-
tando de pista para pouso e de-
colagem com uma área de esca-
pe acima do normal, portanto, 
se fosse bem trabalhado e com 
uma gestão profissional, seria 
sem dúvidas alguma um atra-
tivo para a área da aviação, no 
estado e porque não no país?

Se tivermos alguém com vi-
são progressista no que tange 
a administração de Itapeva nos 
próximos anos, pode ter cer-
teza que uma das ferramentas 
para galgar o desenvolvimento 
do município será a retomada 
das atividades do aeroporto, 
que pode a vir a gerar emprego 
e abrir novos horizontes para o 
município.

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social e o 
Departamento de Transporte 
Público, anuncia a ampliação 
dos horários do transporte 
coletivo, a partir de segun-
da-feira, dia 17 de agosto. O 
aumento das linhas de ônibus 
em circulação foi possível de-
vido a progressão da cidade 
para a Fase Amarela do plano 
estadual de isolamento social, 
o Plano SP.

De acordo com dados da Se-
cretaria de Defesa Social, foram 
elaborados estudos técnicos 
para avaliar as melhores for-
mas de ampliação das linhas, 
levando em consideração o au-
mento de passageiros. As medi-
das foram tomadas visando a 
necessidade de manter os cui-
dados de prevenção à Covid-19.

As tabelas com os horários 
do transporte coletivo estão 
disponíveis no site da Prefeitu-
ra de Itapeva, pelo link:

https://www.itapeva.sp.
gov.br/horario-de-onibus/

Prefeitura amplia os horários 
do transporte coletivo

Em sessão on line realiza-
da na noite de segunda-
-feira (17), a Câmara Mu-

nicipal de Itapeva por 8 votos 
a 5, manteve o veto do prefeito 
de Itapeva Mário Tassinari a 
redução de 50% no salário do 
próximo prefeito.

A reviravolta veio após a 
própria Câmara ter aprovado a 
redução. 

De acordo com os favorá-
veis ao veto, se o salário do pre-
feito fosse reduzido, diversos 
funcionários públicos seriam 
afetados por conta de uma lei 
que não permite que um fun-
cionário ganhe mais que o che-
fe do Poder Executivo, entre os 
profissionais diversos médicos 
que teriam dito que deixariam 
de trabalhar caso isso aconte-
cesse. Houve ainda acusação 
de que alguns vereadores es-
tariam usando de politicagem 

Câmara mantém veto 
a redução salarial para 
prefeito em Itapeva

para votar contrário ao veto, 
visto que 2020 é um ano eleito-
ral e que proposta semelhante 
já havia sido rejeitada anterior-
mente pelos mesmos vereado-
res que agora eram favoráveis 
a redução.

Por outro lado, os vereado-
res contrários ao veto, lembra-
ram que prefeitos de cidade 
maiores, como Itapetininga e 
Marília ganham um valor bem 
menor que o prefeito de Ita-
peva. Apontaram ainda que o 

salário do prefeito itapevense 
chega a ser maior do que o do 
governador de São Paulo e que 
há mecanismo para impedir 
que os funcionários que pas-
sariam a ganhar mais que o 
prefeito, perdessem seus rendi-
mentos a mais do que o teto do 
chefe do Executivo.

Em uma votação apertada 
os favoráveis ao veto foram os 
vereadores Edvaldo Negão, Pe-
dro Corrêa, Rodrigo Tassinari, 
Tião do Táxi, Sidnei Fuzilo, Va-
nessa Guari, Williana Souza e 
Wilson Margarido.

Já os contrários ao veto fo-
ram os vereadores Jeferson Mo-
desto, Débora Marcondes, Toni 
do Cofesa, Márcio Supervisor e 
Marinho Nishiyama.

Desta forma o salário do 
prefeito de Itapeva para o pró-
ximo mandato permanece em 
cerca de R$ 23 mil.

Na quarta-feira (19), a Po-
lícia Militar de Itapeva em pa-
trulhamento pela Vila Santa 
Maria, avistou dois indivíduos 
saindo de um terreno baldio 
que dá acesso ao “Lixão” indo 
sentido ao bairro.

No momento que avista-
ram a equipe se separaram 
e tentaram se evadir, porém 
foram abordados e na busca 
pessoal foram localizados 
com um dos indivíduos 21 
pedras de crack, 01 porção 
bruta de crack, 04 porções 
de maconha e quantia de 
R$ 23,50 nos bolsos de sua 
calça; com a outra pessoa fo-
ram localizadas 07 porções 
de maconha, 09 pedras de 
crack, R$75,00 e 01 celular 
de marca Samsung, além de 
vários comprovantes de depó-
sitos bancários e 01 faca com 
resíduos de drogas em sua ja-
queta.

Indivíduos são presos com 
drogas na Vila Santa Maria

 Diante disso os indi-
ciados, as drogas, a faca, o 
dinheiro, os comprovantes 
e o celular foram encami-

nhados ao plantão policial 
onde foi elaborado Flagran-
te de Tráfico de Drogas 
conforme o Art. 33 da lei 

11343/06 (Lei de Drogas), 
ficaram presos a disposição 
da justiça aguardando au-
diência de custódia. 

Na quarta-feira (19), por 
volta das 16h40, a Guarda Civil 
Municipal foi solicitada para 
dar apoio à DISE - Delegacia de 
Investigações Sobre Entorpe-
centes em uma ocorrência de 
tráfico de entorpecentes pela 
Vila São Francisco. 

As equipes deram cum-
primento a um mandado de 
busca e apreensão, sendo rea-
lizada varredura no local com 
o auxílio da cadela Zara, a qual 

acabou indicando algumas por-
ções de crack escondidas próxi-
mas a entulhos. 

Os guardas municipais ainda 
auxiliaram nas buscas e aborda-
gens, sendo concluídas com a 
prisão em flagrante de 03 indi-
víduos, que eram investigados 
pela Delegacia Especializada.

Foram apreendidos R$ 
1.537,00 em moeda, 03 apare-
lhos celulares e 16 porções de 
crack, pesando 32 gramas.

GCM e DISE prendem 
três por tráfico de 
entorpecentes
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O Ministério Público Fe-
deral ajuizou uma ação 
civil pública para que a 

prefeitura de Itapeva (SP) inter-
dite fisicamente as duas pistas 
do aeroporto Paulo Antunes 
Machado e impeça pousos e 
decolagens até que a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) autorize as operações 
no local. O terminal está ofi-
cialmente fechado há 11 anos 
devido a problemas estruturais 
e de segurança. Apesar disso, 
moradores do entorno têm ob-
servado o uso clandestino das 
pistas e convivido com o risco 
de acidentes.

A Anac determinou o fecha-
mento do aeroporto de Itapeva 
em abril de 2009 e ratificou a 
decisão em outubro de 2015. 
Nos últimos anos, as operações 
permitidas restringiam-se a 
pousos eventuais de helicópte-
ros e ao tráfego de aviões utili-
zados em atividades agrícolas, 
segundo previsto no Regula-
mento Brasileiro de Aviação Ci-
vil. Porém, denúncias apontam 
chegadas e partidas frequentes 
de aeronaves de outras cate-
gorias no terminal, o que re-
centemente chegou a provocar 
pelo menos um acidente, sem 

MPF quer interdição física de 
pistas do aeroporto itapevense

Terminal está fechado há 11 anos por problemas de segurança, 
mas pousos e decolagens são verificados no local com frequência

vítimas. Em maio deste ano, a 
agência reguladora excluiu o 
aeroporto dos cadastros oficiais 
e estabeleceu o fechamento in-
tegral da estrutura.

Embora sem atividades 
autorizadas nem funcionários 
para realizar o controle de 
voos, o terminal abriga o Aero-
clube de Itapeva, que gerencia 
uma das pistas, de terra. Em 
julho do ano passado, policiais 
civis foram acionados após o 
pouso de um ultraleve vincula-
do à entidade. Eles se dirigiram 
até o hangar instalado no local, 
onde encontraram outras nove 
aeronaves, oito delas em opera-

ção. Uma pessoa ligada às ativi-
dades do Aeroclube confirmou 
a utilização frequente da pista.

“Os fatos ora narrados exi-
gem que seja o aeródromo de 
Itapeva urgentemente interdi-
tado fisicamente, dada a eleva-
da probabilidade de ocorrência 
de acidentes graves, com possí-
veis consequências tanto para 
os usuários que utilizam o ae-
ródromo, como para todos os 
que trabalham ou transitam no 
local, além dos munícipes como 
um todo”, destacou o procura-
dor da República Ricardo Tadeu 
Sampaio, autor da ação.

Além da interdição física 

das pistas, o MPF quer que a 
prefeitura seja obrigada a rea-
lizar fiscalizações periódicas 
para certificar o cumprimento 
da proibição completa de pou-
sos e decolagens. O Ministério 
Público somente judicializou o 
caso devido à falta de interesse 
da administração municipal em 
negociar uma solução. A Procu-
radoria da República em Itape-
va chegou a propor um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) à prefeitura, mas não ob-
teve resposta.

Informações Assessoria do 
Ministério Público Federal.

Em coletiva de imprensa 
desta quarta-feira (19), o Go-
verno do Estado de São Paulo 
anunciou que a equipe do Pla-
no São Paulo decidiu estender 
o horário de funcionamento do 
comércio de 6h para 8h diaria-
mente.

A nova regra passa a valer 
a partir desta sexta-feira (21), e 

vale apenas para municípios que 
estão na fase amarela do Plano 
São Paulo, entre esses municípios 
está a cidade de Itapeva. 

Apesar do anúncio, a equipe 
do governo paulista salientou 
que caberá a cada prefeito a de-
cisão se acata a nova determi-
nação ou mantém regras mais 
rígidas.

Governo de SP 
estende horário 
de funcionamento 
do comércio
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Já existem vários nomes 
sendo dados como certos 
como candidatos ao cargo  

    de prefeito para as próximas 
eleições. Ainda que pré-candi-
datos, alguns deles já aceita-
ram falar sobre o que os levou a 
trilhar esse caminho e de como 
imaginam que será o desafio 
de assumir uma Prefeitura em 
meio a tudo o que está acon-
tecendo atualmente. Entramos 
em contato com os nomes que 
estão sendo colocados para 
a disputa eleitoral deste ano. 
Conforme as respostas forem 
sendo enviadas, estaremos di-
vulgando para que a população 
conheça e já analise os possí-
veis concorrentes ao Executivo 
e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o 
jovem João Lucio Neto, pré-can-
didato pelo Partido dos Traba-
lhadores (PT). Confira:

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

Neto - Sou de fato, pré-can-
didato a Prefeito. Itapeva preci-
sa experimentar algo novo, pre-
cisa de uma renovação a curto 
prazo para se desenvolver de 
uma vez por todas e se livrar 
das velhas raposas e grandes 
empresários que bloqueiam de 
modo deliberado, toda e qual-
quer ascensão no que diz res-
peito ao desenvolvimento de 
toda região. Precisamos mudar 
isso de forma imediata rumo ao 

João Lucio Neto: pré-candidato 
a prefeito fala sobre estar à 
disposição ao pleito 2020

futuro que merecemos. Chega 
de dinastia.

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

Neto - Imagino que não será 
nada fácil, visto a situação que 
o país vive. Porém, acredito que 
mesmo com as muitas limita-
ções de ordem financeira, po-
demos sim, organizar um bom 
processo de desenvolvimento 
em todas as áreas.

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

Neto - Choque de gestão 
principalmente na área eco-
nômica! Vamos abrir a cida-
de para novas empresas, in-
dústrias e atacadistas, a fim 
de gerar empregos diretos e 
indiretos para os mais diver-
sos setores. Na nossa gestão, 
a economia municipal será 

pujante! Com a rotatividade 
econômica, todas as outras 
áreas começam a reagir na-
turalmente. Vale lembrar que 
iremos revisar a carga de to-
dos os impostos municipais 
para todos os cidadãos.

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

Neto - Todos os partidos de 
Esquerda e Centro Esquerda 
estão unidos e e estamos nos 
comunicando diariamente em 
torno disso. Não tem e nem 
teremos nenhum tipo de pro-
blema.

IN - Qual o recado que deixa 
a população itapevense?

Neto - Que a população co-
loque a mão na consciência, 
procure saber mais a fundo 
sobre os candidatos. A vida 
pregressa de cada um. Que a 
mudança na maioria das vezes 
vêm para o próprio bem e que 
podemos fazer com que a nos-
sa querida Itapeva caminhe a 
passos largos rumo ao futuro. 
Que se lembrem de que há mui-
tos e muitos anos, as mesmas 
famílias se revezam no poder, 
criando uma dinastia por seus 
próprios interesses e deixam o 
povo de lado. Irmãos e irmãs de 
Itapeva, chegou a hora de mu-
dar de verdade. Itapeva preci-
sa! Itapeva merece! Um grande 
abraço e que Deus abençoe e 
ilumine a todos!

A Secretaria da Saúde de 
Itapeva ganhou dois novos 
reforços nesta sexta-feira 
(14). O Governo do Estado 
de São Paulo, entregou ao 
prefeito, na sede da DRS em 
Sorocaba, uma ambulância 
equipada e um respirador, os 
quais chegam em hora opor-
tuna e serão utilizados no 
combate à Covid-19.

O veículo é moderno, 
com amplo espaço para a 
atuação dos profissionais e 
garante maior conforto aos 
pacientes durante o trans-
porte.

De acordo com a secretá-
ria da Saúde,  a ambulância 
irá operar junto à Secretaria 
de Saúde, no transporte de 
pacientes.

“Esta ambulância reforça 

o combate à pandemia e dá 
mais segurança e agilidade, 
caso haja necessidade de 
transferências de pacientes 
para unidades de maior com-
plexidade. Já o respirador 
chega para dar mais segu-
ridade à população, no que 
diz respeito a ocupação dos 
leitos existentes”, pontuou.

Para o prefeito, o equipa-
mento e o veículo chegam 
para trazer mais agilidade à 
assistência, otimizando a re-
moção dos pacientes e aten-
dendo mais pessoas infecta-
das pelo coronavírus.

“Poderemos atender nos-
sa população de forma mais 
eficiente e reafirmo neste 
momento o nosso compro-
misso com a Saúde de nosso 
município”, finalizou.

Governo Estadual 
contempla Itapeva 
com mais uma 
ambulância e 
um respirador
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PROCLAMAS
Itapeva. 14 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV JEAN CARLOS PACHECO 
MELO e LIZIANE DIAS CHELEIDER, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 22 anos de idade, nascido a 13 de dezem-
bro de 1997, auxiliar de mecânico, residente à 
Rua Higino Marques, nº 1507, Jardim Maringa 
IV, Itapeva - SP, filho de SANDRO LUIS DE 
MELO, mecânico, nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Itararé-SP e de ALESSAN-
DRA APARECIDA PACHECO BOR-
GES MELO, do lar, nacionalidade brasileira, 
39 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de 
idade, nascida a 09/03/2000, do lar, residente à 
Rua Higino Marques, nº 1507, Jardim Maringa 
IV, Itapeva - SP, filha de JOSÉ LAERCIO 
CHELEIDER, operador de máquinas, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ADALGIZA CAMARGO 
DIAS, do lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 17 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). 

\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 CLEITON SILVA RODRIGUES 
DE ARAUJO e JAQUELINE OLIVEIRA 
SOUZA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 24 de 
setembro de 1990, gesseiro, residente à Rua 
Armando Fadini, nº 290, Quadra 12 Lote 21, 
Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de RI-
CARDO RODRIGUES DE ARAUJO, 
leiteiro, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Itapeva-SP e de ROSELI DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itape-
va-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
23 anos de idade, nascida a 25/10/1996, babá, 
residente à Rua Pedro Rodrigues de Oliveira, nº 
93, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
XAVIER DE SOUZA, operador de roçadei-
ra, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ANGELA TAVARES DE 
OLIVEIRA SOUZA, empregada domésti-
ca, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP. Itapeva. 12 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV VALDIR NUNES DA FON-
SECA JUNIOR e FERNANDA MARIA 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Buri-SP, 
solteiro, com 26 anos de idade, nascido a 11 de 
fevereiro de 1994, professor, residente à Rua José 
Gomes, nº 146, Vila Santana, Itapeva - SP, filho de 
VALDIR NUNES DA FONSECA, mestre de 
obras, natural de Itapeva- SP, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva- SP na data de 12 de 
junho de 2020 e de IOLANDA BUENO DA 
CRUZ, do lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, 
natural de Capão Bonito- SP, nascida na data de 
25 de fevereiro de 1967, residente e domiciliada 

em Sorocaba- SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 28 anos de idade, nascida a 
15/03/1992, oficial administrativo, residente à Rua 
José Gomes, nº 146, Vila Santana, Itapeva - SP, 
filha de MOACIR CORRÊA DE ALMEIDA, 
aposentado, natural de Itapeva- SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva- SP na data de 10 
de março de 2001 e de MARIA DA CONCEI-
ÇÃO ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 
71 anos, natural de Ribeirão Branco- SP, nascida 
na data de 22 de outubro de 1948, residente e 
domiciliada em Itapeva- SP. Itapeva. 13 de agosto 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V ALCEU PINHEIRO e APA-
RECIDA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA 
CANTUÁRIA, sendo ELE:- natural de Ponta 
Grossa-PR, viúvo de Angelina de Almeida Pinheiro, 
falecida aos 15/10/2014, com 84 anos de idade, 
nascido a 01 de abril de 1936, lavrador/aposentado, 
residente à Rua Pilar, nº 45, Vila Nossa Senhora 
de Fatima, Itapeva - SP, filho de JOAQUIM PI-
NHEIRO, natural de Cerro Azul-PR, nacionalidade 
brasileira, falecido em Cerro Azul-PR e de ORICE-
MA DOS SANTOS, natural de Cerro Azul-PR, 
nacionalidade brasileira, falecida em Cerro Azul-PR; 
sendo ELA:- natural de Presidente Alves-SP, viúva 
de Brasilino Cantuária, falecido aos 09/08/2012, 
com 67 anos de idade, nascida a 28/05/1953, cos-
tureira/aposentada, residente à Rua Agala, nº 490, 
Bairro Santa Esmeralda, Hortolândia - SP, filha de 
PAULO JOVENTINO FERREIRA, natural 
de Belo Horizonte-MG, nacionalidade brasileira, 
falecido em Maringá-PR e de EFIGÊNIA DA 
CONCEIÇÃO, natural de Belo Horizonte-MG, 
nacionalidade brasileira, falecida em Maringá-PR. 
Itapeva. 13 de agosto de 2020 

Nºs I, II, III e IV DIEGO DA ROCHA RAMOS e 
MARYELLI DA SILVA VIEIRA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de 

idade, nascido a 08 de fevereiro de 2001, ajudante 
geral, residente à Rua Julia dos Santos Rodrigues, 
nº 42, Vila Guarani, Itapeva - SP, filho de PEDRO 
DE ANDRADE RAMOS, tratorista, naciona-
lidade brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-SP 
e de CLELIA FELIX DA ROCHA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Avaré-SP, solteira, com 
16 anos de idade, nascida a 11/07/2004, estudante, 
residente à Rua Gregorio de Oliveira, nº 43, Jardim 
Paulista, Itapeva - SP, filha de ANTÔNIO DO 
CARMO VIEIRA, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, natural de Itaí-SP, nascido na 
data de 18 de dezembro de 1960 e de EDNEIA 
DE FATIMA DA SILVA VIEIRA, vendedo-
ra, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Guarizinho,Itapeva-SP, nascida na data de 14 de 
setembro de 1971, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 14 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V MARCELO DE OLIVEI-
RA BARROS e TEREZA ANTONIO DA 
ROSA SANTOS, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 42 anos de idade, nascido a 12 
de dezembro de 1977, serviços gerais, residente à 
Rua Treze de maio, nº 259, Vila Bom Jesus, Itapeva 
- SP, filho de ARI CARDOSO DE BARROS, 
motorista, nacionalidade brasileira, 63 anos, natural 
de Cubatão- SP e de ISALINA LAUDELINA 
DE OLIVEIRA BARROS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Itapeva- SP, residen-
tes e domiciliados nesta cidade de Itapeva- SP; sen-
do ELA:- natural de Araruna-PR, viúva de Antonio 
Lúcio Alves dos Santos, falecido aos 20/05/2018, 
com 68 anos de idade, nascida a 21/01/1952, do 
lar, residente à Rua Treze de maio, nº 259, Vila Bom 
Jesus, Itapeva - SP, filha de CEZARIO ANTO-
NIO DA ROSA, nacionalidade brasileira, faleci-
do em Itapeva- Sp e de LUIZA MARIA ROSA, 
nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva- SP. 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITAPEVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente em exercício da entidade supra, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca toda a categoria dos  trabalhadores e empre-
gados do comércio varejista, atacadista em geral, do comércio de gêneros 
alimentícios e de concessionárias de veículos, sócios e não-sócios, de sua 
base territorial integrada pelos Municípios de Apiaí, Barão de Antonina, 
Bom Sucesso de Itararé, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Coronel Mace-
do, Guapiara, Iporanga, Itararé, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itape-
va, Itaporanga, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, 
Riversul, Taguaí, Taquarituba e Taquarivaí, no Estado de São Paulo, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nos dias 
de 26 a 28 do mês de agosto do ano de 2020,  das 9h às 17h. A assembleia 
contará com uma urna fixa na sede do sindicato e votação online. Para vo-
tação online, o comerciário poderá solicitar o link das pautas com a cédula 
de votação online pelo WhatsApp (15) 3521 9800. A votação se encerrará 
às 17h do dia 28/08/2020, na sede do sindicato, na rua Olívia Marques, nº 
257, Centro, nesta cidade de Itapeva, Estado de São Paulo, a fim de delibe-
rar, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - apresenta-
ção, discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para 
a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às 
categorias econômicas representantes do comércio varejista e atacadista 
em geral, do comércio de gêneros alimentícios, e Sindicato das Concessio-
nárias de Veículos do Estado de São Paulo - SINCODIV, visando a obten-
ção de vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva 
categoria profissional; b - deliberar e aprovar sobre as formas  e meios de 
custeio das atividades sindicais; c - discussão e aprovação das condições 
em que haverá paralisação coletiva, na hipótese de recusa pela categoria 
patronal em discutir as reivindicações constantes da pauta a ser aprovada, 
ou cumprimento da mesma após formalizada; d - votação pela Assembleia 
sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente da entidade (ou 
seu presidente em exercício quando for o caso) e/ou da Federação dos 
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo para negociar e firmar 
a norma coletiva, ou instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho nos termos 
da legislação vigente, se for o caso; e – outros assuntos de interesse da 
categoria profissional. Na forma do art. 612 c/c o art. 859, da CLT, e em 
consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá 
deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois 
terços) dos sócios e de qualquer número de não sócios, e em segunda 
convocação, uma hora após, com a presença e votação de 1/3 (um terço) 
dos sócios e de qualquer número de não sócios. Itapeva/SP, 21 de agosto 
de 2.020. Marco Antonio do Amaral Carvalho -  Presidente em exercício.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente Edital o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Papel, Celulose e Pasta de Madeira Para Papel, Papelão, Artefatos de 
Papel, Papelão e Cortiça de Nova Campina e Itapeva, inscrito no CNPJ 
sob nº 58.979.030/0001-71 com sede social na Rua Cel. Higino Marques, 
n° 121, Centro, Itapeva – SP, devidamente representado por seu Presiden-
te Sr. Pedro Alessandro Maciel dos Santos, CI - RG. nº 30.269.585-0 SSP/
SP, através deste Edital, convoca todos as trabalhadoras e trabalhadores 
da categoria a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser reali-
zada no dia 27 de Agosto de 2020, às 18:30 hora em primeira convocação 
e às 19:00 hora em segunda e ultima convocação com qualquer número de 
trabalhadores presentes. A Assembleia será realizada no Salão de Festas 
do “GRÊMIO RECREATIVO DOS PAPELEIROS DE ITAPEVA E REGIÃO”, 
localizado na Estrada Municipal Aeroporto, nº 741, Jd. Iracema – Itapeva – 
SP, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Elaboração 
e Aprovação da pauta de Reivindicações sociais e econômicas da catego-
ria profissional, que serão encaminhadas aos Sindicatos representativos 
das categorias econômicas, para alteração e/ou renovação das cláusulas 
normativas, em função da data base 01/10, com vigência por um ou dois 
anos, ou seja, 01/10/2020 a 30/09/2021 ou de 01/10/2020 a 30/09/2022, 
nos termos a ser negociado; com a manutenção de todas as cláusulas 
e direitos conquistados na convenção coletiva atual, enquanto perdurar o 
processo de negociação ou ate prolação de decisão judicial com transito 
em julgado. b) Discussão e deliberação quanto à fixação do percentual a 
ser descontado de todos os membros da categoria para custeio da nego-
ciação coletiva e fiscalização do cumprimento das convenções, acordos e/
ou dissídio coletivo; c) Deliberação, votação e fixação do prazo para mani-
festação do direito de oposição aos descontos da contribuição e da forma 
como a oposição deve ser manifestada; d) Autorização para a diretoria do 
Sindicato individualmente ou em conjunto com os demais sindicatos e a 
Federação, promova as negociações e celebre os respectivos Acordos ou 
Convenções Coletivas de Trabalho, bem como, se necessário for, ajuizar o 
competente Dissídio Coletivo de Trabalho perante o E. Tribunal do Traba-
lho; e) Autorização para que SINAP, CUT e CNRQ participem da Campa-
nha Salarial; f) Autorização para que a diretoria do sindicato delibere sobre 
eventual greve, em caso de fracasso nas negociações e não atendimento 
das reivindicações. Para participar da Assembleia, o trabalhador obrigato-
riamente deverá estar usando máscara de proteção devido ao Covid-19, 
e o Sindicato disponibilizará álcool em gel e exigirá a manutenção do dis-
tanciamento necessário entre os presentes. E para que este edital chegue 
ao conhecimento de todos os interessados, determino a sua publicação 
em jornal de circulação na base territorial do Sindicato, bem como a sua 
afixação na sede da entidade.
       Itapeva-SP, 20 de Agosto de 2020.

Pedro Alessandro Maciel dos Santos
Presidente

No início da noite de sex-
ta-feira (14), um acidente gra-
ve foi registrado na Rodovia 
Eduardo Saigh, SP-249, no tre-
cho que liga Itapeva a Itaberá.

De acordo com testemu-
nhas um veículo acabou baten-
do de frente com um caminhão 
ao tentar ultrapassar outro ca-
minhão. Com a colisão o veícu-
lo acabou batendo também no 
caminhão que ultrapassava.

Equipes do Corpo de Bombei-
ros e do SAMU foram acionadas 
para socorrer as vítimas. De acor-
do com os socorristas a motoris-
ta do veículo não resistiu aos fe-
rimentos e veio a óbito, e um dos 
motoristas de um dos caminhões 
teve ferimentos leves.

Acidente fatal é registrado em 
rodovia que liga Itapeva a Itaberá

Um homem foi preso no 
início de sexta-feira (14), pela 
Polícia Militar de Itararé por 
condenação judicial pelo cri-
me do artigo 213 do Código 
Penal Brasileiro (Estupro). A 
sentença do processo de 2015 
impôs a pena de vinte e dois 
anos e seis meses no Regime 
de Pena fechado.

A abordagem e a prisão 
ocorreram na Rua Brotero de 
Almeida, Vila Osório, onde o 
procurado estava com seu veí-
culo, um Gol branco, estaciona-
do no local.

O condenado foi conduzi-
do à Delegacia de onde será 
transferido para o Sistema Pe-
nitenciário.

PM prende condenado a mais de 22 
anos de prisão por estupro em Itararé

Na segunda-feira (17), os 
irmãos José e Ana Sofia, fãs da 
Polícia Militar, visitaram o 54° 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior (54ºBPM/I).

Os irmãos pediram aos pais 
que os levassem para visitar o 
quartel, para conhecer um pou-
co mais sobre os trabalhos e as 

instalações da Unidade.
Pelo local, as crianças visita-

ram as instalações internas do 
prédio histórico do Batalhão, 
conheceram as viaturas, tiraram 
diversas fotos e ainda deixaram 
o dia dos policiais militares mais 
alegres com a simpatia, o cari-
nho e a doçura de criança.

Polícia Militar recebe visita 
de irmãos que desejavam 
conhecer Batalhão
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O Comitê de Enfrentamento 
à Crise contra o Covid19 
em Itapeva deliberou por 

acatar o pedido dos lojistas que 
mantém estabelecimentos co-
merciais localizados no interior 
do Supermercado Cofesa Max.

De acordo com o divulgado 
na Imprensa Oficial do muni-
cípio, devido as características 
operacionais do empreendi-
mento e o horário de funcio-
namento diferenciado do local, 
ficou autorizada a adequação 
do horário de funcionamento 
das lojas.

Ainda segundo a divulga-
ção as lojas localizadas no Co-
fesa Max poderão funcionar de 
segunda a sábado, das 15 às 21 

Lojas do Cofesa Max 
funcionam em 
horário diferenciado

horas, respeitando o limite de 
horário e demais critérios sani-

tários estabelecidos pelo Plano 
São Paulo.

Nesta semana algumas uni-
dades do Poupatempo retoma-
ram suas atividades. Apesar de 
um atendimento mais específi-
co e somente por agendamen-
to, a reabertura das unidades 
aliviou muitos dos que não con-
seguiam realizar os serviços via 
internet.

Já o Poupatempo de Itape-
va deve retornar as suas ativi-
dades no dia 30 de setembro, 
conforme calendário divulga-
do pelo governo paulista. No 
posto, será realizado apenas os 
atendimentos presenciais, que 
não estão disponíveis nos ca-
nais digitais.

O agendamento para tais 

Poupatempo de 
Itapeva reabre no 
final de setembro

atendimentos estarão dispo-
níveis no site e aplicativo do 

Poupatempo, um dia antes da 
reabertura.
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