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GCM apreende drogas 
em diversos pontos da cidade

Na segunda-feira (07), por 
volta das 20h20, a equipe tática 
da Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU), estava em patrulha-
mento pela Vila São Francisco, 

quando um indivíduo, ao avis-
tar a viatura, jogou um saco 
plástico no chão e saiu corren-
do, não sendo possível abordá-
-lo. Página 02.

Drogas e dinheiro na 
Vila São Francisco

Na quinta-feira (03), por 
volta das 22h45, a equipe táti-
ca da Ronda Ostensiva Muni-
cipal - ROMU, patrulhava pela 

Vila Taquari, quando três indi-
víduos ao avistarem a viatura, 
se comportaram de maneira 
suspeita. Página 08.

Maconha, cocaína e 
crack na Vila Taquari

Jardim Virgínia

Jardim Guanabara

PÁGINA 07

Equipe da Guarda 
Municipal apreende 

drogas na Vila 
São Francisco

Diferentemente dos anos 
anteriores, o dia da Indepen-
dência do Brasil foi comemo-

rado de maneira diferente. Por 
conta da pandemia, o tradi-
cional desfile cívico realizado 

todos os anos pela Secretaria 
da Educação, deu lugar à uma 
carreata. Página 05.

Comemoração da 
Independência do Brasil foi 

realizada através de carreata
Devido à pandemia, 7 de setembro foi marcado por carreata de 

professores, forças de segurança e servidores da Educação

Dagoberto usa redes sociais 
para informar a desistência 
da candidatura a prefeito

Vereador Marinho 
pede a paralisação de 

pagamentos a Luiz Cavani
O vereador Marinho Nishi-

yama (PP), encaminhou um 
requerimento ao Ministério 
Público pedindo medidas para 
que seja suspenso o pagamen-
to de salário do prefeito afasta-
do, Luiz Cavani. Página 02.

Números da 
criminalidade 

despencam 
em agosto
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A culpa é de quem?

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Amai os vossos inimigos
(Mateus cap., XII. V 43-47) -.

“Onde está o inimigo?”
1-Em você mesmo. Nas ten-

tações dos maus pensamentos, 
no mal que ainda mora em nós 
(no orgulho, na exaltação da 
personalidade, no egoísmo, na 
avareza e na falta de tolerância, 
etc).

2-Nos encarnados: que te 
perseguem com o ódio, na vin-
gança.

3-Nos desencarnados: que 
levam para o além túmulo o 
ódio. A morte não elimina o 
ódio, que se manifestam com 
obsessões, subjugações.

Como amar o inimigo?
1-Fazer de um inimigo um 

amigo, antes e depois da morte 
(sua ou dele).

2-Tendo tolerância, bonda-
de para com os inimigos.

3-Combater o ódio com a 
caridade.

4-Saber que amar o inimigo 
é a lei da solidariedade, frater-
nidade universal.

5-Trocar o “olho por olho” 

por” retribuir o mal com o 
bem”.

6-Jesus não proibiu a defe-
sa, mas condenou a vingança.

7-O amor nos aproxima de 
Deus, o ódio nos afasta dele.

8-A lei natural, o extinto de 
conservação, não permite se es-
tender o pescoço ao inimigo. Se 
afasta ou sai de perto.

9-A vingança é um estado 
de atraso espiritual do homem.

10-Saber que: ressentimen-
to é uma vingança não realiza-
da.

DEVEMOS SABER QUE: 
1-Ódio, ressentimento, mágoa, 
pensamentos de vingança DES-
TROEM o equilíbrio mental, 
espiritual, físico que quem os 
alimenta.

2-Alguém que age mal co-
nosco, não são nossos inimigos, 
mas sim, são infelizes analfabe-
tos espirituais, que não sabem 
o que fazem. Por isso precisam 
de nossas orações.

3-“ PAI PERDOA-LHES, POR-
QUE NÃO SABEM, O QUE FA-
ZEM”.

A ânsia por achar um cul-
pado para tudo tem levado 
pessoas a apontar o dedo para 
terceiros, quando na verdade a 
culpa está no próprio umbigo.

Criticar a fiscalização e os 
governantes sobre as constan-
tes aglomerações pela cidade 
não fazem com que o vírus seja 
controlado. A verdade é que en-
quanto as pessoas não se cons-
cientizarem sobre a gravidade 
do Coronavírus, não há político 
ou fiscal que os impeça de sair 
às ruas.

Infelizmente não tem como 
um Guarda segurar na mão do 
munícipe e levá-lo para casa, 
certo? 

O que muitos não enten-
deram ainda é que muitos, a 
grande maioria, dos infectados 
por Covid é assintomático, ou 
seja, não apresenta sintomas 
característicos da doença. Mas 

aí está o grande perigo: mesmo 
sem sintomas, pode espalhar o 
vírus para outras pessoas. Nin-
guém sabe ao certo como é o 
Coronavírus, como ele atinge 
o organismo, quem vai sobrevi-
ver a ele ou não, em quem será 
somente uma gripe, enfim, o 
que sabemos é que essa doença 
nos surpreendeu da noite para 
o dia e mudou nossas vidas 
drasticamente.

O resultado disso tudo? Mi-
lhares de mortes e a economia 
indo por água abaixo.

Com uns achando que é 
brincadeira ou não, a Covid-19 
mata e está mais perto do que 
imaginamos.

Faça sua parte, não espere 
algum familiar ser contamina-
do para abrir seus olhos. Pre-
serve seus pais, filhos, avós, 
todos aqueles que você ama. 
Preserve vidas!

Na segunda-feira (07), por 
volta das 20h20, a equipe tática 
da Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU), estava em patrulha-
mento pela Vila São Francisco, 
quando um indivíduo, ao avistar 
a viatura, jogou um saco plástico 
no chão e saiu correndo, não sen-
do possível abordá-lo. 

De imediato, a equipe verifi-
cou o saco plástico, o qual con-
tinha em seu interior três trou-
xinhas de maconha, 01 pedra 

de crack e R$ 115 em dinheiro.
Como o indivíduo já é co-

nhecido no meio policial, foi 
feito contato com a sua mãe, a 
qual forneceu os documentos 
necessários para a confecção 
da ocorrência. 

Diante dos fatos, dinheiro 
e entorpecentes foram apre-
sentados à autoridade policial, 
a qual determinou o registro 
da ocorrência e apreensão dos 
objetos.

Apreensão de drogas 
e dinheiro na 
Vila São Francisco

Cinco vias do Jardim Nova 
Itapeva acabam de receber o re-
capeamento asfáltico. São elas: 
Rua Clarice Lopes Machado, 
Rua Rodis Gomes de Abreu, Rua 
Miguel C. dos Santos, Rua Cal-
iza Furquim de Almeida e Rua 
Jovil Gomes de Almeida.

As obras tiveram início no 
dia 02 de setembro e foi possí-
vel graças a um convênio com o 
Governo Estadual no valor de R$ 
252.047,17, sendo R$ 250.000,00 
de repasse por meio de uma 
emenda do deputado Carlos Cé-
sar e R$ 2.047,17 de contraparti-
da da Prefeitura Municipal. 

Jardim Nova Itapeva recebe recapeamento asfáltico

As obras de recapeamento 
asfáltico apresentam resulta-
dos efetivos na recuperação 
de buracos, desnivelamento e 
demais imperfeições causadas 

pelo tráfego intenso de veícu-
los pesados e ações climáticas. 

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, Diego Oliveira Car-

valho, as ruas estavam bastan-
te precárias, necessitando de 
urgente manutenção. “A ope-
ração tapa-buracos funciona 
apenas para algumas ruas, que 
não era o caso dessas cinco. A 
alta movimentação de veículos, 
caminhões e ônibus desgastam 
o asfalto formando buracos 
e quando não são atenuados 
eles crescem e viram crateras, 
prejudicando a mobilidade dos 
veículos e causando inclusive 
acidentes graves. Por esse mo-
tivo é tão importante realizar 
este tipo de serviço”, finalizou 
o secretário. 

Obras de asfaltamento da 
Perimetral Mário Covas 
estão a todo o vapor

Por meio de uma ação conjunta 
entre as Secretarias de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente 
e a Secretaria de Administrações 
Regionais, Transportes e Serviços 
Rurais foi dado início aos trabalhos 
de recuperação de base e asfalto 
em diversos pontos do Anel Viário 
Mário Covas, no Bairro de Cima.

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, Diego 
Oliveira Carvalho, os serviços de 
fresagem do asfalto estão sendo 
realizados com recursos próprios 
da Prefeitura e foram realizados 
preliminarmente para posterior 
recebimento do recapeamento as-
fáltico, já previsto através de con-
vênio federal.

O investimento total da obra 
é de R$ 1.101.544,05, sendo R$ 
987.600,00 do Governo Federal, 
por meio de emenda da deputado 
Guilherme Mussi, com contrapar-
tida da Prefeitura no valor de R$ 
113.944,05.

“Até o momento já foram 
aferidos 66% da obra”, contou o 
secretário.

A recuperação desta via é de 
grande importância, tendo em 
vista que pelo local há um tráfego 
intenso de veículos, principal-
mente pesados, pois é uma das 
estradas de ligação da Rodovia 
Francisco Alves Negrão (SP-258) à 
Rodovia Pedro Rodrigues Garcia 
(SP-249). Estas melhorias deverão 
dar mais segurança aos motoristas 
que trafegam pelo local, além de 
atender uma demanda antiga da 
população. 

“Gostaria de agradecer à Secre-
taria da Defesa Social, que nos deu 
suporte para esta ação, disponibi-
lizando seus guardas municipais 
para o controle do trânsito na 
Vicinal. Mais uma vez o trabalho 
dos GCMs foi de fundamental 
importância, para que pudésse-
mos fazer o nosso”, finalizou o 
secretário.

Projeto Guri está com inscrições online abertas
No dia 01 de setembro co-

meçaram as inscrições online 
para novos alunos e alunas do 
Projeto Guri (interior e litoral 
de São Paulo).

Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, nem 
possuir instrumentos ou reali-
zar testes seletivos.

O início das aulas presen-
ciais está previsto para o dia 
7 de outubro, conforme calen-
dário proposto pelo Governo 
no Plano São Paulo, apenas se 
todas as regiões do Estado se 
encontrarem na fase amare-
la nos 28 dias que antecedem 

essa data.
A volta às aulas presenciais 

também terá que ser autoriza-
da pelo poder público de cada 
uma das cidades. Todas as me-
didas de segurança estão sendo 
tomadas, visando a saúde e o 
bem-estar dos Guris, familia-
res, empregados, empregadas e 
comunidade.

Período de inscrição: até 
30 de setembro. Somente para 
crianças, adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incompletos.

Para realizar a inscrição o 
interessado deve acessar o site: 
http://bit.ly/matriculas22020

A 1ª CIA/PM do 54ºBPM/I co-
memora os números alcançados 
durante o mês de agosto em 
comparativo com o mesmo pe-
ríodo de 2019.

A companhia de polícia res-
ponsável pelo policiamento nos 
municípios de Itapeva, Buri, 
Ribeirão Branco e Taquarivaí, 
tiveram redução significativa 
em diversos crimes, os mais sa-
tisfatórios ficaram por conta da 
redução em 100% dos roubos de 
veículos e de homicídios.

De acordo com os dados da 

Números da 
criminalidade 
despencam em agosto

Polícia Militar só em agosto fo-
ram feitas 34 prisões em flagran-
te e mais de 1,100 pessoas foram 
abordadas.

Outro número que vale des-
tacar foi a redução de roubos 
(75%) e furtos (39%).

De acordo com a Polícia Militar 
os resultados são produtos de um 
policiamento preventivo e de ope-
rações realizadas constantemente 
pelos policiais, levando assim uma 
sensação de segurança maior a po-
pulação do municípios de abran-
gência da 1ªCIA/PM.

O vereador Marinho 
Nishiyama (PP), enca-
minhou um requeri-

mento ao Ministério Público 
pedindo medidas para que 
seja suspenso o pagamento 
de salário do prefeito afasta-
do, Luiz Cavani.

O pedido veio após Cava-
ni ser condenado na Justiça 
referente a CEI do Calote de 
2014, onde foram comprados 

Vereador Marinho pede a paralisação 
de pagamentos a Luiz Cavani

Afastado do cargo desde o final de 2019, Cavani permanece recebendo salário como prefeito, 
porém foi condenado e perdeu seus direitos políticos no início de deste mês

caixões sem dotação orça-
mentária, nessa mesma ação 
a Justiça determinou que Ca-
vani e o ex-secretário de Ação 
Social, Luciano de Oliveira 
perdessem seus cargos políti-
cos caso estivessem em algum 
e ainda a inexigibilidade por 
três anos, culminando assim 
na suspensão dos direitos po-
líticos.

Cavani que está afastado 

do cargo de prefeito pela Jus-
tiça desde 29 de novembro de 
2019, porém sem prejuízo ao 
salário de pouco mais de R$ 
23 mil.

Devido a condenação em 
trânsito em julgado, Marinho 
pede que a promotoria em 
ação conjunta com o Poder 
Judiciário e a Justiça Eleitoral 
venham a paralisar os paga-
mentos de Luiz Cavani.
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Nesta quarta-feira, dia 
09 de setembro, um grupo 
de carteiros de Itapeva e Re-
gião aproveitam o estado de 
greve para ajudar Hemocen-
tro da cidade com doação de 
sangue.

A greve foi deflagrada por-
que, segundo o sindicato, a em-
presa retirou 70 dos 79 benefí-

cios, itens do acordo coletivo de 
trabalho.

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) marcou para essa 
sexta-feira, dia 11, às 15 horas, 
audiência de conciliação para 
que trabalhadores dos Correios, 
em greve há mais de 20 dias, 
tentem entrar em acordo com 
a companhia.

Em greve, funcionários 
do Correio realizam 
doação de sangue

A campanha eleitoral nem 
começou ainda e já sur-
giu a primeira polêmica 

na política itapevense. 
Um dos pré-candidatos a 

prefeito pelo Podemos, Dago-
berto Mariano anunciou atra-
vés da rede social Facebook a 
sua desistência a candidatura. 
O anuncio foi feito no sábado 
(05), onde Dagoberto informou 
que desistia por perceber que a 
política no município não havia 
mudado em nada. 

Na mensagem postada, Da-
goberto diz ainda que talvez 

não saiba fazer política, mas 
que politicagem não faria, dei-
xando o suspense no ar diante 
do exposto.

Além de Dagoberto, o Pode-
mos também havia anunciado 
que a delegada Gisele Pavan, e 
a empresária Terezinha da Pau-
lina também estavam pleitean-
do a possibilidade de concorrer 
ao cargo do Executivo. O presi-
dente da Câmara Municipal de 
Itapeva, Oziel Pires também se 
manifestou a respeito da posta-
gem, segundo Oziel, Dagoberto 
teria tomado a decisão correta 

Dagoberto usa redes sociais 
para informar a desistência 
da candidatura a prefeito

Partido se diz surpreso e pede esclarecimentos da decisão.
Presidente da Câmara de Itapeva fala em livramento

e que teria lugar melhor para 
ele estar e que deveria sentir-se 
livrado.

Já o Podemos Itapeva tam-
bém se manifestou a respeito 
dizendo que foi uma grande 
surpresa a decisão de Dagober-
to e que lamentava a manei-
ra pela qual a sua decisão foi 

apresentada, porém que man-
tém a admiração pelo mesmo. 
O partido ainda informou que 
aguardava a apresentação for-
mal da desistência e elencando 
claramente e fundamentada as 
razões que o levaram a desistir 
de acordo com o que foi posta-
do em rede social.
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Diferentemente dos anos 
anteriores, o dia da In-
dependência do Brasil 

foi comemorado de maneira 
diferente. Por conta da pande-
mia, o tradicional desfile cívico 
realizado todos os anos pela Se-
cretaria da Educação, deu lugar 
à uma carreata.

A concentração ocorreu na 
Avenida Vaticano, em frente 
à Câmara Municipal, de onde 
teve início o trajeto pela cidade. 
A carreata passou pela Avenida 
Orestes Gonzaga, Praça 20 de 
Setembro, Avenida Cel. Acácio 
Piedade, Rua Santana, Praça 
Anchieta, Rua Pires de Fleury, 
Avenida José Ermírio de Mo-
rais, Avenida Paulina de Morais 
e terminou na Praça de Eventos 
Zico Campolim, onde os veícu-
los foram estacionados. 

Em cada ponto turístico 
e histórico da cidade, como a 
Praça do Tropeiro, Sala Verde, 

Comemoração da Independência do Brasil 
foi realizada através de carreata

Devido à pandemia, 7 de setembro foi marcado por carreata de 
professores, forças de segurança e servidores da Educação

Avenida Acácio Piedade, Bata-
lhão de Polícia Militar, Catedral 
de Sant’Anna, Casa da Cultura 
Cícero Marques, Fórum e Pre-
feitura havia uma viatura das 
forças de segurança.

Em seguida, teve início um 
ato simbólico na Praça da Ban-
deira, onde foram hasteadas as 
bandeiras de Itapeva, do Esta-
do de São Paulo e do Brasil, sob 
o som do Hino Nacional e do 
Hino da Independência.

Participaram do evento o 
presidente da Câmara de Ita-
peva Oziel Pires, a comandante 
do 54º Batalhão, Tenente-Coro-
nel Adriana Duch, o delegado 
Seccional Dr. José Carlos Berto-
lucci, a GCM Inspetora Araceli, 
representando a Guarda Muni-
cipal, o 1º sargento da Polícia 
Rodoviária Wilson dos Santos 
Sobrinho, o 1º tenente do Cor-
po de Bombeiros Elvis Rodrigo 
Machado de Lima, a gari Isabel 

Cristina de Assis, a servidora da 
Educação Malu Faria, o supervi-
sor Gustavo Tadeu, a secretária 
da Educação Patrícia Felício e 
Elaine Lopes do DEMUTRAN.

Na oportunidade foram ho-
menageados os profissionais 
que não pararam de trabalhar 
em momento algum, mesmo 
diante da pandemia, os cha-
mados “linha de frente”: traba-
lhadores da saúde, segurança 
pública, limpeza, comunicação, 
desenvolvimento social e co-
mércios considerados essen-
ciais. Também foi realizado um 
minuto de silêncio às vidas per-
didas para a Covid-19.

Ao final, todos os servido-
res da Educação soltaram ba-
lões verde e amarelo no céu 
para simbolizar o patriotismo e 
amor à nação. 

Estiveram presentes à so-
lenidade veículos das escolas 
EMEI Alfredo Langner Filho; 

EMEI Antônio José Belézia; 
EMEI Cinira Faria Godoy; EMEI 
Darcy de Moura Braatz; EMEI 
Edna Muzel de Moura; EMEI 
Elza de Souza Barros; EMEI 
Flávia Eloi Ferrari Lima; EMEI 

Francisco Rossi Junior; EMEI 
Gláucia de Melo Santos Pon-
tes; EMEI Jalile Abdalla Buhrer; 
EMEI José Lúcio Martins; EMEI 
Liliane Angélica Leonel Mo-
reira; EMEI Maria Gonçalves 

Rodrigues; EMEI Marlene Mar-
chetti Gabriel Vaz; EMEI Mary 
Law Felippe; EMEI Neusa Maria 
da Silveira Camargo; EMEI Os-
car Vieira Murat e EMEI Zelina 
Guimarães.



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS6 11 de setembro de 2020



PROCLAMAS
empresário, residente à Rua Jorge Felippe, nº 61, 
Itapeva- E, Itapeva - SP, filho de JOSÉ FER-
REIRA, taxista, nacionalidade brasileira, 72 anos, 
natural de Itaberá- SP e de ISABEL ALVES 
FERREIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 
67 anos, natural de Itaberá- SP, residentes e do-
miciliados em Itapeva- SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 40 anos de idade, 
nascida a 04/11/1979, empresária, residente à Rua 
Jorge Felippe, nº 61, Itapeva- E, Itapeva - SP, filha 
de DORVACINA DE MELLO, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 66 anos, natural de Sen-
gés- PR, residente e domiciliada em Itapeva- SP. 
Itapeva. 08 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV PEDRO GUIMARÃES LOPES 
e GIOVANA CRISTINA MELLO MORAIS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
24 anos de idade, nascido a 25 de dezembro de 
1995, serviços gerais, residente à Rua Geraldo 
Alckmin, nº 246, Vila Nossa Senhora de Fátima, 
Itapeva - SP, filho de INÁCIO LOPES, fiscal 
de obras, nacionalidade brasileira, 58 anos, natu-
ral de Itapeva - SP e de CLAUDIA DA SILVA 
GUIMARÃES LOPES, professora, nacionali-
dade brasileira, 51 anos, natural de Itaberá - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de São Paulo-SP, solteira, com 26 
anos de idade, nascida a 10/09/1993, do lar, resi-
dente à Rua Geraldo Alckmin, nº 246, Vila Nossa 
Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filha de LUIZ 
CARLOS DE MORAIS, motorista, nacionali-
dade brasileira, 56 anos, natural de Itapeva - SP 
e de APARECIDA CRISTINA MELLO DE 
MORAIS, assistente social, nacionalidade brasi-
leira, 53 anos, natural de Rio Grande da Serra - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
08 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V DICLEI MARTINS DE OLI-
VEIRA e SAMANTA MORETTI DA COS-
TA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, divorciado 
de Daniele Cristina Pinheiro, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 19/07/2013, com 37 anos de idade, 
nascido a 02 de janeiro de 1983, gerente comer-
cial, residente à Rua José Roberto Coelho de Al-
meida, nº 239, Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho 
de DIRCEU MARTINS DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, falecido em Botucatu - SP 
e de CLEUSA DE OLIVEIRA, agente de saú-
de, nacionalidade brasileira, 58 anos, residente e 
domiciliada em Itararé - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 32 anos de idade, nas-
cida a 26/06/1988, gerente de loja, residente à Rua 
José Roberto Coelho de Almeida, nº 239, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filha de OSCAR LUPÉR-
CIO DA COSTA, empresário, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva - SP e de 
VERA LÚCIA MORETTI DE OLIVEIRA 
COSTA, do lar, nacionalidade brasileira, 56 anos, 
natural de Itapeva - SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. 08 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ALEX SANDRO DE LIMA RO-
DRIGUES e JAINI KEROLAY FRANCO 
RINALDI, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 33 anos de idade, nascido a 18 de 
junho de 1987, vigilante, residente à Rua Pedro de 
Almeida Ramos, nº 90, Vila Santa Maria, Itapeva - 
SP, filho de MOZART RODRIGUES, frentista 
, nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Barra 
do Chapéu-SP, residente e domiciliado Curitiba-PR 
e de LEIDE DE LIMA, do lar , nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itararé-SP, residente 
e domiciliada Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, 
nascida a 30/12/1993, manicure, residente à Rua 
Pedro de Almeida Ramos, nº 90, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filha de ANDRÉ LUIZ RINALDI, 
nacionalidade brasileira, 44 anos, natural de Itape-
va-SP e de LEILA CRISTINA FRANCO, dia-
rista, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados Itapeva-SP. 
Itapeva. 08 de setembro de 2020 

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 JOVANE GOMES FARIA 
e ALEXANDRA EMILY PROENÇA 
FRANÇA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 24 anos de idade, nascido a 01 
de fevereiro de 1996, comerciante, residente à 
Rua Frutuoso de Melo Pimentel, nº 230, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filho de LUIZANDRO 
CORREA FARIA, pedreiro, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de Itapeva - SP e de 
LICIMARA GOMES, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 42 anos, natural de Itapeva - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de 
idade, nascida a 25/06/2002, vendedora, residente 
à Rua Frutuoso de Melo Pimentel, nº 230, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filha de ALEXANDRE 
GONELLI FRANÇA, lavrador, nacionalidade 
brasileira, 43 anos, natural de Itapeva - SP, resi-
dente e domiciliado em Itapeva - SP e de IONE 
PROENÇA DE GOES, natural de Itapeva - SP, 
nacionalidade brasileira, desaparecida há 14 anos. 
Itapeva. 03 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSUÉ VALERIO DE 
MELO e CAROLINA FELIPA MARTINS, 
sendo ELE:- natural de Guarizinho, Itapeva-SP, 
divorciado de Adriana Rodrigues de Mello, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 13/03/2020, com 32 
anos de idade, nascido a 27 de março de 1988, 
eletricista, residente à Rua Ariovaldo de Queiroz 
Marques, nº 112, Apt.02, Centro, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ MARIA RODRIGUES, falecido em 
Itapeva- SP na data de 14 de agosto de 2018 e de 
IRMA VALERIO RODRIGUES, falecida em 
Itapeva- SP na data de 05 de novembro de 2014; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
24 anos de idade, nascida a 30/04/1996, auxiliar de 
escritório, residente no Bairro Taquari, Itapeva - SP, 
filha de EDISON MARTINS, motorista, nacio-
nalidade brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 27 de novembro de 1974 e de 
CLAUDINEIA FELIPA DE ALMEIDA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural de 
Itapeva- SP, nascida na data de 08 de outubro de 
1977, residentes e domiciliados em Itapeva- SP. 
Itapeva. 03 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V OSNI DE CAMARGO VEI-
GA e SUELY RODRIGUES MOREIRA, 
sendo ELE:- natural de Araçaiba, Apiaí-SP, viúvo 
de Judith da Silva Veiga, falecida aos 22/04/2019, 
com 61 anos de idade, nascido a 07 de dezembro 
de 1958, motorista, residente à Rua Ribeira, nº 
103, Vila Bom Jesus, Itapeva - SP, filho de OTA-
CILIO VEIGA, falecido em Itapeva-SP e de 
SATURNINA DO AMARAL CAMARGO, 
falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Amarildo Leite Pereira, 
cujo casamento foi dissolvido aos 08/05/1995, com 
51 anos de idade, nascida a 07/10/1968, do lar, 
residente à Rua Ribeira, nº 103, Vila Bom Jesus, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ MOREIRA DA 
SILVA, falecido em Itapeva- SP e de MARIA 
RODRIGUES MOREIRA, falecida em Itape-
va- SP. Itapeva. 03 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
e JOSIELI APARECIDA PEDROZO, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 40 
anos de idade, nascido a 06 de setembro de 1979, 
motorista, residente à Rua José Maria Domingues, 
nº 138, Jardim São Francisco, Itapeva - SP, filho 
de SERGIO GALVÃO DE OLIVEIRA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 67 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliado em 
Itapeva - SP e de IVANI DE FÁTIMA TOMÉ 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de Porto Feliz - SP, residente e domi-
ciliada em Itapetininga - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 37 anos de idade, 
nascida a 31/01/1983, do lar, residente à Rua José 
Maria Domingues, nº 138, Jardim São Francisco, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ BENEDICTO 
PEDROSO, aposentado, nacionalidade brasilei-
ra, 70 anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP e 
de MARIA APARECIDA DE JESUS PE-
DROZO, aposentada, nacionalidade brasileira, 
66 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e do-

miciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 03 de setembro 
de 2020 

Nºs I, III e IV PHILIPY SILVA PINA DOS 
SANTOS e NÁTHALY STHÉFANY 
MACHADO PASSOS, sendo ELE:- natural 
de João Neiva-ES, solteiro, com 28 anos de idade, 
nascido a 07 de fevereiro de 1992, supervisor de 
operações, residente Avenida Dois, nº 771, Por-
tal Itapeva, Itapeva - SP, filho de JAIRO JOSÉ 
DOS SANTOS, soldador , nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, residente e domiciliado Governador 
Valadares-MG e de IZABEL CRISTINA SILVA 
PINA DOS SANTOS, do lar , nacionalidade 
brasileira, 48 anos, residente e domiciliada Vera 
Cruz-ES; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 27 anos de idade, nascida a 27/10/1992, 
vendedora, residente Avenida Dois, nº 771, Portal 
Itapeva, Itapeva - SP, filha de OILSON DOS 
SANTOS PASSOS, químico , nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Sengés-PR, residente 
e domiciliado Itapeva-SP e de NILVA APARECI-
DA MACHADO PASSOS, vendedora , nacio-
nalidade brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada Botucatu-SP. Itapeva. 04 de 
setembro de 2020 

Nºs I, II, III e IV JULIO FELIPE OLIVEIRA DA 
SILVA e RAIANE LARISSA DE ALMEI-
DA BISPO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 16 anos de idade, nascido a 19 de 
janeiro de 2004, estudante, residente à Rua Dois, 
nº 5, no Bairro do Pacova, Itapeva - SP, filho de EL-
VIS JOSÉ DA SILVA, lavrador, 41 anos e de 
CRISTIANE BERGAMASCO OLIVEIRA, 
do lar, 38 anos; sendo ELA:- natural de Ribeirão 
Branco-SP, solteira, com 17 anos de idade, nascida 
a 26/05/2003, estudante, residente à Rua Dois, nº 
63, Vila São José, Ribeirão Branco - SP, filha de 
FABIANO APARECIDO BISPO, lavrador, 39 
anos e de DAIANE DIAS DE ALMEIDA, do-
méstica, 32 anos. Itapeva. 04 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V LEDIVAL ROBERTO DOS 
SANTOS e TATIANE DE MACEDO OLI-
VEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 45 anos de idade, nascido a 24 de março 
de 1975, músico, residente à Rua Rússia, nº 237, 
Jardim Europa, Itapeva - SP, filho de CARLOS 
ROBERTO DOS SANTOS, aposentado, na-
cionalidade brasileira, 70 anos, natural de Taquari-
vaí - SP, residente e domiciliado em Itapeva - SP 
e de CONCEIÇÃO IRACI DOS SANTOS, 
natural de Taquarivaí - SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de David Ribas Santos, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 24/09/2015, com 39 
anos de idade, nascida a 28/05/1981, professora, 
residente à Rua Rússia, nº 237, Jardim Europa, 
Itapeva - SP, filha de SERGIO DE OLIVEIRA, 
mecânico, nacionalidade brasileira, 62 anos e de 
MARIA JOSÉ DE MACEDO OLIVEIRA, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 63 anos, 
residentes e domiciliados em Nova Campina - SP. 
Itapeva. 04 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV RODRIGO DAS DORES CA-
MARGO e VICTORIA ELIZA OLIVEIRA 
DO VALE, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 12 de 
fevereiro de 1990, operador de crédito, residente à 
Rua Rosa Gehring, nº 164, Cidade Jardim, Itapeva 
- SP, filho de MOACIR GERALDO DE CA-
MARGO, vendedor, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Itapeva - SP e de LENICE DAS 
DORES CAMARGO, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 59 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 29/12/1997, vendedora, resi-
dente à Rua Rosa Gehring, nº 164, Cidade Jardim, 
Itapeva - SP, filha de AMAURI PEPES DO 
VALE, natural de Lebon Regis - SC, nacionalidade 
brasileira, desaparecido há 22 anos e de CLÁU-
DIA HELENA CARDOZO DE OLIVEIRA, 
professora, nacionalidade brasileira, 36 anos, natu-
ral de Itapeva - SP, residente e domiciliada em Itape-
va - SP. Itapeva. 04 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV JULIANO FERNANDES CAR-
DOZO e MARIA APARECIDA MELLO 
DA COSTA, sendo ELE:- natural de Itapeva-

-SP, solteiro, com 32 anos de idade, nascido a 19 
de novembro de 1987, professor, residente à Rua 
Ipanema, nº 260, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de RICARDO DE OLIVEIRA CARDOZO, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 63 anos, 
natural de Itapeva - SP e de MARIA TERESA 
FERNANDES CARDOZO, aposentada, na-
cionalidade brasileira, 62 anos, natural de Itapeva 
- SP, residentes e domiciliados em Guaratuba - PR; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
36 anos de idade, nascida a 17/02/1984, professo-
ra, residente à Rua Ipanema, nº 260, Vila Aparecida, 
Itapeva - SP, filha de CLAUDIONOR RITA 
COSTA, motorista, nacionalidade brasileira, 66 
anos, natural de Itararé - SP e de ZENAIDE DE 
ARRUDA MELLO, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Itapeva - SP, residen-
tes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 04 de 
setembro de 2020 

Nºs I, III e IV WILLIAN JONHSSON DE CA-
MARGO e GEOVANA MARIA DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
24 anos de idade, nascido a 30 de outubro de 1995, 
policial militar, residente à Rua Dona Julia, nº 185, 
Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de WILSON RO-
DRIGUES DE CAMARGO, natural de Apiaí-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP e 
de MARIA LUIZA MELO JONHSSON DE 
CAMARGO, aposentada , nacionalidade bra-
sileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP, residente 
e domiciliada Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, 
nascida a 14/07/1996, pedagoga, residente à Rua 
Rafael Henrique de Almeida Melo, nº 56, Morada 
do Bosque, Itapeva - SP, filha de JOSÉ IVO DA 
SILVA, agricultor, nacionalidade brasileira, 61 
anos, natural de São José da Boa Vista-PR e de 
MARIA APARECIDA DA SILVA, aposen-
tada , nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de 
São José da Boa Vista-PR, residentes e domiciliados 
Itapeva-SP. Itapeva. 08 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV HALIFER SIQUEIRA DE OLI-
VEIRA e ROSIANE SANTOS LOPES 
MELO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 25 anos de idade, nascido a 20 de outubro 
de 1994, pintor automomotivo, residente à Rua Luiz 
Camargo Filho, nº 105, Jardim Esperança, Itapeva 
- SP, filho de HELIO JESUS FORTES DE 
OLIVEIRA, lavrador, nacionalidade brasileira, 
38 anos, natural de Itapeva - SP  e de FABIANA 
FABRI SIQUEIRA, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 30 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Barra do Turvo-SP, solteira, com 31 anos de ida-
de, nascida a 22/01/1989, doméstica, residente à 
Rua Luiz Camargo Filho, nº 105, Jardim Esperança, 
Itapeva - SP, filha de JOÃO PEREIRA DE 
MELO, nacionalidade brasileira, falecido em Itape-
va - SP e de MARIA APARECIDA SANTOS 
LOPES, do lar, nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliada em 
Itapeva - SP. Itapeva. 08 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV MELQUISEDEQUE FOGAÇA 
ALMEIDA JESUS DA SILVA e ALES-
SANDRA VIEIRA PONTES, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos de 
idade, nascido a 17 de abril de 1998, auxiliar de re-
posição, residente à Rua Água Viva, nº 480, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filho de ADÃO JESUS 
DA SILVA, moto boy, nacionalidade brasileira, 66 
anos, natural de Itapeva-SP e de MATILDE FO-
GAÇA DE ALMEIDA SILVA, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 47 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 19 anos 
de idade, nascida a 10/04/2001, do lar, residente à 
Rua Água Viva, nº 480, Jardim Bonfiglioli, Itapeva 
- SP, filha de SIDINEI ALVES DE PONTES, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural 
de Adrianopolis-PR e de AMARILDA VIEIRA 
DOS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
39 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e do-
miciliados em Nova Campina-SP. Itapeva. 08 de 
setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ANDERSON ALVES FERREI-
RA e MARIA DE FATIMA MELLO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 42 
anos de idade, nascido a 19 de março de 1978, 
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No sábado (05), por volta 
da 00h55, a equipe tática da 
Guarda Civil Municipal, GE-
PAR, em patrulhamento pela 
Vila São Francisco, deparou-se 
com um l indivíduo que mexia 
em um registro de água, que 
ao avistar a viatura saiu em 
disparada, sendo prontamen-
te abordado. 

Foi encontrado em sua rou-

pa  a quantia de R$ 85,00 e em 
busca no local foi encontrado 
11 porções de maconha. Ques-
tionado, o rapaz tentou em-
preender fuga, sendo imobili-
zado e algemado.

Diante dos fatos, os Guar-
das Municipais apresentaram 
as drogas e o indivíduo a auto-
ridade policial, ficando o mes-
mo à disposição da Justiça.

Rapaz tenta fugir, 
mas é detido pela 
CGM com maconha

No sábado (05), por volta 
das 22h, as equipes da Guarda 
Municipal realizavam patrulha-
mento pela Vila Vitória,, quan-
do avistaram um  indivíduo 
saindo de um corredor, e que 
ao perceber os guardas saiu 
correndo, não sendo possível 
abordá-lo. 

De imediato foi iniciado 
uma varredura no local e em-

pregado a cadela Zara, que 
apontou droga em determi-
nados pontos. Foi localizado 
04 porções de maconha e 57 
microtubos de cocaína e 12 pe-
dras de crack em uma sacola.

Diante dos fatos a equipe 
apresentou a ocorrência a au-
toridade policial, a qual deter-
minou o registro da ocorrência 
e apreensão dos entorpecentes.

Cadela Zara 
localiza drogas 
na Vila Vitória

Na terça-feira (08), por 
volta das 13h, as equi-
pes táticas da Ronda 

Ostensiva Municipal - ROMU e 
Canil se deslocaram à Travessa 
Júlio Rodrigues de Abreu, no Jar-
dim Guanabara, para averiguar 
denúncia de que um indivíduo 
estaria traficando drogas.

Chegando ao local os 
GCMs não avistaram ninguém 
por lá. Como o lugar é conhe-
cido por mercancia de drogas, 

foi empregado a cadela Zara 
na ocorrência, a qual apontou 
odor de droga em um terreno 
baldio.

Desta forma, os GCMs lo-
graram êxito em localizar 20 
porções médias de maconha, 
pesando 490,79 gramas.

A equipe apresentou a dro-
ga a autoridade policial, que 
determinou o registro da ocor-
rência e apreensão dos entor-
pecentes.

Drogas são 
apreendidas 
no Jardim Guanabara

Na segunda-feira (08), por 
volta da 01h30, a equipe tática 
ROMU estava em deslocamen-
to para a Central da GCM, pela 
Avenida Cândido Rodrigues, 
quando percebeu um indivíduo 
saindo do Clube de Campo. 

Ele segurava uma sacola 
branca, e ao perceber a viatura 
retornou para dentro do Clube. 
Pelo horário e atitude suspeita, 
a equipe adentrou o local para 
abordá-lo, não sendo possível 

localizar o indivíduo.
Porém, feito uma varredu-

ra pelo local, foi encontrado 
a sacola branca no pé de uma 
árvore ao lado do muro do Clu-
be, na qual estavam 04 porções 
grandes de maconha, pesando 
88,6 gramas.

Diante dos fatos, os entor-
pecentes foram apresentados à 
autoridade policial, que deter-
minou o registro da ocorrência 
e apreensão dos entorpecentes.

GCM realiza apreensão 
de entorpecentes
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pelas circunstâncias recebeu 
voz de prisão em flagrante que 
foi ratificada pelo delegado de 
polícia civil, pelo crime de Trá-
fico de Drogas. A ocorrência foi 

conduzida à central de flagran-
tes de Itapeva.

A droga foi apreendida e o 
preso mantido sob custódia da 
Justiça.

Jovem é preso por tráfico 
em Nova Campina
Um rapaz de 20 anos de 

idade foi preso pela Po-
lícia Militar em Nova 

Campina no início da madruga-
da de sábado (05), na área cen-
tral da cidade.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar estava em patrulhamen-
to pela Rua José Maria Araújo 
quando avistou um indivíduo 
que demonstrou nervosismo e 
desconforto ao ver a viatura se 
aproximando.

Devido a maneira que o in-
divíduo reagiu os policiais deci-
diram realizar uma abordagem 
e busca pessoal e localizado no 
bolso do suspeito uma certa 
quantidade de pinos de cocaí-
na, além de dinheiro.

Aos policiais Militares, o 
abordado disse que a droga 
seria para o uso próprio, mas 

Na quinta-feira (03), por 
volta das 22h45, a equipe táti-
ca da Ronda Ostensiva Muni-
cipal - ROMU, patrulhava pela 
Vila Taquari, quando três indi-
víduos ao avistarem a viatura, 
se comportaram de maneira 
suspeita.

De imediato a equipe 
fez abordagem e em revista 
pessoal não foi localizado 
nada de ilícito. Ele foram li-
berados, mas como o local 
é conhecido por tráfico de 
entorpecentes, a equipe fez 
uma varredura pelo local e 
próximo ao lugar da aborda-
gem, em um portão pequeno 
que fica o padrão de energia, 
foi logrado êxito em localizar 
12 trouxinhas de maconha, 6 
pinos de cocaína e 1 pedra de 
crack.

Maconha, cocaína e crack são 
apreendidas na Vila Taquari

Diante dos fatos, os en-
torpecentes foram apresen-
tados à autoridade policial, 

onde determinou o registro 
da ocorrência e apreensão dos 
entorpecentes.
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