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Todos no 
mesmo balaio

“O povo sabe o que quer, 
mas também quer o que não 
sabe” - Gilberto Gil

É com essa frase que abri-
mos o editorial de hoje, e per-
guntamos; afinal o que quer o 
povo?

Ao darmos início as nossas 
entrevistas com os pré-candi-
datos à prefeitura de Itapeva, 
iniciamos a série com dois “ve-
lhos de guerra”, Marmo e Co-
meron, e vimos através disso 
que muitos pediam por reno-
vação, um nome novo, etc. Pois 
bem, na última edição surgiu 
sim um novo nome, João Lúcio 
Neto, e tal qual como os ante-
riores também não escapou das 
críticas.

Deixemos as questões par-
tidárias de lado, pois o que foi 
questionado insistentemente 
era sobre, “quem é este?”, “de 
onde veio?”, entre outras inda-
gações. Nos permitiremos fazer 
então uma autocritica ante de 
continuar, por ainda estar na 
fase de pré-candidatura, não 
nos preocupamos em “mon-

tar” o perfil do entrevistado e 
assim levar até a população a 
“ficha” completa de cada um, 
um aprendizado para nós!

Continuando... mesmo as-
sim, ao surgir um novo nome, 
as insatisfações também per-
manecem, ou seja, o povo pre-
cisa saber ao certo o que quer, 
haverá ainda no decorrer do 
processo eleitoral a oportuni-
dade para cada um colocar sua 
visão e seus projetos a disposi-
ção do povo para que esse jul-
gue, com todas as ferramentas 
em mãos, qual o perfil que me-
lhor atende a sua vontade.

Até o momento, todos os 
que se colocam como pré-candi-
datos a prefeito de Itapeva tem 
seus pontos positivos, assim 
como os negativos, o grande 
problema é que tal qual, como 
todo brasileiro, acostumamos a 
focar somente nos pontos ne-
gativos, enfim, que possamos 
entender, respeitar e acima de 
tudo escolher o próximo chefe 
do Poder Executivo por ser o 
melhor e não o menos pior.
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Visando se adequar ao novo 
normal e com o objetivo de 
promover a valorização profis-
sional através da qualificação, 
a Associação Regional dos En-
genheiros de Itapeva, ARESPI, 
vem promovendo diversas pa-
lestras e cursos on-line e gra-
tuitos, com o apoio do Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São 
Paulo, CREA-SP, e também da 
Unesp do Campus Experimen-
tal de Itapeva. 

Já foram realizadas 5 pa-
lestras, com temas variados 
ligados à área tecnológica e 
pertinentes aos profissionais e 
estudantes da engenharia, tais 
como: ‘Estruturas em Madei-
ra’, que teve como palestrante 
o Eng. Civil Alan Dias; ‘A Trans-
formação Digital na Engenha-
ria e na Construção’, ministra-
da pelo Mestre em Engenharia 
Elétrica Edwin Avolio; ‘Pesqui-
sa e Desenvolvimento na In-

ARESPI e CREA-SP promovem 
capacitações on-line para profissionais 
e estudantes de engenharia

Outras 6 palestras foram realizadas no período de pandemia; 
objetivo é buscar a valorização através da qualificação profissional

dústria da Madeira Engenhei-
rada’, com o Eng. de Pesquisa 
e Desenvolvimento Felipe Ici-
moto; ‘40 anos de Engenharia 
em Madeira’, com o Eng. Civil 
e Diretor de Tecnologia Daniel 
Salvatore; ‘O Futuro da Indus-
trialização da Madeira’, mi-
nistrada pelo Dr. Ms. em Eng. 
Industrial-Madeira Calil Neto e, 
na última terça-feira (25), acon-
teceu a palestra ‘Aplicação de 
Tecnologias à Madeira para 
a Nova Era da Construção Ci-

vil’, com o Dr. Ms. em Eng. de 
Estruturas Guilherme Corrêa 
Stamato. 

O presidente da ARESPI, Eng. 
Civil e de Segurança do Traba-
lho, José Orlando Pinto da Silva, 
ressalta o compromisso da asso-
ciação com o desenvolvimento e 
excelência profissional dos seus 
associados. “Estamos sempre 
em busca de cursos e palestras 
importantes para oferecer aos 
profissionais da área tecnológica, 
com temas de relevância, condi-

zentes com as potencialidades 
da nossa região e desenvolvi-
mento da área tecnológica. O 
apoio do CREA-SP é fundamental 
para o sucesso do nosso associa-
tivismo”, contou. 

Nesta quinta-feira (27), tem 
início o curso ‘Análises Patológi-
cas e Diagnóstico na Construção 
Civil’ sob a coordenação do Prof. 
Ms. Marcus Vinicius Fernandes 
Grossi, que se estenderá para as 
quintas-feiras do mês de setem-
bro – dias 03, 10, 17 e 24, sempre 
de forma on-line e gratuita. Este 
curso, em específico, é exclusivo 
aos associados em decorrência 
da alta procura. As inscrições de-
vem ser efetuadas por meio do 
site da associação (www.arespi.
org.br).

Para ficar a par de todos os 
cursos e palestras oferecidos 
pela ARESPI, basta seguir suas 
redes sociais – fb.com/Ares-
piEngenheiros e @ArespiEnge-
nheiros

Na sexta-feira (21), policiais 
militares que estavam em des-
locamento para atendimento 
de ocorrência ao passarem por 
um sítio no Bairro Lagoa Grande 
zona rural de Itapeva/SP, visua-
lizaram na propriedade vários 
cães da raça foxhound-america-
no que são normalmente utiliza-
dos para caça e uma armadilha 
conhecida como canhão.

Feito contato com um in-
divíduo os policiais questiona-
ram se o mesmo praticava caça, 
o homem negou, porém confes-
sou ter uma espingarda em seu 
quarto, autorizando a entrada 
da equipe onde em vistoria fo-
ram localizados:  

01 espingarda calibre 24 
sem marca e número aparente,

01 espingarda calibre 16 
marca CBC número 36875,

01 espingarda calibre 32 
sem marca e número aparente,

04 espingardas calibre ca-
libre 36 sem marca e número 
aparente,

01 espingarda calibre 36 
marca Boito número 465222,

01 espingarda calibre 36 
marca Boito sem número,

01 espingarda dois canos 
calibre 28 sem marca e número 
aparente,

01 espingarda calibre 16 
sem marca e número aparente,

01 espingarda calibre 36 
sem marca e número 162335,

01 espingarda calibre 36 
sem marca e número 21562,

01 espingarda calibre 28 
sem marca e número aparente,

01 espingarda calibre 28 
marca Rossi número 112450,

01 espingarda calibre 32 
sem marca e número aparente, 

01 espingarda calibre 28 
sem marca e número aparente,

02 espingardas calibre 36 
sem marca e número aparente,

03 espingardas artesanais 
sem marca e número aparente.

04 cartuchos marca CBC ca-
libre 24 deflagrados,

31 cartuchos marca CBC ca-
libre 28 deflagrados,

17 cartuchos marca CBC ca-
libre 28 intactos,

08 cartuchos marca CBC ca-
libre 24 intactos,

37 cartuchos marca CBC ca-
libre 32 deflagrados,

38 cartuchos marca CBC ca-
libre 36 deflagrados,

16 cartuchos marca CBC ca-
libre 36 intactos, 

26 cartuchos marca CBC ca-
libre 32 intactos,

34 cartuchos marca CBC ca-
libre 16 intactos,

10 munições marca CBC ca-
libre 22 intactas,

13 munições marca CBC ca-
libre 32 intactas,

06 baleiros de cartuchos,
02 armadilhas conhecida 

por “canhãozinho”
01 armadilha de agarra-

mento;
Carregadores de cartuchos 

de vários calibres;
Diversos frascos de pólvora 

e chumbos e espoletas.
02 coronha de espingarda e 

02 canos de espingarda de fa-
bricação artesanal.

Totalizando 24 armas de 
fogo e 221 cartuchos e 13 mu-
nições de arma de fogo.

Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão em flagrante ao 
indicado e conduzido ao plan-
tão policial onde foi elaborado 
boletim de posse ilegal de arma 
de fogo de uso permitido e ar-
bitrado fiança no valor de um 
salário mínimo.

Polícia Ambiental 
apreende arsenal de 
armas em Itapeva

Moradores do Jardim Bonfi-
glioli relatam a dificuldade em 
transitar pelo bairro, principal-
mente em dias de chuvas devi-
do à falta de pavimentação de 
diversas ruas.

Uma moradora inclusive 
usou a rede social Facebook 
para pedir ajuda, mas diferen-
temente do que geralmente 
acontece, desta vez ao invés de 
pedir para que as autoridades 
políticas da cidade olhassem 

para o bairro, o pedido foi di-
rigido aos empresários de Ita-
peva. Na postagem, Elizabeth 
Leite (Betinha), solicita a algum 
empresário a doação de pedras 
e maquinário para arrumar as 
ruas intransitáveis.

A moradora ainda diz em 
outra postagem que não preci-
sa que vereador vá até o local 
para fazer pose para fotos, e 
pede ainda respeito a popula-
ção local.

Moradora pede ajuda a empresários 
para arrumar ruas do Jardim Bonfiglioli

As eleições municipais 
em Itapeva devem levar na 
teoria 3% a mais de eleitores 
às urnas em 2020 do que há 
quatro anos atrás.

De acordo com dados di-
vulgados, em 2016 o total de 
eleitores no município era 
de 69.478, já em 2020 esse 
número subiu para 71.587 
eleitores. Ainda segundo 
os números, as mulheres 

são maioria, do total geral 
51,4% representam a classe 
feminina, já os homens são 
48,6 do eleitorado.

Apesar disso, é quase cer-
to que se tratando de postu-
lantes a cargos políticos essa 
realidade acabe mudando 
drasticamente, a partir de 
segunda-feira (31), começam 
as convenções partidárias 
para homologar e oficializar 

as candidaturas dos concor-
rentes a cargos no Legisla-
tivo e Executivo, sendo que 
nesse caso geralmente a do-
minância fica por conta dos 
homens, porém ao longo dos 
anos as mulheres vem parti-
cipando mais desse meio.

A Câmara de Itapeva hoje 
conta com 20% de seus verea-
dores sendo do sexo feminino, 
o que é um número considera-

do alto se comparado com as 
câmaras da região, acaba sen-
do pequeno se olharmos em 
quantidade, três mulheres e 
doze homens. Em Itararé por 
exemplo, dos 13 vereadores 
apenas uma é mulher, já em 
Capão Bonito essa realidade é 
ainda mais dura para as mu-
lheres, os 13 vereadores que o 
município possuí são do sexo 
masculino.

Mulheres são maioria do eleitorado 
e minoria nos cargos políticos

O calendário das eleições 
municipais deste ano foi adia-
do, em razão da pandemia de 
covid-19. Com as mudanças, 
as convenções partidárias 
para a definição de coligações 
e a escolha dos candidatos se-
rão realizadas de 31 de agosto 
a 16 de setembro e poderão 
ser virtuais. Já o início da pro-
paganda eleitoral, inclusive 
na internet, será em 27 de 
setembro. O primeiro e o se-
gundo turno das eleições vão 
ocorrer, respectivamente, nos 
dias 15 e 29 de novembro.

Nas localidades que 
não apresentarem condi-
ções sanitárias de realizar 
as eleições nessas datas, o 

Convenções partidárias começam 
na próxima segunda (31)

Congresso poderá adiar no-
vamente o pleito, a pedido 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), até o limite de 
27 de dezembro. A medida 
busca impedir a prorroga-
ção dos atuais mandatos de 
prefeitos e vereadores, o que 
seria inconstitucional. Para 
o vice-procurador-geral Elei-
toral, Renato Brill de Góes, 
as alterações vão assegurar 
um processo eleitoral seguro 
e legítimo. “Também garan-
te que o Ministério Público 
Eleitoral possa ajustar todo 
o trabalho de fiscalização do 
processo eleitoral nos milha-
res de municípios do país”, 
afirma.

http://www.arespi.org.br
http://www.arespi.org.br
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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 pré-
-candidatos, alguns deles já 
aceitaram falar sobre o que 
os levou a trilhar esse cami-
nho e de como imaginam que 
será o desafio de assumir uma 
Prefeitura em meio a tudo o 
que está acontecendo atual-
mente. Entramos em contato 
com os nomes que estão sen-
do colocados para a disputa 
eleitoral deste ano. Conforme 
as respostas forem sendo en-
viadas, estaremos divulgando 
para que a população conheça 
e já analise os possíveis con-
correntes ao Executivo e suas 
propostas.

O entrevistado de hoje é o 
Presidente do Sindicato Rural 
de Itapeva, Dagoberto Mariano, 
pré-candidato pelo Podemos. 
Confira:

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

Dagoberto- Sim, sou pré-
-candidato pelo Podemos.

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

Dagoberto- Um ano de 
ajustes. Teremos que reformar 
nossas atividades profissionais, 

Dagoberto Mariano: pré-candidato a prefeito 
fala sobre estar à disposição ao pleito 2020

econômicas, um novo país, um 
novo mundo. Nosso município 
passou por um processo de 
cobrança do Legislativo e Exe-
cutivo. Aconteceu o que deve-
ria acontecer penso eu! É um 
alerta aos novos membros que 
nos representarão no Legisla-
tivo itapevense e de extrema 
responsabilidade para o novo 
gestor do município. Será um 
trabalho onde o Executivo terá 
que estar mais próximo da po-
pulação, ganhar a confiança e 
ter a participação mais efetiva 
do cidadão itapevense.

Anos difíceis virão, daí a ta-
manha necessidade da família 
“faxinense” estar mais junta do 

novo quadro administrativo e 
vice-versa.

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

Dagoberto- Nosso muni-
cípio é composto por muitas 
riquezas naturais, tais como: 
solo, subsolo, clima com tem-
peraturas noturnas e diversas 
reservas naturais de flora e fau-
na, com micro clima favorável, 
reservas hídricas localizadas no 
Aquífero Guarani, com uma po-
pulação receptiva.

Somos um verdadeiro lo-
gradouro de produção, reser-

vas minerais, parque florestal 
abundante, tanto para madei-
ra, papel, celulose, energia, alta 
produtividade de grãos, horta-
liças, ficando a desejar ainda na 
fruticultura, sem falar no setor 
pecuário que precisa ser remo-
delado.

Parque turístico sub explo-
rado com grandes riquezas 
naturais que nem mesmo o 
cidadão itapevense o conhe-
ce realmente, não esquecer de 
um setor social muito impor-
tante que é o fazer os jovens, 
adolescentes se sentirem úteis 
com o esporte, cultura, além de 
formarem profissionais, pode-
rão ser simplesmente um fator 

educador.
Mas para realmente agre-

garmos valor em o nosso po-
tencialidade, vejo a agroindús-
tria como o grande colaborador 
para tal.

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

Dagoberto- Primeiramen-
te temos que saber o que é 
base forte. Continuar na mes-
mice com a cidade, com o 
município tudo acorrentado, 
lacrado, não deixando nada 
entrar para o seu crescimen-
to. Essa base não é forte, ela é 
sem raiz para suportar as in-
tempéries que surgirão.

Queremos uma Itapeva 
grande de fato, pois ela tem seu 
potencial adormecido. Para isso 
sim, precisamos de uma base 
forte e acreditamos que a po-
pulação está ciente disso, e ela 
é a maior base que você pode 
construir, conquistar, só você 
fazer o correto. Partidariamen-
te estamos no Podemos que se 
instalou em nossa cidade com 
o único pensamento em servir 
para uma Itapeva justa, rica e 
grande.

Não somos da esquerda ou 
direita, somos do direito, do 
correto, assim como o mundo 
está em transformação, tam-
bém queremos uma cidade, um 

modelo renovado, zelado e não 
maltratado. “Plante, cultive e 
colha a paz”.

IN- Qual o recado que deixa 
a população itapevense?

Dagoberto- Recado é sair 
da mesmice das mesmas pro-
messas de anos atrás. Parar de 
patinar, de maquiar com ações 
superficiais.  Temos que agir 
nas raízes das necessidades al-
cançando soluções duradouras.  
É só pegar discursos planos de 
ação de campanhas anteriores; 
são os mesmos e sem resolu-
ções de fato só arrolando para 
frente e a população sendo en-
ganada pela incapacidade de se 
fazer. Temos sim experiência 
administrativa e nossa forma-
ção profissional em Engenharia 
Agronômica nos permite ter 
sensibilidades e ações exatas e 
biológicas ou seja cuidar bem 
do ser humano fazendo cons-
truindo oferecendo condições 
para o seu engrandecimento. 
Como pré-candidato a Prefei-
to te ofereço os meus serviços 
para diminuir a marginalidade 
a pobreza de nossa população. 
Como já disse anteriormen-
te.  Fazer uma Itapeva grande. 
Mais uma vez obrigado e bom 
trabalho.  Não se assuste com a 
hora mas é que acordo mesmo 
na madrugada, lógico volto a 
deitar, mas gosto de trabalhar.  
Abraços!



A fonoaudióloga Cintia Fa-
dini atua na área há 10 
anos e sempre busca o 

melhor da tecnologia avança-
da para seus pacientes. Desta 
forma, iniciou o mapeamento 
da fala em sua nova clínica, a 
Conexão Auditiva. Em entrevis-
ta ao Jornal Ita News, Dra. Cin-
tia explicou sobre os trabalhos 
desenvolvidos em seu espaço, 
qual o momento certo para 
buscar ajuda profissional e 
também explicou o processo de 
verificação do aparelho auditi-
vo. Um simples zumbido pode 
significar que sua audição não 
está 100%. Confira:

IN- O que é a Conexão Au-
ditiva?

Cintia- A Conexão Auditiva 
vem de cuidar de pessoas com 
dificuldades em ouvir, mas vai 
muito além, é acesso, acho que 
todas as pessoas merecem inde-
pendente de classe, da condição 
financeira, elas têm que ser bem 
tratadas, tem que ter acesso ao 
melhor, a tecnologia. A clínica 
Conexão Auditiva é um ambien-
te que eu preparei para conectar 
pessoas, com fácil acesso a todos.

IN- Quais os serviços que 
são oferecidos no Conexão 
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Conexão Auditiva: excelência em 
tecnologia especializada para audição

A clínica é pioneira nos tratamentos de mapeamento da fala

Auditiva?
Cintia- Nós temos a estrutu-

ra para fazer toda a avaliação 
clínica da audição de forma 
prática e rápida, o paciente rea-
liza alguns exames específicos 
para o diagnóstico, após se for 
realmente o caso de aparelho 
de tecnologia auditiva, nós te-
mos várias marcas de aparelhos 
em que o paciente vai conhecer 
e passar pelo processo de ava-
liação, esse processo requer 
avaliação clínica, conhecer o 
paciente, saber qual a estrutura 
dentro da orelha, e a partir dis-
so ele  começa a fazer o progra-
ma de acompanhamento aqui 
no consultório. Nesses acom-
panhamentos nós teremos as 
consultas, a manutenção do 
aparelho auditivo e o exame do 
aparelho auditivo, além de sem-
pre atualizar a avaliação clínica 
do paciente. A todo o momento 
o paciente precisa passar pela 
avaliação clínica, porque se tem 
qualquer alteração no sistema 
esse aparelho auditivo tem que 
ser reprogramado, pois senão 
ao invés de ajudar ele pode pre-
judicar a audição.

IN- Qual o momento que devo 
procurar a ajuda de um profissio-
nal na questão audição?

Cintia- Se você apresenta 
dificuldades em entender o que 
as pessoas falam, queixa de que 
as pessoas falam muito baixo, 
a televisão está ficando mais 
alta, se falam rapidamente e 
você não consegue entender, os 
zumbidos são sinais de que tal-
vez o sistema não esteja traba-
lhando muito bem, então digo 
que venha conhecer o Conexão 
Auditiva, os nossos exames 
para você verificar se não está 
com o início de uma perda au-
ditiva, e o quanto antes a gente 
tratar, melhor será para sua au-
dição, para o seu cérebro, pois 
na verdade quem escuta não é 
nossa orelha, é o nosso cérebro 
e se a gente deixa de ouvir, o 
cérebro vai deixando de ficar 
estimulado.

IN- Sobre o “mapeamento 
de fala”, como é esse procedi-
mento?

Cintia- O mapeamento de 
fala é um exame de verificação 
do aparelho auditivo, antiga-
mente fazia-se as adaptações 

nos aparelhos auditivos, mas 
não tínhamos como medir, 
não conseguíamos verificar 
se o aparelho estava funcio-
nando adequadamente, como 
ele é eletrônico, a gente não 
pode confiar que o aparelho 
está 100% apenas com o uso 
do computador, então tem um 
exame que faz essa verificação, 
ele mede o quanto esse apare-
lho está funcionando na orelha 
do paciente, eu até brinco que 
é como se eu fizesse uma ore-
lha dentro da orelha do pacien-
te para verificar se o aparelho 
está oferecendo todos os sons 
de fato, pois as vezes o pacien-
te está com a melhor tecnolo-
gia, mas as queixas de que ele 
não entende o que as pessoas 
falam, de ruídos, elas ainda 
continuam, e aí a gente vê que 
o aparelho não está trabalhan-
do adequadamente, ai alguns 
perguntam se o mapeamento 
de fala é um exame de fala, não, 
ele é um exame do aparelho au-
ditivo, é onde eu consigo ava-
liar e medir se o aparelho está 
fazendo um bom trabalho.

IN- Onde a Dra. Cintia Fadini 
almeja chegar depois de trilhar 
todo esse trajeto construindo o 
Conexão Auditiva?

Cintia- Estamos em expan-
são, já temos o Conexão Auditi-
va em São Paulo, e do fundo do 
meu coração digo que a minha 
vontade é levar o Conexão Au-
ditiva para o Brasil inteiro, para 
que todos conheçam e tenham 
qualidade em seu atendimento 
e que sejam muito bem trata-
dos.

Acessibilidade: 
Calçadão ligará Santa 
Casa a Rodoviária

Calçadão Dr. Espiridião Lucio Martins será feito com 
acessibilidade para deficientes de forma facilitar a 
locomoção até a área dos centros de saúde do município

Teve início na última sema-
na, a construção do Calçadão 
Dr. Espiridião Lucio Martins, 
que deverá melhorar o fluxo de 
pedestres no entorno do Com-
plexo de Saúde, que hoje abriga 
o AME, a Santa Casa, a UPA, o 
Centro Dia, o Centro de Saúde 1 
e clínicas particulares. 

A previsão para o térmi-
no da obra é de 4 a 6 meses e 
tem como principal finalidade 
promover a acessibilidade e 
melhorar o fluxo dos pedestres 
que hoje é bastante alto na-
quela localidade, concentrando 
pessoas do município e de toda 
a região, que buscam tratamen-
to médico.

O trecho que está sendo 
executado inicialmente con-
templa o quarteirão da Escola 
Cel. Acácio Piedade com a exe-
cução de lombo-faixa em cada 
parte da Avenida e uma ram-
pa no talude, que interligará 
os Calçadões, dando acesso da 
Santa Casa até a Praça Anchie-

ta.
A Secretaria de Obras ainda 

está com um cronograma de 
obras de acessibilidade e me-
lhorias no fluxo de pedestres 
das Ruas Capão Bonito, Sinhô 
de Camargo e Mário Prandini, 
da Avenida Paulina de Morais, 
do Calçadão Dr. Pinheiro e da 
Praça Anchieta.

Estas melhorias estão sen-
do possíveis através de um 
convênio realizado com o DE-
TRAN (Departamento Estadual 
de Trânsito) no valor de R$ 
811.322,00 e contrapartida da 
Prefeitura de Itapeva no valor 
de R$ 13.982,29. 

Além deste Calçadão, outros 
dois também serão construí-
dos. O primeiro trará melhorias 
no fluxo de pedestre nos arre-
dores da Casas Bahia e faz parte 
deste convênio com o Detran. O 
outro será no entorno da Igre-
ja Nossa Senhora Aparecida e 
será realizado com recursos 
próprios.
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PROCLAMAS
Nºs I, III, IV e V RODOLFO BORANGA DE 
CAMPOS e NASHIE KARMEN HIRUMIT-
SU, sendo ELE:- natural de Iguape-SP, divorciado 
de Melissa Midori Arai de Oliveira, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 15/05/2019, com 37 anos de idade, 
nascido a 29 de junho de 1983, advogado, residente á 
Rua Sebastião Nobrega da Silva, nº 99, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filho de IVAN DE CAMPOS, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Taqua-
rituba-SP e de ANGELA MARIA BORANGA 
DE CAMPOS, aposentada , nacionalidade brasileira, 
64 anos, natural de Avaré-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 27 anos de idade, nascida a 16/06/1993, 
estudante, residente á Rua Sebastião Nobrega da Silva, 
nº 99, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de PLINIO 
DE CARVALHO HIRUMITSU, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Itapeva-SP, residente e do-
miciliado no Japão e de MATILDE DE MORAES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Ita-
peva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 
24 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV LUIZ TOMÉ DO COUTO NETO 
e DORENIR BARBOSA DE SOUZA, sendo 
ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, com 34 anos de 
idade, nascido a 30 de outubro de 1985, açougueiro, 
residente no Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filho de 
LUIZ CARLOS DO COUTO, funcionário público, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Itaberá-SP e 
de MARIA DO CARMO AMARAL DO COU-
TO, do lar, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de 
Itaberá-SP, residentes e domiciliados em Itaberá-SP; 
sendo ELA:- natural de Porto Nacional-TO, solteira, 
com 28 anos de idade, nascida a 10/08/1992, do lar, resi-
dente no Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filha de ADOL-
FO FERREIRA DE SOUZA, natural de Lizarda-
-TO, nacionalidade brasileira, falecido em Tocantins-TO e 
de MARLENE BARBOSA DE CARVALHO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de Pin-
dorama do Tocantins-TO, residente e domiciliada em 
Tocantins-TO. Itapeva. 25 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV NILSON SANTOS e JANAINA 
AZEVEDO MAIA, sendo ELE:- natural de Telêma-
co Borba-PR, solteiro, com 37 anos de idade, nascido 
a 30 de outubro de 1982, lavrador, residente no Bairro 
Agrovila I, Itapeva - SP, filho de NILO FERREIRA 
SANTOS, nacionalidade brasileira, 65 anos, residente 
e domiciliado em Barro Preto-PR e de MARIA DE-
LIZETE SANTOS, aposentada, nacionalidade bra-
sileira, 64 anos, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Arapoti-PR, solteira, com 25 
anos de idade, nascida a 31/08/1994, lavradora, residen-
te no Bairro Agrovila I, Itapeva - SP, filha de DARLEI 
APARECIDO MAIA, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Arapoti-PR, residente e 
domiciliado em Arapoti-PR e de ROSEMARA DE 
FATIMA AZEVEDO, lavradora, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, natural de Pinhalão-PR, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 26 de agosto de 
2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimento, 
acuse-o na forma e sob as penas da Lei. Lavro o presen-
te 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 interes-
sados que, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Na-
turais da Sede da Comarca de Itapeva – SP, não possui 
convenio com nenhum filmador ou fotógrafo (profissional 
/ amador). 

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

Nºs I, III e IV FELIPE PINHEIRO DE ALMEIDA 
e THALITA RODRIGUES DE LIMA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 23 anos 
de idade, nascido a 06 de março de 1997, serviços 
gerais, residente na Fazenda Bebedouro, Bairro Itan-
guá, Itapeva - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE 
ALMEIDA, tratorista, nacionalidade brasileiro, 42 
anos, natural de Itapeva- SP, nascido na data de 12 de 
janeiro de 1978 e de ANDRÉIA APARECIDA 
PINHEIRO ALMEIDA, brasileira, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Itararé- SP, nascida na 
data de 03 de agosto de 1982, residentes e domiciliados 
na Fazenda Bebedouro, Bairro Itanguá, nesta cidade 
de Itapeva- SP; sendo ELA:- natural de Itararé-SP, 
solteira, com 20 anos de idade, nascida a 19/05/2000, 
do lar, residente na Fazenda Bebedouro, Bairro Itanguá, 
Itapeva - SP, filha de LUIS ANTONIO DE LIMA, 
natural de Riversul- SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itararé- SP na data de 24 de dezembro de 2003 e 
de ADALZIRA QUINTILIANO RODRIGUES 
DE LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Riversul- SP, residente e domiciliada em Ita-
raré- SP. Itapeva. 19 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV RAFAEL FONSECA SILVA e 
RAYSSA DE OLIVEIRA SOUZA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 29 anos de idade, 
nascido a 01 de setembro de 1990, operador de brique-
tagem, residente à Rua Helio Gonçalves Neto, nº 366, 
Quadra 14 Lote 34, Morada do Bosque, Itapeva - SP, 
filho de GILBERTO VIEIRA SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP 
e de ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA 
FONSECA SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 26 anos de idade, nascida a 08/12/1993, do lar, 
residente à Rua Helio Gonçalves Neto, nº 366, Quadra 
14 Lote 34, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filha de 
ULYSSES COMERON DE SOUZA, professor, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP 
e de CLARICE CAMARGO DE OLIVEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva-
-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 19 
de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV GEOVANE CLARO DA CRUZ e 
ALINE DE OLIVEIRA SANTOS, sendo ELE:- 
natural de Capão Bonito-SP, solteiro, com 30 anos de 
idade, nascido a 03 de janeiro de 1990, serviços gerais, 
residente à Rua Alia Chueri Martins, nº 10, Jardim Virgi-
nia, Itapeva - SP, filho de ANTONIO GOMES DA 
CRUZ, serviços gerais , nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Iporanga-SP e de BEATRIZ CLA-
RO DA CRUZ, do lar, nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Iporanga-SP, residentes e domiciliados 
em Ribeirão Branco-SP; sendo ELA:- natural de Ribei-
rão Branco-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida 
a 18/11/1993, do lar, residente à Rua Alia Chueri Martins, 
nº 10, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filha de JUAREZ 
DOS SANTOS, natural de Ribeirão Branco-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Jaú-SP e de DIR-
CE SIMÃO DE OLIVEIRA SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de Curiúva-PR, 
residente e domiciliada em Ribeirão Branco-SP. Itapeva. 
20 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V NATANIEL MARQUES CA-
MARGO e MONIQUE STÉFANI DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Buri-SP, divorciado de Elaine 
Cristina Apolinário, cujo o casamento foi dissolvido aos 

10/02/2020, com 31 anos de idade, nascido a 08 de março 
de 1989, mecânico, residente à Rua Sebastião Nobrega 
da Silva, nº 235, Jardim Califórnia, Itapeva - SP, filho de 
CLOVIS DE SOUZA CAMARGO, taxista, na-
cionalidade brasileira, 54 anos, residente e domiciliado 
em Ribeirão Branco-SP e de SOFIA MARQUES 
DE OLIVEIRA CAMARGO, do lar , nacionalidade 
brasileira, 47 anos, residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos 
de idade, nascida a 10/05/2000, do lar, residente à Rua 
Sebastião Nobrega da Silva, nº 235, Jardim Califórnia, 
Itapeva - SP, filha de MODESTO OLIMPIO DA 
SILVA JUNIOR, lavrador, nacionalidade brasileira, 
48 anos, natural de Apiaí-SP e de ROZENILDA DA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 36 anos, natural 
de Itabôa-SP, residentes e domiciliados em Ribeirão Bran-
co-SP. Itapeva. 20 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V HELIOMAR RAFAEL DOS REIS 
e JOELMA DE OLIVEIRA LIMA, sendo ELE:- 
natural de Capivari-SP, divorciado de Patricia Aparecida 
Gagliardi, cujo o casamento foi dissolvido aos 26/11/2012, 
com 42 anos de idade, nascido a 11 de maio de 1978, mo-
torista, residente à Rua José Pedro de Oliveira Campos, nº 
889, Jardim Beija Flor, Itapeva - SP, filho de JOSÉ RA-
MOS DOS REIS, natural de São Pedro-MG, nacio-
nalidade brasileira, falecido em Capivari-SP na data de 02 
de março de 2017 e de TEREZINHA SILVA DOS 
REIS, natural de Peçanha-MG, nacionalidade brasileira, 
falecida em Peçanha-MG na data de 01 de fevereiro de 
2018; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
30 anos de idade, nascida a 18/04/1990, do lar, residente 
à Rua José Pedro de Oliveira Campos, nº 889, Jardim 
Beija Flor, Itapeva - SP, filha de JOEL PEREIRA DE 
LIMA, servidor público, nacionalidade brasileira, 56 anos 
e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, cata-
dora de reciclagem, nacionalidade brasileira, 55 anos, na-
tural de Itapeva- SP, nascida na data de 25 de outubro de 
1964, residentes e domiciliados em Itapeva- SP. Itapeva. 
20 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V NELSON SILVA e SILVANA 
GOMES, sendo ELE:- natural de Santa Bárbara do 
Rio Pardo/Águas de Santa Bárbara-SP, solteiro, com 78 
anos de idade, nascido a 11 de janeiro de 1942, lavrador/
aposentado, residente Travessa 1 da Rua Salvador de 
Oliveira, nº 195, casa 3, Bairro de Cima, Itapeva - SP, fi-
lho de ROSALVO SILVA, natural de Macaúbas-BA, 
nacionalidade brasileira, falecido e de MARIA DE 
MOURA, natural de Montes Claros-MG, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itaberá-SP, divorciada de Carmelino Galvão da Rocha, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 08/03/2001, com 49 
anos de idade, nascida a 15/05/1971, do lar, residente Tra-
vessa 1 da Rua Salvador de Oliveira, nº 195, casa 3, Bair-
ro de Cima, Itapeva - SP, filha de PEDRO GOMES, 
natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de YOLANDA SIQUEIRA GOMES, 
natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP. Itapeva. 21 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V GUILHERME RODRIGUES FO-
GAÇA e ESMERALDA APARECIDA PIRES 
DE CAMARGO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Sabrina do Couto Corrêa, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 04/05/2017, com 26 anos de idade, nascido 
a 25 de janeiro de 1994, ajudante geral, residente à Rua 
Francisco Sojo Avila, Bairro Caputera, Itapeva - SP, filho de 
FRANCISCO DONIZETE FOGAÇA DOS 
SANTOS, pedreiro, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e domiciliado em Itapeva-SP 
e de VALDELEIA LARA RODRIGUES FOGA-
ÇA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva-SP na data de 19 de março de 2006; sendo 
ELA:- natural de Paranapanema-SP, solteira, com 19 anos 

de idade, nascida a 10/03/2001, estoquista, residente Estrada 
Amarela Velha, nº 301, Bairro Cercadinho, Itapeva - SP, filha 
de CLEMILSON DE CAMARGO, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de Itapeva-SP e de 
ADRIANA APARECIDA PIRES DE CAMAR-
GO, inspetora de pragas, nacionalidade brasileira, 35 anos, 
natural de Guarizinho,Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 22 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV JEAN FERNANDO SILVA GIL e 
MAIARA FRANCINE DOS SANTOS RO-
DRIGUES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 28 anos de idade, nascido a 05 de abril de 1992, 
engenheiro florestal, residente Rua Dona Olivia Marques, 
nº 602, Centro, Itapeva - SP, filho de BENEDITO DA 
SILVA GIL, aposentado, nacionalidade brasileira, 75 
anos, natural de Itapeva - SP e de VALQUIRIA SOU-
ZA E SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 27 anos de idade, nascida a 13/11/1992, 
fisioterapeuta, residente Rua Austria, nº 15, Jardim 
Europa, Itapeva - SP, filha de FRANCISCO JO-
RAMIR RODRIGUES, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 63 anos, natural de Sengés - PR, nascido na 
data de 20 de maio de 1957 e de VERA LUCIA DOS 
SANTOS RODRIGUES, professora/ aposentada, 
nacionalidade brasileira, 59 anos, natural de Itararé - SP, 
nascida na data de 02 de junho de 1961, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 22 de 
agosto de 2020 

Nºs I, III e IV ANDRÉ APARECIDO DE 
PROENÇA e EMILLY RHAIANE MIQUELI-
NO LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 19 anos de idade, nascido a 21 de maio de 2001, 
serviços gerais, residente no Bairro Ribeirão do Leme, 
Itapeva - SP, filho de JOSÉ APARECIDO DE 
PROENÇA, serviços gerais, nacionalidade brasileira, 
40 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 
04 de maio de 1980 e de OFÉLIA DE JESUS 
MISQUITA, do lar, nacionalidade brasileira, 34 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 29 de maio 
de 1986, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos 
de idade, nascida a 02/03/2002, do lar, residente à Rua 
Pedreiro Joaquim dos Santos, nº 137, Vila São Benedito, 
Itapeva - SP, filha de DONIZETE RODRIGUES 
DE LIMA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade brasilei-
ra, falecido em Itapeva-SP e de LUCILENE MIQUE-
LINO, funcionária pública, nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 25 de 
março de 1978, residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 22 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV THIAGO VALERIO DE PROENÇA 
SILVA e KARINA DE MELO RIBEIRO, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos 
de idade, nascido a 15 de junho de 1996, vendedor, re-
sidente á Rua Ipanema, nº 457, Vila Aparecida, Itapeva 
- SP, filho de HERMES VALÉRIO DA SILVA, 
auxiliar de expedição, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Itapeva-SP e de ELIANE BOR-
GES DE PROENÇA SILVA, costureira, na-
cionalidade brasileira, 43 anos, natural de Itapeva-SP 
, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 22 anos de 
idade, nascida a 27/01/1998, farmacêutica, residente 
à Rua Cruzeiro, nº 399, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, 
filha de JOAQUIM GERALDO RIBEIRO, guar-
da municipal, nacionalidade brasileira, 52 anos, natural 
de Coronel Macedo-SP e de JIANE DE MELO 
LIMA RIBEIRO, do lar , nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP , residentes e domiciliados 
em Santa Isabel-SP. Itapeva. 24 de agosto de 2020 
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A Polícia Militar prendeu 
um indivíduo por Porte Ilegal 
de Arma de fogo, pela Avenida 
João Cardoso de Almeida, Cen-
tro de Nova Campina, por volta 
das 18h de segunda-feira (24).

Após abordagem veicular em 
um veículos Toyota Hillux, os 
policiais militares encontraram 
o revolver marca Taurus, calibre 
38, municiado com 06 munições 
no interior da camionete.

O indivíduo apresentou a 
documentação do armamento, 
porém não havia o direito ao 
porte da arma e por isso rece-

beu voz de prisão.
O homem que foi preso em 

flagrante pagou fiança no va-
lor de R$ 1050,00 e foi liberado 
para responder o processo cri-
minal em liberdade.

O revolver e a munição fo-
ram apreendidos.

Revólver é apreendido 
pela Polícia Militar 
de Nova Campina

No final da tarde de 
quinta-feira (20), a Po-
lícia Militar de Itararé 

prendeu um jovem de 20 anos 
por tráfico de drogas. A prisão 
aconteceu na Rua Manoel Cae-
tano Martins, Vila Osório.

O rapaz caminhava pela via 
pública e esboçou atitude sus-
peita, demonstrando nervosis-
mo ao ver a viatura da Polícia 
Militar que realizava patrulha-
mento no local.

Foi realizada a abordagem, 
porém, o indivíduo resistiu a 
ação policial, sendo necessário 
o uso de força para realização 
de busca pessoal.

Com ele, suspeito por envol-
vimento com o tráfico de drogas, 
foram encontradas 10 (dez) por-

PM de Itararé prende jovem 
de 20 anos por tráfico de drogas

ções de maconha e dinheiro.
Após a constatação do fato, 

o abordado confessou aos PMs 
possuir mais droga em sua re-

sidência.
Na casa onde o acusado re-

side com a avó, a idosa autori-
zou a busca domiciliar, sendo 

encontradas sobre o guarda-
-roupas, em uma caixa de sa-
patos, um tijolo de maconha, 
08 (oito) porções de maconha 
já embaladas para a venda; 97 
(noventa e sete) pinos cheios de 
cocaína; 01 (uma) pedra bruta 
de Crack, dinheiro em diversas 
notas, além de apetrechos para 
fracionar e embalar as drogas e 
um celular.

O jovem recebeu voz de pri-
são em flagrante e na Delega-
cia de Polícia Civil, quando foi 
realizada uma revista pessoal 
minuciosa, foram encontradas 
mais 20 (vinte) pedras de crack 
que estavam escondidas na 
cueca do indivíduo preso.

O rapaz permaneceu preso 
à disposição da Justiça.

Na madrugada de domingo 
(23), uma mulher ficou ferida 
depois que o carro em que ela 
estava dentro bateu no muro 
de uma casa, no Jardim Santa 
Rosa.

De acordo com a Polícia 
Militar, a mulher que estava 
dentro do carro havia discutido 
com o marido, entrado no carro 
dele e soltado o freio de mão. 
Após o ato, o carro desceu um 

quarteirão e acertou o muro de 
uma casa de esquina, na Rua 
Emílio Ferrari.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para tirar a vítima 
que ficou presa nas ferragens 
do veículo, apesar da força do 
impacto a mulher não ficou 
ferida, e após ser atendida foi 
levada ao Plantão Policial para 
prestar esclarecimentos sobre 
o caso.

Briga de casal termina em 
acidente no Jardim Santa Rosa

Uma mulher que havia brigado com o marido, entrou no carro dele e soltou o freio de mão. 
O carro que estava estacionado em uma descida acabou colidindo em uma residência.

Na sexta-feira (21), por vol-
ta das 11h15, a equipe tática 
ROMU, patrulhava pelo Jardim 
Guanabara, quando dois indiví-
duos ao avistarem a viatura, se 
comportaram de maneira sus-
peita. 

Ao ver a ação dos homens 
de imediato os indivíduos foram 
abordados, sendo que foi possí-
vel ver o momento que um deles 
jogou algo no chão. Durante a 
revista pessoal foi encontrado R$ 
178,00 no bolso direito da calça 
do suspeito, o qual afirmou que 

tinha jogado uma porção de ma-
conha. Como o local é conhecido 
pelo tráfico, a equipe fez uma 
varredura pelo local encontran-
do mais quatro porções grandes 
da mesma droga no buraco do 
muro. 

Questionado a procedência 
ele informou que não teria co-
nhecimento, mas diante dos fa-
tos os entorpecentes foram apre-
sentados à autoridade policial, 
a qual determinou o registro da 
ocorrência e apreensão dos en-
torpecentes e do dinheiro.

Guarda Municipal 
apreende drogas no 
Jardim Guanabara
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Com a Pandemia do Coronaví-
rus que tomou conta do mundo, 
uma outra doença que pode levar 
a morte acabou sendo esquecida, 
porém deixa as autoridades de 
saúde em alerta pelo número de 
casos já registrados nos primeiros 
seis meses de 2020 em Itapeva.

Só no primeiro semestre o 
município já registrou 56 casos 
de Dengue. De acordo com a Pre-
feitura de Itapeva, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde e DVS 
- Divisão de Vigilância Ambiental 
e Controle de Zoonoses, a cidade 
encerra o 1° semestre de 2020 com 
24 casos de Dengue confirmados 
na zona urbana e 32 na zona rural, 
totalizando 56 munícipes, sendo 
29 mulheres e 27 homens.

Na zona urbana, os casos fo-
ram registrados nos seguintes 
bairros: Jardim Europa (1), Jardim 
Virgínia (9), Vila Dom Bosco (1), 
Itapeva F (3), Jardim Imperador 
(2), Vila Isabel (1), Jardim Santa 
Rosa (1), Jardim Guanabara (2), 
Vila Nova (2) e Centro (2). Já na 
zona rural, 29 confirmados estão 
na Amarela Velha, 1 na Agrovila, 
1 no Guari e 1 no Cercadinho.

A faixa etária que mais foi con-
taminada está entre 15 e 29 anos 
(25 casos). De 0 a 14 anos (6), de 30 
a 44 anos (12), de 45 a 59 anos (9), 
de 60 a 74 anos (4) e acima de 75 
anos nenhum constatado. O perío-
do de maior incidência da doença 
foi o mês de abril, com 34 registros.

O mosquito Aedes aegypti é o 
vetor das doenças Dengue, Zika Ví-
rus e Chikungunya. Este inseto co-
loca seus ovos em locais com água 
parada, principalmente em reci-
pientes artificiais, como prato de 
vasos de planta, tigelas, garrafas, e 
pneus. Por isso, é importante que o 
cidadão elimine todos os focos de 
água parada em sua casa e oriente 
seus vizinhos a fazer o mesmo.

Segundo a Vigilância Ambien-
tal e Controle de Zoonoses, é pre-

 DENGUE – O INIMIGO ESQUECIDO

Itapeva registra 56 casos da 
doença no primeiro semestre

ciso também que os munícipes 
fiquem atentos aos principais sin-
tomas, que são respectivamente: 
febre, dores nas articulações, dores 
de cabeça (especialmente no fundo 

dos olhos), manchas avermelha-
das pela pele, coceira e vermelhi-
dão nos olhos). Ao apresentar estes 
sintomas, deve-se procurar orien-
tação médica imediatamente.
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