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Evento reúne mais de 
100 ciclistas em 
retomada das 

atividades esportivas

No domingo (30), cerca de 
110 ciclistas participaram de 

um evento ciclístico em Itape-
va. Página 08.

Pré-candidatos a prefeito 
falam sobre estar à 

disposição ao pleito 2020

Na terça-feira (01), um grupo 
de populares participou de uma 

manifestação em frente a prefei-
tura de Itapeva. Página 02.

Populares realizaram 
manifestação 

por moradias na 
prefeitura de Itapeva

O governador do Estado, au-
torizou no último mês, a abertu-
ra gradual das escolas nas cida-

des que estão na fase amarela do 
Plano São Paulo, porém, em duas 
fases distintas.  Página 02.

Secretária da Educação 
de Itapeva fala 

sobre possibilidade 
de volta às aulas

Vereador Marinho 
pede reabertura da 

Praça de Eventos

PÁGINA 05

A enfermeira Priscila Nico-
letti Neves Camargo iniciou na 
quarta-feira (02), os trabalhos 
frente à Secretaria Municipal de 
Saúde, onde dará sequência às 

ações desenvolvidas pela então 
secretária Karen Grube Lopez, a 
qual precisou se afastar do car-
go por um problema de saúde 
na família. Página 06.

Secretária de 
Saúde interina 

assumiu cargo na 
quarta-feira (02)

Homem é detido 
por suspeita de 
furto de roupas

Indivíduo é detido 
com cocaína na Vila 

São Francisco

Guarda Municipal 
apreende entorpecentes 

pela Vila Boava

GCM apreende drogas 
pela Vila Vitória

Equipe tática da GCM 
encontra drogas pela 

Vila Mariana

Patrulha Maria da 
Penha está sendo 

realizada via aplicativo 
de mensagens

DRA. GISELE PAVAN JOÃO LÚCIO NETO
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Jogo de cintura

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

O filho egoísta
“Mas, respondendo o filho 

egoísta, o que ficar disse ao pai: 
eis que te sirvo, há tantos anos, 
sem jamais transgredir um man-
damento teu, e nunca me des-
te um cabrito para alegrar-me 
com os meus amigos. –(Lucas, 
15:29)”.

A parábola não apresenta 
somente o filho prodigo. Mais 
aguçada atenção e encontrare-
mos o filho egoísta.

O ensinamento velado do 
Mestre demonstra dois extre-
mos da ingratidão filial. Um re-
side no esbanjamento; o outro 
na avareza. São as duas extre-
midades que fecham o circulo 
da incompreensão humana.

De maneira geral, os cris-
tãos apenas enxergaram o filho 
que abandonou o lar paterno, a 
fim de viver nas estroinices do 
escândalo, tornando-se credor 
de todas as punições; e raros 
aprendizes conseguiram fixar o 
pensamento na conduta conde-
nável do irmão que permanecia 
sob o teto familiar, não menos 
passível de repreensão.

Observando a generosida-
de paterna, os sentimentos in-
feriores que animam sobem à 
tona e ei-lo na demonstração 
de sovinice.

Contraria-o a vibração de 
amor reinante no ambiente do-
méstico; alega, como autêntico 

preguiçoso, os anos de serviço 
em família; invoca, na posição 
de crente vaidoso, a suposta 
observância da Lei divina e 
desrrespeita o genitor, incapaz 
de partilhar-lhe o justo conten-
tamento.

Esse tipo de homem egoís-
ta é muito vulgar nos quadros 
da vida. Ante o bem estar e a 
alegria dos outros, revolta-se e 
sofre por meio da secura que o 
aniquila e do ciúme que o en-
venena.

Lendo a parábola com aten-
ção, ignoramos qual dos filhos 
é mais infortunado, se o pró-
digo, se o egoísta, mas atreve-
mo-nos a crer na imensa infe-
licidade do segundo, porque o 
primeiro já possuía a benção do 
remorso em seu favor.

O filho pródigo (esbanjador) 
ficou perdido fora da casa do 
Pai, encostado com o consumis-
mo material.

O segundo filho (egoísta) 
ficou perdido dentro da casa 
do Pai, iludido com a avareza, 
se sentindo o filho único, sem 
sentimento fraternal, continua-
va com sua infância espiritual, 
ignorando o irmão. Não havia 
arrependimento, mudança in-
terior.

Obedecendo às orientações.
Livro: Pão Nosso.
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

Algumas pessoas entre os 
que acompanhavam a ma-
nifestação por moradias em 
frente a Prefeitura Municipal 
de Itapeva acreditam que fal-
tou uma ação mais rápida do 
prefeito na questão. Outras já 
crêem que o prefeito soube 
escapar de uma provável ara-
puca supostamente armada 
por uma pessoa postulante ao 
cargo do Executivo nas próxi-
mas eleições.

Nos governos anteriores 
tão logo quando apareciam os 
manifestantes, já era chamada 
uma comissão para falar so-
bre as reivindicações e assim 
acabar o mais rápido possível 
com o ato. Já no que aconteceu 
nesta semana, os manifestan-
tes aguardaram mais de 5 ho-
ras para se reunir com alguns 
representantes da Prefeitura e 

assim colocar em pratos limpos 
a situação e ainda assim, com 
da interferência da ex-vereado-
ra Áurea Rosa.

Por outro lado, o que se viu 
na conversa com os manifes-
tantes foi a sinceridade, não 
falou o que a comissão queria 
ouvir, mas o que de fato exis-
te sobre a questão. E nesse 
quesito, ponto positivo para 
Tassinari que além de expor 
seu ponto de vista, desarmou 
qualquer armadilha que pode-
ria existir no caso.

Enfim, aguarda-se como 
será composta a sua equipe 
para o pleito 2020, se vai re-
novar seus auxiliadores ou 
permanece com os mesmos, 
mesmo contando com alguns 
de ego maior do que a lealda-
de tão necessária para man-
ter-se no poder.

Na terça-feira (01), um 
grupo de populares par-
ticipou de uma manifes-

tação em frente a prefeitura de 
Itapeva.

O grupo de cerca de 40 pes-
soas pedia por políticas públi-
cas de moradias e reivindicava 
uma reunião que segundo os 
manifestantes já havia sido 
marcada para o mesmo dia, 
mas que não aconteceu. Os ma-
nifestantes cobravam uma po-
sição do Poder Executivo, mais 
especificamente do prefeito Dr. 
Mário Tassinari (PDT).

Os populares que foram até 
a porta da prefeitura fazem 
parte do grupo que invadiu um 
terreno junto ao Jardim Kan-
tian. O local é motivo de polê-
mica por conta de um cadastro 
que foi realizado no governo 
anterior (gestão Cavani), com 
a promessa de que seria feito 
um loteamento no terreno que 
pertence ao município, porém 
após o afastamento de Cavani 
foi relatado que não havia pro-
jeto algum de lotemaneto no 

Populares realizaram 
manifestação por moradias 
na prefeitura de Itapeva

local, no entanto, diversas fa-
mílias acabaram invadindo e se 
estabelecendo no terreno.

Nossa equipe de reporta-
gem conversou com os mani-
festantes que disseram que não 
havia apoio do poder público 
no quesito habitacional e que 
aguardavam uma resposta do 
prefeito itapevense sobre a si-
tuação vivida por cerca de 85 
famílias que hoje estão vivendo 
na área invadida. A atitude foi 
tomada por conta da possibili-

dade de nos próximos dias ha-
ver uma reintegração de posse.

Ao serem questionados so-
bre o apoio de alguma auto-
ridade política, os populares 
disseram que a vereadora Dé-
bora Marcondes (PSDB) estava 
dando apoio aos mesmos. No 
entanto, somente após inter-
ferência da ex-vereadora Áurea 
Rosa foi que os manifestantes 
conseguiram uma reunião com 
o prefeito.

Na reunião, foram coloca-
das as reivindicações dos popu-
lares, além do pedido para re-
gularização dos lotes, também 
foram reivindicados infraestru-
tura como água e luz no local 
além de uma ação da Assistên-
cia Social junto aos ocupantes 
do terreno. O prefeito explicou 
que não é possível atender o 
pedido dos manifestante por 
conta da situação irregular do 
local, além disso, explicou que 
a questão de reintegração de 

posse não é de competência da 
prefeitura determinar ou não a 
retomada da área e sim da Jus-
tiça.

Mário Tassinari disse que já 
foi fechado um convênio para 
trazer mais 100 moradias no-
vas para Itapeva através de um 
programa habitacional e que as 
famílias que ocupam o terreno 
poderiam passar por uma tria-
gem do CRAS - Centro de Re-
ferência de Assistência Social, 
e as que se encaixassem nos 
requisitos já serão colocadas 
como concorrentes a uma das 
novas casas a serem construí-
das. O prefeito convidou ainda 
uma das pessoas que fizeram 
parte do grupo que se reuniu 
com ele a estar presente nas 
reuniões da Comissão de Habi-
tação que vem discutindo po-
líticas públicas habitacionais e 
as formas de distribuição e nor-
mativas para concorrer a tão 
sonhada casa própria.

O governador do Estado, 
autorizou no último mês, a 
abertura gradual das escolas 
nas cidades que estão na fase 
amarela do Plano São Paulo, po-
rém, em duas fases distintas. 

O governo ainda, deixou 
que os municípios tenham au-
tonomia para decidir o momen-
to exato de retornar com as ati-
vidades presenciais.

“A cidade de Itapeva não 
voltará às aulas enquanto não 
houver segurança absoluta 
para a ação”. A informação foi 
confirmada nesta quarta-feira 
(02), pela secretária da Educa-
ção, Patrícia Felício Matos.

“Em Itapeva, as escolas da 
rede municipal estão sendo 

Secretária da Educação 
de Itapeva fala sobre 
possibilidade de volta às aulas

preparadas para a volta gradual 
das aulas presenciais, quando 
houver condições seguras para 
que isso ocorra; O  Conselho 
Municipal de Educação através 
de suas Câmaras de Educação e 
juntamente com os técnicos da 
Secretaria Municipal da Educa-
ção, tem estudado e desenvol-
vido os protocolos de retorno 
as aulas,  em momento opor-
tuno e com total segurança 
dentro do protocolo sanitário 
previsto. 

Os pais podem ficar tran-
quilos, pois os alunos serão 
assistidos de forma presencial 
caso ocorra a volta ou de forma 
remota se não houver segurida-
de”, disse a secretária.

A vereadora Vanessa Guari 
(PL), encaminhou a prefeitura 
de Itapeva um requerimento 
solicitando informações sobre 
os motivos que levaram a ser 
cancelado a “Patrulha Maria da 
Penha” no município.

A “Patrulha Maria da Penha” 
é realizada pela Guarda Civil 
Municipal de Itapeva, guardas 
capacitados para trabalhar com 
mulheres vítimas de agressões 
domésticas visitam aleatoria-
mente as vítimas para saber 
como estão e prevenir qualquer 

ameaça por parte dos agresso-
res, dando assim uma seguran-
ça maior as vítimas.

Procuramos o Comandante 
da GCM, Rafael Augusto Rossi 
Vieira, para saber o que de fato 

estava acontecendo e o mesmo 
informou que devido a Pande-
mia, o que houve foi uma mu-
dança no que diz respeito as 
visitas, para preservar tanto as 
vítimas assistidas pela patrulha, 

como a guarda responsável, as 
visitas físicas foram canceladas 
momentaneamente, porém atra-
vés de Whatsapp estão sendo 
monitoradas diuturnamente.

Rafael explicou ainda que 
o contato entre as vítimas e a 
GCM é constante e que mes-
mo por aplicativo as ações es-
tão dando resultado, tanto que 
durante esse período já foram 
registradas duas ocorrências 
com detenção de infratores que 
desrespeitaram as imposições 
feitas pela Justiça.

Patrulha Maria da Penha está sendo 
realizada via aplicativo de mensagens

Medida foi tomada para prevenção do Covid-19. Comandante da Guarda Municipal explica que 
mesmo assim mantém guarda responsável de prontidão para atender alguma emergência

Policiais militares de 
Bom Sucesso de Itararé, 
capturaram na segunda-
-feira (31), um foragido 
da Justiça.

De acordo com os 
policiais, ao realizarem 
patrulhamento pela Ave-
nida Coronel Macedo, na 
área central do municí-
pio, por volta das 16h, 
deparam com um indiví-
duo caminhando pela via 
pública que ao avistar a 
viatura demonstrou ner-
vosismo e gerou a sus-
peita. Diante disso os 

policiais fizeram a abor-
dagem do mesmo.

 Em busca pessoal 
nada de ilícito foi encon-
trado, porém ao efetuar 
consulta via COPOM ve-
rificou-se que o suspeito 
constava como procurado 
pela Justiça, art.157 pará-
grafo 2° do Código Penal, 
em processo pelo municí-
pio de Cafelândia.

Os policiais deram voz 
de prisão ao condenado e 
apresentaram no Plantão 
Policial para o recolhimento 
ao Sistema Penitenciário.

Condenado por 
roubo é capturado 
em Bom Sucesso 
de Itararé
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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 aceitaram 
falar sobre o que os levou a tri-
lhar esse caminho e de como 
imaginam que será o desafio de 
assumir uma Prefeitura em meio 
a tudo o que está acontecendo 
atualmente. Entramos em con-
tato com os nomes que estão 
sendo colocados para a disputa 
eleitoral deste ano. Conforme as 
respostas forem sendo enviadas, 
estaremos divulgando para que 
a população conheça e já analise 
os possíveis concorrentes ao Exe-
cutivo e suas propostas.

Já existem vários nomes sen-
do dados como certos como can-
didatos ao cargo de prefeito para 
as próximas eleições. Ainda que 
como pré-candidatos, alguns de-
les já aceitaram falar sobre o que 
os levou a trilhar esse caminho 
e de como imaginam que será o 
desafio de assumir uma prefei-
tura em meio a tudo o que está 
acontecendo atualmente. Entra-
mos em contatos com os nomes 
que estão sendo digitados para 
a disputa eleitoral deste ano, e 
conforme as respostas forem 
sendo enviadas estaremos di-

Gisele Pavan: pré-candidata 
a prefeita fala sobre estar à 
disposição ao pleito 2020

vulgando para que a população 
conheça e já análise os possíveis 
concorrentes ao Executivo e suas 
propostas.

A entrevistada de hoje é Drª. 
Gisele Pavan, que por mais de 30 
anos esteve à frente da Delegacia 
da Mulher em Itapeva. Confira:

IN- A senhora é de fato pré-
-candidata a prefeita em Itapeva? 
Por quê?

Gisele- Sou pré-candidata a 
prefeita de Itapeva pelo partido 
Podemos, e a intenção dessa can-
didatura é fazer a diferença para 
a população itapevense com ho-
nestidade e inovação, trabalhei 
na Delegacia da Mulher durante 

31 anos e sempre procurei ajudar 
no que pudesse legalmente as 
pessoas e agora eu queria fazer 
isso de forma mais ampla.

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

Gisele- Acho que será difícil o 
trabalho de prefeito, mas acredi-
to que será diferente, pois como 
dizem na televisão existe agora 
um novo normal e tudo terá que 
ser adaptado dentro desse novo 
normal.

IN- Apesar de ser ainda pré-
-candidata, quais os setores que 
a senhora tem mais planos para 

trabalhar? Poderia nos dizer um 
deles?

Gisele- Acredito que infeliz-
mente, ou felizmente, depende 
da situação, tudo funciona com 
dinheiro, tudo fica melhor com 
dinheiro, então meu principal 
objetivo é empoderar economi-
camente Itapeva, todos os seus 
habitantes o tanto quanto for 
possível para que com essa ge-
ração monetária maior possa 
haver uma melhoria nos outros 
campos de atuação da prefeitura 
municipal.

IN- Sabemos que para se con-
solidar como candidato é preciso 
ter uma base forte, como está a 
da senhora?

Gisele- Quanto a base polí-
tica, eu não tenho trabalhado 
nessa área, mas o Podemos é um 
partido forte em Itapeva e tenho 
recebido muito apoio não só do 
partido, mas de várias pessoas 
que conhecem o meu trabalho.

IN- Qual o recado que deixa a 
população itapevense?

Gisele- O recado que quero 
deixar para Itapeva é que a mi-
nha pré-candidatura está lan-
çada e se eu for a candidata e 
sendo eleita a minha intenção 
é a melhor possível, quero fazer 
uma gestão com honestidade e 
inovação.

O vereador Marinho Nishi-
yama (PP), encaminhou um 
requerimento à prefeitura de 
Itapeva solicitando a possibili-
dade de reabertura da Praça de 
Eventos Zico Campolim.

De acordo com Marinho po-
deria ser estabelecido um horá-
rio de abertura e fechamento 
do local, que seria utilizado 
para atividades de lazer e es-
portiva. O pedido vem após di-
versas pessoas questionar a in-
terdição do local para prevenir 
aglomerações, enquanto bares 
e restaurantes já funcionam 

com atendimento presencial 
e as aglomerações em filas de 
agências bancárias.

Já a prefeitura informa que 
a interdição foi feita através da 
Justiça por meio do Ministério 
Público e que só poderá abrir a 
praça novamente quando o MP 
autorizar.

O local acabou interditado 
depois que foram registradas 
aglomerações constantes em 
suas dependências e com a 
maioria das pessoas desrespei-
tando as normas de segurança 
ao Covid-19.

Vereador Marinho 
pede reabertura da 
Praça de Eventos
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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 enfermeira Priscila Nico-
letti Neves Camargo iniciou na 
quarta-feira (02), os trabalhos 
frente à Secretaria Municipal de 
Saúde, onde dará sequência às 
ações desenvolvidas pela então 
secretária Karen Grube Lopez, a 
qual precisou se afastar do car-
go por um problema de saúde 
na família.

Karen assumiu a Pasta no 
final do ano de 2019 e em 2020 
enfrentou a pandemia contra 
o novo Coronavírus, definiu 
estratégias para o combate e 
enfrentamento à Covid, sem 
deixar de lado os demais seto-
res da Saúde.

Priscila, graduada em En-
fermagem pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa des-
de 2006 ingressou como servi-
dora pública da Prefeitura de 
Itapeva, onde é atualmente en-
fermeira com atuação em Uni-

dade Básica de Saúde e equipe 
de monitoramento Covid-19. 
Já atuou em Estratégia de Saú-
de da Família e Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saú-
de (2008-2010), Vigilância na 
Investigação de Óbitos de nati-
morto, menor de um ano, ma-
terno e mulher em idade fértil 
(2010-2011); Coordenação de 
Enfermagem da Atenção Bási-
ca na Secretaria Municipal de 
Saúde de Itapeva (2010-2012). 
Ela também é Mestre em Saúde 
Coletiva (FOP- UNICAMP 2013-
2016).

A secretária de Saúde inte-
rina é qualificada e capacitada 
para continuar desenvolvendo 
ações diante da maior pan-
demia já vivenciada, contra a 
Covid-19. Para a Karen, nossos 
agradecimentos por esta traje-
tória e votos de força para en-
frentar essa batalha”.

Secretária de 
Saúde interina 
assumiu cargo na 
quarta-feira (02)
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PROCLAMAS
Itapeva - SP, filho de ROMILDO SALGADO 
RODRIGUES, aposentado, nacionalidade bra-
sileira, 65 anos, natural de Estrela D´Oeste - SP, 
nascido na data de 12 de setembro de 1955 e de 
ANGELA ISABEL RODRIGUES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 63 anos, natural de Osas-
co - SP, nascida na data de 15 de março de 1957, 
residentes e domiciliados em Itaberá - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 25 
anos de idade, nascida a 12/01/1995, psicóloga, 
residente à Rua Sebastião Nobrega da Silva, nº 
300, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de ELIAS 
CONCEIÇÃO, soldador, nacionalidade brasi-
leira, 55 anos, natural de Barra do Chapéu - SP, 
nascido na data de 25 de março de 1965 e de ELDA 
LOPES DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, diretora de 
escola, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de 
Buri - SP, nascida na data de 07 de maio de 1967, 
residentes e domiciliados nesta cidade de Itapeva - 
SP. Itapeva. 01 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V MILTON ALVES e JOSIANE 
MARTINS DANINI, sendo ELE:- natural de Sa-
rapuí-SP, divorciado de Valdeli dos Santos Gonçalves, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 12/06/2017, com 
44 anos de idade, nascido a 24 de setembro de 1975, 
vendedor, residente à Rua Agua Viva, nº 595, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filho de MARIO ALVES, 
natural de Sarapuí-SP, nacionalidade brasileira, fa-
lecido em Sarapuí-SP e de LAZARA MARIA 
FOGAÇA MARTINS, natural de Sarapuí-SP, na-
cionalidade brasileira, falecida em Sarapuí-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira de Juliano Rodri-
gues, cujo o casamento foi dissolvido aos 18/03/2020, 
com 40 anos de idade, nascida a 25/04/1980, balco-
nista, residente à Rua Dirce Camargo de Almeida, nº 
1095, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filha de PEDRO 
MAXIMO DANINI, natural de São Carlos-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
IZABEL CRISTINA MARTINS, aposentada, na-
cionalidade brasileira, 63 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 01 de 
setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V ANDRÉ BARRANCO SE-
GÓBIA JUNIOR e DAMARES FERREIRA 
SANTANA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, 
divorciado de Nilza de Oliveira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 18/05/2016, com 51 anos de idade, 
nascido a 02 de julho de 1969, motorista, residente 
à Rua José Pedroso de Oliveira, nº 368, Parque Pla-
nalto, Itapeva - SP, filho de ANDRÉ BARRAN-
CO SEGÓBIA, falecido em Itapeva- SP e de 
AVELINA RODRIGUES SEGÓBIA, falecida 
em Itapeva- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, divorciada de José Roberto Camargo Faria, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 01/03/2018, 
com 32 anos de idade, nascida a 25/01/1988, téc-
nica em enfermagem, residente à Rua Maria de 
Lima, nº 138, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha de 
CELSO RODRIGUES SANTANA, falecido 
em São Paulo-SP na data de 14 de julho de 1988 
e de IRENE APARECIDA FERREIRA SAN-
TANA, do lar, nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Santo Antonio da Pratina- PR, nascida na 
data de 27 de julho de 1966, residente e domiciliada 
em Itapeva- SP. Itapeva. 02 de setembro de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimento, 
acuse-o na forma e sob as penas da Lei. Lavro o pre-
sente que será afixado em Cartório, em lugar de costu-
me 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 FELIPE FARIA DE ALMEIDA e 
JESSICA RODRIGUES DA LUZ PIRES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
29 anos de idade, nascido a 22 de junho de 1991, 
instalador de acessórios, residente à Rua Eugenio 
Antonio de Souza, nº 249, Jardim Nova Itapeva, Ita-
peva - SP, filho de EDENILSON DE ALMEIDA, 
vendedor, nacionalidade brasileira, 55 anos, natural 
de Angatuba- SP, nascido na data de 30 de junho de 
1965 e de ADRIANA APARECIDA FARIA DE 
ALMEIDA, costureira, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itapeva- SP, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva- SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida a 
17/04/1994, vendedora, residente à Rua Eugenio An-
tonio de Souza, nº 249, Jardim Nova Itapeva, Itapeva 
- SP, filha de LUIZ ANTONIO VIEIRA PIRES, 
resineiro, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Itapeva- SP, nascido na data de 28 de agosto de 1972 
e de MARISA RODRIGUES DA LUZ, resineira, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de Itapeva- 
SP, nascida na data de 02 de novembro de 1974, re-
sidentes e domiciliados nesta cidade de Itapeva- SP. 
Itapeva. 26 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV VINÍCIUS BATISTA DA CRUZ e 
JESSICA KAIANDRA OLIVEIRA DE SOU-
ZA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
22 anos de idade, nascido a 22 de novembro de 1997, 
serviços gerais, residente no Sitio São Pedro, Morro 
Pelado Km 36, Itapeva - SP, filho de NILTON CE-
SAR DA CRUZ, trabalhador rural, nacionalidade 
brasileira, 46 anos, natural de Sorocaba- SP, nasci-
do na data de 07 de abril de 1974 e de SILVANA 
LARA BATISTA CRUZ, vendedora, nacionalida-
de brasileira, 43 anos, natural de Itapeva- SP, nascida 
na data de 27 de novembro de 1976, residentes e do-
miciliados nesta cidade de Itapeva- SP; sendo ELA:- 
natural de Capão Bonito-SP, solteira, com 20 anos de 
idade, nascida a 21/01/2000, estudante, residente no 
Sitio São Pedro, Morro Pelado Km 36, Itapeva - SP, 
filha de LUIZ CARLOS CARDOSO DE SOU-
ZA, agricultor, nacionalidade brasileira, 49 anos, natu-
ral de Itapeva- SP, nascido na data de 09 de maio de 
1971 e de MARCILENE MIRANDA OLIVEIRA 
DE SOUZA, agricultora, nacionalidade brasileira, 
40 anos, natural de São Paulo-SP, nascida na data de 
10 de junho de 1980, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva- SP. Itapeva. 27 de agosto de 2020 

Nºs I, II, III e IV MAYCON ALBERTO DE 
MELO OLIVEIRA e CAMILA VITORIA 
RAMOS DOS SANTOS, sendo ELE:- natu-
ral de Taguaí-SP, solteiro, com 20 anos de idade, 
nascido a 03 de março de 2000, técnico de tele-
comunicações, residente à Rua João Carniato, nº 
579, Centro, Taguaí - SP, filho de EDNEI JOSÉ 
DE MELO OLIVEIRA, costureiro, nacionalida-
de brasileira, 43 anos, natural de Fartura-SP e de 
ROSELY LOUREANO OLIVEIRA, profes-
sora, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Avaré-SP, residentes e domiciliados em Taguaí-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
16 anos de idade, nascida a 12/08/2004, estudan-
te, residente à Rua Zianir Pires de Oliveira, nº 56, 
Jardim Virginia, Itapeva - SP, filha de RICARDO 
VIEIRA DOS SANTOS, aposentado, naciona-
lidade brasileira, 37 anos, natural de Itapeva-SP e 
de CRISTIANE RAMOS DE ASSIS DOS 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 35 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP. Itapeva. 27 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V CARLOS ROBERTO DA 
COSTA e LAÍS APARECIDA CASTRO 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, 
solteiro, com 45 anos de idade, nascido a 25 de no-

vembro de 1974, jardineiro, residente à Rua Roque 
Pereira de Godoi, nº 408, Vila São Matheus, Itapeva 
- SP, filho de CARLOS MONTEIRO DA COS-
TA, natural de Itaberá- SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva- SP e de APARECIDA DE 
RAMOS COSTA, do lar, nacionalidade brasileira, 
68 anos, natural de Itapeva- SP, residente e domicilia-
da em Itapeva- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, divorciada de Valdinei Rodrigues de Paula, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 19/07/2012, com 31 
anos de idade, nascida a 11/10/1988, do lar, residen-
te à Rua Roque Pereira de Godoi, nº 408, Vila São 
Matheus, Itapeva - SP, filha de CARLOS DIAS 
DOS SANTOS, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 51 anos, natural de Nova Campina- SP 
e de MIRIAN APARECIDA CASTRO SAN-
TOS, do lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, na-
tural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva- SP. Itapeva. 28 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV ELVIS STESKY SANTOS OLI-
VEIRA e ALIANE LAURA LORENTE SIL-
VA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 21 anos de idade, nascido a 08 de março de 
1999, motorista, residente à Rua Cornelio Vieira 
Cruz, nº 290, Parque Cimentolandia, Itapeva - SP, 
filho de ELÍ CAMARGO DE OLIVEIRA, mo-
torista, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural 
de Nova Campina-SP, residente e domiciliado em 
Nova Campina-SP e de MAURA APARECIDA 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Itapeva-SP, residente e domici-
liada em Sumaré-SP; sendo ELA:- natural de Capão 
Bonito-SP, solteira, com 25 anos de idade, nascida 
a 07/02/1995, professora, residente à Estrada Muni-
cipal, nº 360, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha 
de JAIR ELISEU DA SILVA, caminhoneiro, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de Capão 
Bonito-SP, nascido na data de 04 de junho de 1970, 
residente e domiciliado em Ponta Grossa - PR e de 
ROSANGELA DE FÁTIMA CAIN, psicopeda-
goga, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Vinhedo-SP, nascida na data de 22 de setembro de 
1969, residente e domiciliada em Nova Campina - SP. 
Itapeva. 28 de agosto de 2020 

Nºs I, III, IV e V THIAGO LUIZ PINESCHI FER-
REIRA e BRUNA MENDES RODRIGUES 
DA COSTA, sendo ELE:- natural de Itatiaia-RJ, 
divorciado de Roberta Fontes Pineschi, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 07/12/2018, com 43 anos 
de idade, nascido a 10 de março de 1977, médico, 
residente à Rua Armando da Costa, nº 243, Jardim 
Maringá, Itapeva - SP, filho de RAIMUNDO LUIZ 
FERREIRA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
80 anos, residente e domiciliado em Porto Real-RJ e 
de KATIA PINESCHI FERREIRA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 67 anos, residente e domi-
ciliada em Porto Real- RJ; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 29 anos de idade, nascida a 
27/10/1990, farmacêutica, residente à Rua Armando 
da Costa, nº 243, Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
filha de VICENTE RODRIGUES DA COSTA 
NETO, natural de Itapeva-SP, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itapeva-SP e de MAGNOLIA 
NEVES MENDES RODRIGUES DA COS-
TA, aposentada, nacionalidade brasileira, 80 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. 28 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV EVERTON CARVALHO OLIVEIRA 
e ANA LAURA OLIVEIRA LÊMES, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de idade, 
nascido a 24 de setembro de 2000, servente de pedreiro, 
residente à Rua Hermogenes Simão de Almeida, nº 135, 
Jardim Brasil, Itapeva - SP, filho de MISAEL LOPES 
DE OLIVEIRA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 22 de de-
zembro de 1967 e de NADIL DE ARAUJO CARVA-
LHO OLIVEIRA, vendedora, nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 05 de 

dezembro de 1964, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 
anos de idade, nascida a 27/01/2002, do lar, residente à 
Rua Carlos de Campos, nº 44, Vila Santana, Itapeva - SP, 
filha de MOISÉS GARCIA LÊMES, pedreiro, na-
cionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itaporanga-SP, 
nascido na data de 14 de novembro de 1967 e de CÉLIA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA LÊMES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 27 de janeiro de 1969, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 28 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV CEZAR GABRIEL GOMES DE 
CAMARGO e LIDIANE DE OLIVEIRA TEO-
DORO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 23 anos de idade, nascido a 21 de setembro 
de 1996, bancário, residente à Rua Rui França, nº 
118, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de GILSON 
DUARTE DE CAMARGO, carreteiro, naciona-
lidade brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-SP e 
de ELIANA GOMES DE CAMARGO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itaberá-
-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos 
de idade, nascida a 12/12/1996, auxiliar administrati-
vo, residente à Rua Adriano Gomes de Carvalho, nº 
252, Jardim Imperador, Itapeva - SP, filha de RAUL 
FRANCISCO TEODORO, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de Itaberá-
SP e de LAURIANA MARTINS DE OLIVEI-
RA TEODORO, do lar, nacionalidade brasileira, 
50 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domici-
liados em Itapeva-SP. Itapeva. 29 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV JOSÉ LUIZ SALES e ALICE 
FARIAS MIRANDA LEITE, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, solteiro, com 40 anos de ida-
de, nascido a 04 de maio de 1980, serviços gerais, 
residente à Rua Jandaia, nº 78, Vila Boava, Itapeva 
- SP, filho de NEIDE SALES MOREIRA, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP na data de 13 de agosto de 2020; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos 
de idade, nascida a 13/09/1996, do lar, residente no 
Bairro Fundão, Itapeva - SP, filha de IVAN MIRAN-
DA LEITE NETO, carvoeiro, nacionalidade brasi-
leira, 49 anos, natural de Itapeva-SP e de IANELE 
CRISTINA FARIAS MIRANDA LEITE, do lar, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itapeva-
-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itape-
va. 31 de agosto de 2020 

Nºs I, III e IV JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR 
e THAUANA GOMES RODRIGUES DUAR-
TE, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 21 anos de idade, nascido a 29 de novembro 
de 1998, estoquista, residente à Rua Tomaz Aquino 
Pereira, nº 55, Apt.23A, Residencial Paulina de 
Moraes, Itapeva - SP, filho de JORGE DE OLI-
VEIRA, cabeleireiro, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Luna-ES e de ANA ANGELICA 
VIEIRA, cozinheira, nacionalidade brasileira, 46 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e domi-
ciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Apiaí-SP, solteira, com 24 anos de idade, nascida 
a 03/05/1996, do lar, residente à Rua Tomaz Aquino 
Pereira, nº 55, Apt.23A, Residencial Paulina de 
Moraes, Itapeva - SP, filha de VALDEMIR RO-
DRIGUES DUARTE, borracheiro, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Barra do Chapéu-SP 
e de SILVIA GOMES DA SILVA, professora, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Cêrro 
Azul-PR, residentes e domiciliados em Barra do Cha-
péu-SP. Itapeva. 01 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV RODOLPHO SALGADO RO-
DRIGUES e THAIS DE ALMEIDA CON-
CEIÇÃO, sendo ELE:- natural de Londrina-PR, 
solteiro, com 25 anos de idade, nascido a 09 de 
dezembro de 1994, vendedor, residente Rua Se-
bastião Nobrega da Silva, nº 300, Jardim Maringá, 
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No final da tarde de segun-
da- feira (31), durante o patru-
lhamento, pelas imediações 
da Vila Esperança, em Itararé, 
uma equipe da Polícia Militar 
surpreendeu um indivíduo, co-
nhecido pelo cometimento de 
dezenas de furtos na cidade, 
carregando uma sacola plástica 
nas mãos e ao visualizar a apro-
ximação da viatura tentou es-
conder o objeto e seguiu cami-
nhando e por isso foi abordado.

Com o sujeito nada de ilí-
cito foi encontrado, então os 
policiais averiguaram a sacola 
e verificaram que se tratava de 
peças novas de vestuários.

Ao ser questionado pelos 
policiais o suspeito alegou 
que as roupas eram de um 
amigo que havia lhe dado 
para serem trocadas por dro-
gas na referida Vila, que é po-
pularmente conhecida pelas 
ocorrências de tráfico de dro-
gas em Itararé.

O rapaz não conseguiu 
confirmar sua versão quanto 
à origem das roupas e por isso 
foi apresentado no Plantão Po-
licial.

As roupas foram apreendi-
das para investigações e locali-
zação dos verdadeiros proprie-
tários. O suspeito foi liberado.

Homem é detido 
por suspeita de 
furto de roupas

Na madrugada desta ter-
ça-feira, dia 01 de setembro, a 
Guarda Civil Municipal de Ita-
peva, apreendeu drogas pela 
Travessa Sol Nascente, na Vila 
Mariana, local já conhecido 
pela comercialização de entor-
pecentes.

De acordo com a GCM, por 
volta das 03h31, a equipe GE-
PAR, avistou um indivíduo, que 
ao perceber a presença da via-
tura, que passava em frente à 
Escola José Vasques, apressou o 
passo e adentrou um corredor, 
conhecido como “corredor do 

pudim”.
A equipe seguiu até o local, 

não localizando o indivíduo, 
que provavelmente adentrou 
uma das casas. Porém, ao fazer 
uma busca minuciosa foi loca-
lizado entre o telhado de uma 
das residências uma trouxinha 
contendo 28 pedras de crack, 2 
porções de maconha e 4 pinos 
contendo cocaína.

Diante dos fatos, os entor-
pecentes foram apresentados 
no Plantão Policial, onde a 
autoridade determinou a sua 
apreensão.

Equipe tática 
da GCM encontra 
drogas pela 
Vila Mariana

Na manhã desta segunda-
-feira (31), a Polícia Mili-
tar deteve um indivíduo 

com drogas pela Rua Antonio 
Monteiro de Almeida, na Vila 
São Francisco.

Segundo os policiais, a equi-
pe realizava patrulhamento 
pelo local quando avistaram 
um rapaz parado em frente a 
uma residência, o indivíduo 
que já é conhecido nos meios 
policiais ao notar a aproxima-
ção da viatura demonstrou ner-
vosismo e tento sair do local, 

porém foi abordado.
Com o rapaz foi encontrado 

em sua cintura uma caixa de 
cigarro contendo 19 pinos de 
cocaína e em um de seus bolsos 
mais dois papelotes de maco-
nha, além de R$99 (noventa e 
nove reais) em notas diversas.

Diante da situação foi con-
duzido o indivíduo até o Plan-
tão Policial onde doi elaborado 
boletim de ocorrência de Porte 
de Entorpecente, as drogas fo-
ram apreendidas e o rapaz libe-
rado em seguida.

Indivíduo é detido com 
cocaína na Vila São Francisco

No domingo (30), por vol-
ta das 22h20, a equipe tática 
ROMU, patrulhava pela Vila 
Boava, quando dois indivíduos 
ao avistarem a viatura, se com-
portaram de maneira estra-
nha, jogando um saco plástico 
ao chão e saíram correndo em 
sentidos diferente, não sendo 
possível fazer abordagem.

De imediato foi verificado o 
saco plástico, no qual estavam 
15 pinos de cocaína, 8 pedras 
pequenas de crack e 6 trouxi-
nhas de maconha.

Os entorpecentes foram 
apresentados a autoridade poli-
cial, a qual determinou o regis-
tro da ocorrência e apreensão 
das drogas.

Guarda Municipal 
apreende entorpecentes 
pela Vila Boava Na segunda-feira (31), por 

volta das 09h40, equipes da 
Guarda Civil Municipal de Ita-
peva, em patrulhamento pela 
Vila Vitória depararam-se com 
um indivíduo no meio da mata, 
que ao avistar a viatura saiu em 
disparada, não sendo possível 

abordá-lo. Porém durante bus-
cas pelo local foi encontrado 30 
pinos contendo cocaína.

Diante dos fatos, foram 
apresentados os entorpecentes 
no Plantão Policial, onde a au-
toridade determinou o registro 
e a sua apreensão.

GCM apreende drogas 
pela Vila Vitória
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Evento reúne mais de 
100 ciclistas em retomada 
das atividades esportivas
No domingo (30), cerca 

de 110 ciclistas parti-
ciparam de um evento 

ciclístico em Itapeva.
Os amantes da bike se reu-

niram em Itapeva e seguiram 
para o município de Bom Suces-
so de Itararé usando como rota 
a antiga estrada que ligava as 
duas cidades.

O evento marcou a retoma-
da das atividades esportivas 
depois que a região foi classifi-
cada na fase amarela do Plano 
São Paulo que autorizou deter-
minadas modalidades de espor-
tes a serem feitas. Os ciclistas 
que participaram do passeio 
foram orientados sobre as nor-
mas de prevenção.

O passeio foi um misto de 
esporte, turismo e confrater-
nização entre os participantes, 
além dos ciclistas, mais 15 pes-
soas estiveram no apoio.

O próximo evento do gê-
nero será no aniversário de 
Itapeva, 20 de setembro, onde 
os ciclistas irão até o Cânnion 
Pirituba.
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