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6 candidatos irão disputar o 
Executivo nas Eleições 2020

Dr. Mário (DEM), Drª Gisele (Podemos), Marmo (PSD), Henrique Prestes (PT), Oziel (PTB), e  Jé (PP), são os nomes que estão concorrendo ao Poder Executivo

A palavra ídolo está muitas 
vezes associadas a celebridades 
como atores, cantores e espor-
tistas, mas a admiração por uma 
pessoa vai muito além desse 

seleto grupo, e justamente por 
isso fica mais emocionante ver 
a admiração de uma pessoa pela 
outra quando esse paradigma é 
quebrado. Página 04.

Admiração profissional: 
itapevense realiza sonho de 

conhecer ídolo dá área óptica

Após divulgação de ma-
téria sobre a desistência 
do pré-candidato a prefeito 
pelo Podemos, Dagoberto 

Mariano, o partido procurou 
nossa equipe de reportagem 
pedindo direito de resposta. 
Página 02.

Podemos se manifesta 
sobre matéria de 

desistência de pré-
candidato a prefeito

No domingo (13), o Corpo 
de Bombeiros de Itapeva foi 
acionado para atender uma 

ocorrência de afogamento em 
uma cachoeira no município de 
Itaberá. Página 07.

Jovem morre 
afogado em 

Itaberá

Por meio da Secretaria da 
Defesa Social, o comando da 
Guarda Civil Municipal de 
Itapeva realizou no último 
sábado, 12 de setembro, uma 
operação com a finalidade de 
atender a crescente demanda 

de ocorrências relacionadas à 
perturbação do sossego públi-
co, aglomerações, atos antis-
sociais, bem como denúncias 
de festas clandestinas, tanto 
na área urbana como rural. 
Página 08.

Defesa Social realiza 
operação para coibir 

aglomeração e perturbação 
de sossego

Prefeitura realiza serviços de 
pulverização no Jardim Grajaú 

e área central da cidade

Professor e farmacêutico 
morre em acidente no 

Bairro Faxinal

PÁGINA 07

GCM realiza mais 
uma apreensão de drogas 

na Vila Vitória

Guarda Municipal 
apreende maconha e 
crack na Vila Taquari
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Analisando

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Altar íntimo
“Temos um altar”. – Paulo 

(Hebreus, 13:10.)
Até agora, construímos al-

tares em toda a parte, reveren-
ciando o Mestre e Senhor.

De ouro, de mármore, de 
madeira, de barro, recamados 
de perfumes, preciosidades e 
flores, erguemos santuários e 
convocamos o concurso da arte 
para os retoques de iluminação 
artificial e beleza exterior.

Materializado o monumen-
to da fé, ajoelhamo-nos em ati-
tude de prece e procuramos a 
inspiração divina.

Realmente, toda movimen-
tação nesse sentido é respei-
tável, ainda mesmo quando 
cometemos o erro comum de 
esquecer os famintos da estra-
da, em favor das suntuosidades 
do culto, porque o amor e a gra-
tidão ao Poder celeste, mesmo 
quando malconduzidos, mere-
cem veneração.

Todavia, é imprescindível 
crescer para a vida maior.

O próprio Mestre nos ad-
vertiu, junto à Samaritana, que 
tempos viriam em que o Pai seria 
adorado em espírito e verdade.

E Paulo acrescenta que te-
mos um altar.

A finalidade máxima dos 
templos de pedra é a de desper-
tar-nos a consciência.

O cristão acordado, porém, 
caminha oficiando como sacer-
dote de si mesmo, glorificando 
o amor perante o ódio, a paz 
diante da discórdia, a sereni-
dade á frente da perturbação, o 
bem à vista do mal...

Não esqueçamos, pois, o al-
tar intimo que nos cabe consa-
grar ao divino Poder e à celeste 
Bondade.

Comparecer, ante os alta-
res de pedra, de alma fechada 
à luz e à inspiração do Mestre, 
é o mesmo que lançar um cofre 
impermeável de trevas à plena 
claridade solar. Se as ondas lu-
minosas continuam sendo on-
das luminosas, as sombras não 
se alteram igualmente.

Apresentemo-nos, portan-
to, ao Senhor as nossas oferen-
das e sacrifícios em cotas aben-
çoadas de amor ao próximo, 
adorando-o, no altar do cora-
ção, e prossigamos no trabalho 
que nos cabe realizar.

Obedecendo às orientações.
= livro: Fonte Viva =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

E chegou a hora, hora de 
analisarmos as melhores pro-
postas, projetos e assim já ir es-
colhendo aqueles que estarão a 
frente da administração muni-
cipal por 4 anos.

Há aqueles que julgam não 
ter opção viável, mas pior ain-
da é deixar que outras pessoas 
escolham por nós, depois não 
há como cobrar.

Há 6 opções, tem para to-
dos os gostos. Hoje temos ain-

da o livre debate, como saber 
ao certo o que cada candidato 
representa, portanto está em 
nossas mãos o futuro de Ita-
peva.

A escolha deve ser feita pen-
sando no agora e não no futuro 
como muitos assim colocam, 
que cada geração saiba decidir 
por si própria.

Enfim, as cartas estão a 
mesa, jogue-se o jogo, jogo lim-
po por obséquio!

Após divulgação de ma-
téria sobre a desistência do 
pré-candidato a prefeito pelo 
Podemos, Dagoberto Maria-
no, o partido procurou nossa 
equipe de reportagem pedin-
do direito de resposta.

O Jornal Ita News, prezan-
do pela ética, transparência e 
acima de tudo pela moralida-
de, acatou o pedido sem obje-
ção, já que tem por objetivo 
apenas informar.

Desta forma, segue na in-
tegra a nota do partido sobre 
o episódio:

“Em resposta à matéria 
publicada sobre a desistên-

Podemos se manifesta sobre matéria de 
desistência de pré-candidato a prefeito

cia do Sr. Dagoberto como 
pré-candidato do Podemos, o 
partido vem esclarecer que a 
referida reportagem trouxe à 
baila os fatos da forma com 
que aconteceram. No entanto, 
diferente do que foi apresen-
tado, não há polêmica. O que 
ocorreu foi que o partido ficou 
surpreso com a decisão do Sr 
Dagoberto por tomar conheci-
mento repentinamente e atra-

vés de suas redes sociais. O Sr 
Dagoberto deve ter seus moti-
vos, porém, lamenta-se a forma 
com que anunciou uma decisão 
tão importante para o próprio 
partido pelo qual fora acolhido.  
Entretanto, a pré-candidatura, 
em tempo, de maneira alguma 
obriga a pessoa a sair como 
candidato conforme anuncia-
do. É de suma importância res-
saltar que o Sr Dagoberto per-
manece sendo admirado pelo 
grupo e que tem todo direito 
de se posicionar e de expor os 
motivos que o levaram a tal, 
principalmente aos mais inte-
ressados, ademais, é livre para 

o fazer conforme julgar correto 
e necessário.

Quanto a manifestação in-
fundada do presidente da Câ-
mara, o qual sequer conhece o 
grupo que compõe o Podemos 
de Itapeva, ou o trabalho que 
está disposto a desenvolver, 
realizar esse tipo de avaliação 
e tratar como “livramento”, 
de acordo com suas palavras, 
mostra apenas que a reno-
vação política, infelizmente, 
depende de muita paciência 
para suportar velhos hábitos 
de políticos que atacam com 
intuito de ganhar atenção ou 
gerar polêmica”.

João Carlos Kuntz 
faz música para 
homenagear Itapeva

Foi dada a largada ofi-
cialmente para a corri-
da eleitoral em Itapeva, 

com as convenções partidá-
rias realizadas na quarta-
-feira (16), a população do 
município já conhece os seis 
postulantes a prefeito.

O primeiro candidato a 
ser divulgado foi o do Par-
tido dos Trabalhadores (PT), 
onde foi determinado que o 
jovem Henrique Prestes de 
23 anos seria o candidato do 
partido que ainda escolheu 
como vice outro jovem, João 
Lúcio Neto. O partido optou 
por não realizar coligações 
para a eleição.

O Podemos foi outro a vir 
com chapa pura e é o único a 
ter duas mulheres na majori-
tária, Drª Gisele Pavan, dele-
gada da Polícia Civil foi a es-
colhida para concorrer como 

prefeita e tem como sua vice 
a empresária, Terezinha da 
Paulina.

Seguindo na mesma linha, 
o Partido Progressista (PP), 
também vem com candidatos 
do mesmo partido, sendo que 
o vereador Jeferson Modesto 
(Jé), foi o escolhido para con-
correr a prefeito e tem como 
vice a cirurgiã dentista Drª Fa-
brícia Haidar.

O Partido Social Demo-
crático (PSD), confirmou o 
ex-vereador Marmo Fogaça 
como seu candidato ao car-
go do Poder Executivo, já seu 
vice será o empresário Samir 
Hernani do Cidadania.

O Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB), em sua conven-
ção indicou o presidente da 
Câmara de Itapeva, Oziel Pi-
res e a vice escolhida para a 
chapa foi a vereadora Wiliana 

Souza do Partido Liberal (PL).
Outro que teve sua can-

didatura confirmada foi o 
prefeito em exercício, Dr. 
Mário Tassinari do Democrá-
tas (DEM) e tem com vice, a 
advogada Drª Elza Galvão do 
Partido Democrático Traba-
lhista (PDT).

Desta maneira se formou 
o quadro de candidatos, sen-
do que chama a atenção é a 
quantidade de mulheres na 
majoritária e a aposta de al-
guns nomes até então desco-
nhecidos do cenário político 
de Itapeva.

O que se vê pelas redes 
sociais é que os candidatos 
terão que ser convincente 
em suas propostas uma vez 
que os eleitores parecem es-
tar mais atento aos candida-
tos e suas trajetórias, Hen-
rique do PT terá que driblar 

a desconfiança por conta do 
partido, mesmo negando o 
desgaste do mesmo peran-
te a opinião pública devido 
as  denúncias de corrupção, 
já Drª Gisele deve ter como 
principal obstáculo a ques-
tão da inexperiência políti-
ca para assumir já de cara 
o cargo maior do município, 
enquanto isso o que parece 
ser a pedra no sapato para Jé 
está relacionada a supostas 
irregularidades cometidas 
na época em que foi secre-
tário municipal. O candida-
to Marmo terá que superar 
o eleitorado que diz não se 
lembrar e questiona a falta 
de projetos em prol da po-
pulação enquanto vereador, 
já Oziel por sua vez traz 
consigo o desgaste provo-
cado pelo apoio irrestrito ao 
ex-prefeito Luiz Cavani que 

Itapeva terá seis candidatos 
a prefeito em 2020

Henrique Prestes (PT), Drª Gisele (Podemos), Jé (PP), Marmo (PSD), Oziel (PTB) e 
Dr. Mário (DEM), são os nomes que estão concorrendo ao Poder Executivo

fez a população se voltar 
contra parte dos vereadores 
e por fim Dr. Mário que no-
meou para um cargo na pre-
feitura, um aliado envolvido 
em questões de fake news e 
mesmo com a situação pa-
rando na Justiça o manteve 
no cargo, sendo questionado 
sua postura frente aos alia-
dos que cometerem algum 
erro.

Por outro lado, os candi-
datos do PT embora desco-
nhecidos de muitos, trazem 
consigo a renovação tão 
pedida e entusiasmo de um 
ideal. Drª Gisele vem com 
a força da onda do momen-
to de se eleger candidatos 
voltados ao meio judiciário 
e dos serviços prestados na 

Delegacia da Mulher por lon-
gos anos. 

Jé tem como trunfo o 
contato com nomes fortes 
da política no estado e em 
Brasília, o que o possibilita 
conquistas de diversas ver-
bas. Marmo por sua vez tem 
a experiência de anos na po-
lítica e com o conhecimento 
de leis necessárias para uma 
boa gestão.

Oziel tem como carta na 
manga a gestão frente a pre-
sidência da Câmara que de-
volveu aos cofres públicos 
uma boa quantia de dinhei-
ro. Enquanto Dr. Mário vem 
forte com as obras que re-
tomou e começou no pouco 
tempo frente à prefeitura de 
Itapeva.

Para comemorar os 251 
anos da cidade de Itapeva 
a Lira Itapevense fará uma 
apresentação on line para a 
população.

Nessa apresentação, será 
tocada a música “Feliz Ci-
dade”, feita exclusivamente 
para homenagear Itapeva. 
Seu compósito João Carlos 

kuntz que tem uma linda 
história com Itapeva e com 
a música em si nos apresen-
tou com exclusividade toda a 
composição.

Desta forma, sendo divul-
gada, todos que acompanha-
rem a live da Lira Itapevense 
poderão cantar junto com a 
banda. Confira:

NOTA DA REDAÇÃO

Cedemos espaço ao 
candidato do PP para 
falar sobre sua candida-
tura e demais perguntas 
assim como os demais, 
porém até o término des-
ta edição não obtivemos 
resposta.

As perguntas foram 
as seguintes:

1- O que o levou a ser 
candidato?

2- Quais suas prin-
cipais propostas para o 
município?

3- O senhor acredita 
que as acusações de su-
postas irregularidades da 
época em que foi secre-
tário podem vir a ser um 
barreira durante o pro-
cesso eleitoral, por quê?

4- O senhor tem no-
mes importantes e com 
influência tanto no es-
tado como em Brasília. 
Esse é um trunfo impor-
tante para quem está a 
frente de um município?

5- Deixe seu recado a 
população itapevense.
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A palavra ídolo está mui-
tas vezes associadas 
a celebridades como 

atores, cantores e esportis-
tas, mas a admiração por uma 
pessoa vai muito além desse 
seleto grupo, e justamente 
por isso fica mais emocionan-
te ver a admiração de uma 
pessoa pela outra quando 
esse paradigma é quebrado.

Foi o que aconteceu com 
o itapevense Alessandro Silva 
Dias, que teve a oportunidade 
de conhecer o seu ídolo, um 
profissional da mesma área 
em que atua, a óptica. Alessan-
dro, ou como é popularmente 
conhecido, Fio, é Técnico em 
laboratório óptico e consultor 
óptico, e teve a oportunidade 
de conhecer, Miguel Giannini, 
ou simplesmente, o “estilista 
dos óculos”.

Miguel hoje é conhecido 
como o melhor óptico do país, 
em mais de 50 anos de profis-
são calcula-se que Giannini já 
tenha atendido mais de 500 
mil pessoas, muitas delas ce-
lebridades da televisão brasi-
leira.

Para Alessandro, estar ao 
lado do maior esteta óptico do 
Brasil foi uma experiência que 
levará para a vida toda e nos 

Admiração profissional: itapevense realiza 
sonho de conhecer ídolo dá área óptica

Alessandro teve a oportunidade de conhecer Miguel Giannini, após o “estilista dos óculos” saber da admiração do colega de profissão

contou um pouco sobre esse 
encontro. Confira:

IN- Por que ele é um ídolo 
para você?

Alessandro- Ele é um ído-
lo, pela forma que cuida das 
pessoas, como trata quem usa 

óculos, ele não faz um vende 
um óculos só por vender. Ele 
entrega saúde visual para as 
pessoas.

IN- Como essa admiração 
começou?

Alessandro- Entrei pra 

trabalhar em ótica no ano 
de 2001, como office Boy, em 
2002 tive a oportunidade de 
ir pra uma feira ótica em São 
Paulo e lá o conheci, pergun-
tei pro meu patrão quem era 
aquele senhor, que estava 
cheio de pessoas a sua volta, 
meu patrão me contou um 
pouco da história dele, e aí 
comecei a estudar a carreira 
dele.

IN- Como foi marcado esse 
encontro?

Alessandro- Através do 
Instagram, tive a oportuni-
dade de conhecer uma jorna-
lista do ramo ótico chamada 
Andrea Tavares, @ladyocu-
los, e contei sobre meu sonho 
de poder ter a oportunidade 

um dia de estar ao lado dele, 
e conhecer pessoalmente o 
trabalho maravilhoso que 
ele faz. Aí ela me avisou que 
ia ter uma live com ele, e eu 
já quis assistir claro, no final 
dessa live, ela contou a minha 
história, de admiração pelo 
trabalho dele, e ele com todo 
carinho disse que os sonhos 
sempre serão realizados!

E aí ela me fez a surpresa, 
que iria me levar para passar 
um dia inteiro ao lado do Sr 
Miguel Giannini.

IN- Qual a sensação peran-
te o Miguel Giannini?

Alessandro- A sensação foi 
única, era como se eu tivesse 
entrado em um estádio em fi-
nal de copa do mundo, poder 

ver o seu ídolo, frente a frente 
é uma sensação única na vida.

IN- O que tirou dessa expe-
riência?

Alessandro- O que tirei de 
tudo isso, dessa experiência, 
foi que pessoas devem ser 
tratadas como pessoas, e não 
como moedas de troca.

O atendimento que ele 
deu, pra pessoas, independen-
te da condição financeira foi o 
atendimento que todos nós 
sonhamos ter um dia! Com 
isso procuro, a cada dia mais 
atender os clientes, como se 
amigos de infância.

Em um mundo tão com-
plicado, um jeito de carinho e 
atenção, pode mudar o dia de 
uma pessoa!
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Na quarta-feira (16) o 
Democratas (DEM), 
escolheu o prefeito 

em exercício de Itapeva para 
concorrer ao Poder Executi-
vo na eleição 2020. Sua vice 
será a advogada Dra Elza 
Galvão (PDT).

Dr. Mário Sérgio Tassinari 
é médico cirurgião - gineco-
logista/obstetra. Nascido no 
dia 10 de janeiro de 1959, na 
cidade de Salto Grande (SP), 
estudou Ginecologia Obsté-
trica na Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo 
(PUC), renomada instituição 
de ensino de Medicina. Du-
rante vários anos atuou na 
Santa Casa de Misericórdia 
de Itararé e Itapeva, onde 
exerceu o cargo de Diretor 
Clínico. De perfil discreto e 
avesso a conflitos, é visto 
como político aberto ao diá-
logo, tradição que herdou do 
tio, o ex-deputado Dr. Ulys-
ses Mário Tassinari.

Em entrevista Mário falou 
sobre suas propostas para o 
pleito 2020. Confira

1 - O que o levou a ser 
candidato?

Dr. Mário - Com certeza 
foi o meu amor incondicional 
a esta cidade e à população 
itapevense. Neste momento 
me sinto totalmente prepa-
rado para administrar Ita-
peva, pois tenho experiência 
profissional, política e admi-
nistrativa, não apenas como 
prefeito que hoje estou, mas 
também com cursos de ges-
tão em nível nacional e in-
ternacional. Estou bastante 
tranquilo para fazer uma ad-

Dr. Mário é o candidato do DEM para prefeito

ministração competente, efi-
caz e honesta a toda a nossa 
população.

2 - Quais as suas princi-
pais propostas para o muni-
cípio?

Dr. Mário - Hoje Itapeva 
deve ser um centro de servi-
ços tanto na saúde médico, 
odontológico e  hospitalar 
da região, em nível público, 
privado e também em saúde 
suplementar, como em ser-
viço de excelência educacio-
nal, centro comercial, centro 
cultural e de lazer. As mi-
nhas principais prioridades 
serão empregos para todos 
os pais e mães de família; 
saúde pública de qualidade 
para todos; e focar muito na 
grande demanda habitacio-
nal que temos no município. 
Tanto habitação de interesse 
social, como para todas as 
classes. Outra preocupação 
que tenho é trabalhar muito 

com o Meio Ambiente, resol-
vendo a situação de limpeza 
pública do município, lixo 
e a água que abastece a ci-
dade, recuperando e dando 
toda a atenção às nascentes 
e rios. Quero muito resolver 
os pequenos problemas da 
cidade, que são muitos, mas 
que nunca tiveram a atenção 
merecida, também trabalhar 
um Plano Diretor que con-
temple o crescimento sus-
tentável da cidade. Itapeva 
está crescendo muito e a in-
tenção é que ela cresça ainda 
mais e temos bastante espa-
ço para ocupar isso. Minhas 
bandeiras de luta como a du-
plicação da SP-258 e o nosso 
reconhecimento como 16ª 
Região Administrativa serão 
empunhadas até o meu últi-
mo dia como gestor.

3 - No quadro atual de 
sua gestão foi nomeada 
uma pessoa envolvida em 

diversos casos de ataques 
fakes a desafetos, casos 
estes que estão na Justiça. 
Diante disso, como o eleitor 
pode ter certeza de que o 
senhor não será conivente 
com o que está errado na 
gestão?

Dr. Mário - Com certe-
za não serei conivente com 
nada de errado em nossa 
gestão, seguindo à risca o 
que a lei preconiza. Não gos-
to de política de confronto, 
que atinge ou denigre a ima-
gem de ninguém e isso dei-
xo para a Justiça julgar. Sou 
muito favorável a uma polí-
tica propositiva, positiva e 
inteligente.

4 - Após assumir a Pre-
feitura, diversas obras que 
estavam paradas foram re-
tomadas e outras iniciadas. 
Como o senhor conseguiu 
desburocratizar tudo isso?

Dr. Mário - O que me dei-

xou muito surpreso quando 
assumi foi o grande desper-
dício que existia na adminis-
tração municipal em todos 
os setores de todas as Secre-
tarias. Foquei num primeiro 
momento na contenção des-
ses desperdícios e desta ma-
neira fui retomando as obras, 
todos do serviços e deman-
das da população. Acabamos 
com vários alugueis, inclusi-
ve de alto custo, acabamos 
com os gastos em oficinas 
mecânicas e combustíveis, 
tanto que fizemos um leilão 
dos automóveis da Prefeitu-
ra, além de acabarmos com 
outras regalias como apare-
lhos celulares corporativos, 
máquinas de cafés expres-
sos, despesas de viagens, 
entre outros, conseguindo 
com isso agilizar o que esta-
va parado. Além disso, como 
tenho pessoas técnicas em 
minhas Pastas, conseguimos 

diminuir os desperdícios 
com obras executadas erra-
damente e contratos feitos à 
revelia. 

5 - Deixe seu recado à po-
pulação itapevense.

Dr. Mário - De maneira 
muito humilde estou colo-
cando o meu nome à dispo-
sição da população itape-
vense, determinado em dar 
continuidade ao trabalho 
realizado durante esses dez 
meses que estou à frente da 
Prefeitura e junto ao Execu-
tivo, Legislativo renovado 
e Judiciário conseguirmos 
transformar Itapeva numa 
cidade mais desenvolvida, 
com sustentabilidade, com 
uma saúde que contemple 
a demanda da população, 
um sistema educacional que 
contempla o anseio dos jo-
vens e com pleno emprego, 
ou seja, muito mais feliz 
para todos nós.
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No domingo (13), o Par-
tido dos Trabalhadores (PT) 
realizou a sua convenção par-
tidária para escolher os can-
didatos a prefeito, vice e ve-
readores em Itapeva.

O nome escolhido foi do 
jovem Romulo Henrique Pres-
tes Rodrigues, ou simples-
mente Henrique Prestes de 
23 anos. Henrique é natural 
de Itaberá, atualmente atua 
como Auxiliar do Consórcio de 
Segurança Alimentar e Desen-
volvimento local e estudante 
de Gestão Pública.

O candidato do PT que não 
realizou coligações para as 
eleições municipais terá como 
candidato a vice de sua cha-
pa João Lúcio Neto. Henrique 
Prestes falou sobre a candida-
tura, suas propostas entre ou-
tros assuntos. Confira:

IN- O que o levou a ser can-
didato?

Henrique- Cansado da 
atual conjuntura onde um go-
verno entreguista assume o 
comando em todas as esferas, 
o desejo de mudança e a ne-
cessidade de opção de votos 
saindo do modo de coronelis-
mo de governar, onde, uma 
velha política do café com 
leite ainda impera, com uma 
eleição onde um grupo ou so-
brenome assume o executivo 
em um mandato e no próximo 
pleito outro sobrenome, des-
ta mesma oligarquia ocupa a 
cadeira. Neste cenário a im-
portância de darmos a opção 
para nossa população de uma 
renovação e romper com esse 
sistema que está comprova-
damente falido. 

Atendendo a necessidade 
de voltar o olhar daqueles que 
governam para acolher as de-
mandas de uma cidade inclu-
siva e parar de atender ape-
nas a classe que os rodeiam 
coloco-me a disposição do 
nosso povo para que juntos 
possamos reconstruir o nosso 
município onde voltaremos 
aos trilhos do desenvolvimen-
to.

IN- Quais suas principais 
propostas para o município?

Henrique- Com certeza 
o próximo mandato assume 
com grandes desafios, princi-
palmente, nas áreas econômi-
ca e saúde do nosso município, 
nossa bandeira é a geração de 
empregos, buscando investi-
mento em infraestrutura para 
que possamos abrir para o co-
mércio e empresas sem medo 
dos grandes empresário que 
não querem concorrentes.

 A pouco, tivemos uma 
reforma da previdência que 
obriga os trabalhadores a per-
manecerem em seus empre-
gos até idade mais avançada, 
excluindo assim muitos jo-
vens de ingressarem no mer-
cado de trabalho. Em breve 
passaremos por uma reforma 
municipal onde precisamos 

Henrique Prestes é o candidato 
do PT a prefeito de Itapeva
Aposta do partido é em candidatos jovens que 
desenvolveram papel de líderes nos últimos anos

uma das maiores legendas. 
Trazendo para mais perto, 
no Estado de São Paulo as-
sumimos a segunda maior 
representatividade. Agora 
em 2020 assumimos um de-
safio de desmentir o que se 
criou e mostrar as verdades, 
desfazer as falsas acusações 
e com certeza relembrar as 
conquistas alcançadas que re-
cebemos em nosso município. 
Construímos aqui em torno 
de 1.500 casas, acolhendo fa-
mílias através do “Minha Casa 
Minha Vida”, na Saúde, a im-
portância do UPA que atende 
nossos munícipes.” Luz para 
Todos” também mudou a vida 
de muitos dos nossos, princi-
palmente na área rural. 

Chegou o momento de 
olhar para nosso futuro, bus-
cando incluir todos e todas 
em nossas pautas com olhar 
social para defender nossos 
direitos já conquistados e 
avançar ainda mais no bene-
fício comum. 

IN- Vemos que o partido 
optou por dar total apoio a 
candidatos jovens. O que tem 
a dizer sobre essa confiança 
depositada na chapa?

Henrique- Evidente que 
clamamos por mudança, e 
juntamente com a nova di-
retoria executiva do partido, 
colocamos nossa chapa repre-
sentando cada luta e pauta 
que temos, não temos medo 
do sistema de coronelismo, e 
estamos dispostos a mudar 
isso, juntamente com nosso 
pleito ao legislativo entende-
mos a necessidade de reno-
vação que Itapeva precisa. E 
por isso depositamos nossa 
confiança em uma chapa forte 
que se apresenta unida para 
enfrentar as eleições 2020.

IN- Deixe seu recado à po-
pulação Itapevense.

Henrique- Precisamos sair 
das insatisfações de rede so-
cial, nosso voto tem poder real 
para mudar de fato os rumos 
do nosso município, sabemos 
que outros partidos também 
estarão no pleito dispostos 
a investir recursos enormes, 
para tentar ludibriar os eleito-
res, porém lembrem-se, quem 
tenta convencer através do 
financeiro é porque não é ca-
paz de convencer através das 
propostas de projeto. 

Convocamos a todos para 
união de forças e criamos um 
debate sólido de reconstrução 
e desenvolvimento, onde a 
população para assumir seu 
lugar de direito e ser atendida 
sem descriminações, garan-
tindo moradia, saúde, educa-
ção, segurança e qualidade de 
vida, buscando avançar com 
nossa agricultura, principal-
mente a familiar. 

Entre em contato! Vamos 
conversar! Venha conhecer o 
programa que pode transfor-
mar Itapeva!

olhar de forma cuidadosa o 
servidor público local para 
que não se vejam desampa-
ros. 

Nossa saúde passa por um 
momento sombrio, principal-
mente onde temos um go-
verno federal propondo o fim 
da farmácia popular, com o 
aumento do desemprego, pre-
cisamos garantir os remédios 
e tratamentos básicos, bus-
cando aquisição própria atra-
vés de recursos municipais e 
emendas parlamentares ob-
servando que o Partido dos 
Trabalhadores tem a maior 
bancada na Câmara Federal e 
uma das maiores bancadas do 
Estado. Esse é um dos nossos 
problemas da saúde, ressal-
tando a defesa e importância 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Na cultura, esporte e lazer 
precisamos reativar essa ban-
deira com uma pauta de suma 
importância que tem poten-
cial para melhorar nossa qua-
lidade de vida, incluindo nos-
sos colaboradores informais 
na reorganização. 

Na agricultura precisamos 
nos estruturar para abrir nos-
so mercado interno e externo, 
garantindo condições princi-
palmente de escoamento do 
que é produzido.

 Inclusive temos em nossa 
chapa que pleiteia o legislati-
vo, pessoas capacitadas para 
pautar essas bandeiras.

IN- O senhor é candida-
to pelo PT, um partido forte, 
porém com alguns desgastes 
nos últimos anos. Como lidar 
com essa situação para o plei-
to de 2020 em Itapeva?

Henrique- Primeiramente 
precisamos desmentir esses 
supostos desgastes que a mí-
dia convencional tenta colo-
car em nossa conta, saímos 
das eleições de 2018 mais 
fortes do que se anuncia nas 
mídias, honrosamente temos 
a maior bancada de Governa-
dores, ressalto aqui a única 
mulher eleita governadora.  
Como já enfatizei acima, o PT 
tem a maior bancada também 
na Câmara Federal, já no Se-
nado Federal consolidamos 

Na noite de quarta-feira 
(16), o Podemos determinou 
que a delegada aposentada, Drª 
Gisele será a candidata do par-
tido para prefeita em Itapeva.

Gisele contará ainda com 
a já experiente Terezinha da 
Paulina como vice na chapa. 
Gisele Fernanda Tivelli Pavan, 
tem 54 anos e nasceu em Rio 
Claro/SP.

Em entrevista, Drª Gisele 
falou sobre seu principal ideal 
para o município e que pre-
tende usar seu conhecimento 
na área de segurança para a 
administração municipal caso 
eleita. Confira:

IN- O que a levou a ser can-
didata?

Gisele- Tenho a intensão 
de poder ajudar as pessoas 
em um grau mais elevado, 
atingindo mais pessoas do 
que na delegacia, então o nos-
so governo caso seja eleita 
será em prol da população.

IN- Quais suas principais 
propostas para o município?

Gisele- Se eleita, o objeti-
vo principal será o empode-
ramento financeiro da popu-
lação, pois entendo que com 
isso tudo melhora em todos 

Drª Gisele é aclamada candidata 
a prefeita pelo Podemos

os outros campos, como edu-
cação, saúde, etc. Então o em-
poderamento econômico atra-
vés de geração de empregos 
e métodos importantes para 
esse fim.

IN- A senhora acredita que 
a falta de experiência política 
pode ser uma barreira na hora 
do eleitor se decidir em quem 
votar?

Gisele- Faremos uma cam-
panha esclarecendo a popula-
ção as minhas ideias e minhas 
intensões, então acho que o 
eleitor não me conhecer poli-
ticamente não será um empe-
cilho para isso.

IN- No momento em que o 
Brasil vive, candidatos ligados 
à segurança pública estão sur-

preendendo e conquistando 
seus espaços. Como a senhora 
vê essa situação em prol da 
sua campanha?

Gisele- Eu pretendo levar 
a minha experiência na segu-
rança pública de 32 anos de 
polícia, nos quais 30 foram 
ligados a violência domés-
tica, mas também trabalhei 
na Delegacia Seccional, na 
Corregedoria, então tenho 
outras experiências, mas não 
me pretendo me basear nes-
sa carreira, e sim levar esse 
conhecimento para empregar 
neste novo campo que estou 
me propondo trabalhar.

IN- Deixe seu recado a po-
pulação itapevense.

Gisele- Nós queremos ino-
vação com responsabilidade e 
honestidade, eu prometo que 
se eleita tentarei fazer tudo 
para melhorar a vivência da po-
pulação de Itapeva, porque o in-
teresse de um prefeito deve ser 
esse, me coloquei a disposição 
porque acho ter uma experiên-
cia de vida, profissão, família e 
de religião que possa ajudar, se 
acharem que sou capaz, então 
eu serei eleita e Deus proverá o 
melhor.

O atual presidente da Câ-
mara Municipal de Itapeva 
foi o escolhido pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), 
como o candidato a prefeito 
de Itapeva.

A convenção realizada na 
quarta-feira (16), ainda de-
terminou a vereadora Wilia-
na (PL) como vice. Oziel Pires 
de Moraes tem 45 anos, na-
tural de Itaberá é comercian-
te e formado como Tecnólo-
go em Gestão Pública. 

Em entrevista, Oziel fa-
lou sobre seus planos e dei-
xou seu recado a população. 
Confira:

IN- O que o levou a ser 
candidato?

Oziel- O entusiasmo em 
melhorar as condições da 
população Itapevense, pelo 
empenho que desenvolvi ao 
longo desses anos à frente 
do legislativo, uma gestão 
enxuta e coerente, e o zelo 
pelo bem público e pelas 
pessoas.

IN- Quais suas principais 
propostas para o município?

Oziel- Melhoria no en-
sino, com mais escolas téc-
nicas em nível superior em 
âmbito federal como ex: 
UFSCAR, IFSP e outras. In-
formatização e integração 
do sistema municipal de 
saúde, para dar agilidade às 
demandas da saúde que es-
tão represadas. Incentivo às 
pequenas e médias empresas 
na valorização do primeiro 
emprego. Incentivo aos pro-
dutores rurais da agricultu-

Oziel Pires é candidato 
a prefeito pelo PTB

ra familiar. Dar sequência a 
obras relevantes de acessibi-
lidade e sistema viário como 
por exemplo o término do 
prolongamento da Avenida 
Mário Covas, e outras tantas 
como desinterdição do aero-
porto, etc.

IN- Muitos vereadores da 
atual gestão estão desgas-
tados junto à população de-
vido ao apoio incondicional 
ao ex-prefeito Cavani, sendo 
um deles o senhor. Como 
recuperar a confiança dos 
eleitores após todo esse epi-
sódio?

Oziel- Minha vida é pau-
tada por lealdade e fidelida-
de, não tenho nenhum en-
volvimento com nada ilícito, 
como todas as minhas ações 
são feitas por convicções, 
cada um será responsabili-
zado por seus atos na vida 
pública. Recuperar através 
do meu trabalho e o povo 
conhece, a vida pública não 
pode ser pautada em apenas 

um fato.
IN- Durante a sua presi-

dência frente ao Legislativo, 
foram devolvidos aos cofres 
públicos valores significati-
vos. Seria essa a tônica de 
seu governo?

Oziel- Minha gestão na 
Câmara Municipal sempre 
foi pautada pela legalidade e 
pela eficiência. Isso significa 
que o bom uso dos recursos 
públicos é primordial.

As economias q fizemos 
foram resultado de uma ges-
tão eficiente, que permitiu a 
sobra de recursos que foram 
devolvidos e aplicados em 
áreas com maior necessida-
de, como é o caso da saúde.

A tônica do meu governo 
será continuar atuando com 
a mesma eficiência, atingin-
do os melhores resultados 
com os recursos disponíveis. 
A boa gestão do dinheiro pú-
blico trará mais qualidade 
de vida à população.

IN- Deixe seu recado a po-
pulação itapevense.

Oziel- Assumo esse novo 
compromisso com alegria, 
motivação, determinação e 
lealdade porque sei que es-
tou cercado de pessoa de 
bem que merecem nosso 
respeito. Faremos um gover-
no participativo, não estou 
aqui para figuração. Não se 
trata da luta de um homem 
só. Estamos todos envolvi-
dos neste novo projeto. Te-
nho certeza de que faremos 
grandes mudanças e com fé 
conseguiremos a vitória.

Em mais uma convenção reali-
zada na quarta-feira (16), tivemos 
outro candidato a prefeito sendo 
conclamado por seu partido, Mar-
mo Fogaça será o candidato pelo 
Partido Social Democrático (PSD).

Marmo terá como vice o em-
presário Samir Hernani do Cidada-
nia. Marmo Fogaça tem 53 anos e 
é natural de Ribeirão Branco. Micro 
empresário e com ensino médio 
técnico.

O candidato falou sobre suas 
propostas para Itapeva e da refor-
ma que fez no partido para as elei-
ções 2020. Confira:

IN- O que o levou a ser candi-
dato?

Marmo- Minha dedicação e 
comprometimento com minha 
cidade , com as causas sociais e 
com os rumos da política, tanto a 
nível nacional e  ainda mais  local 
que em nossa  cidade de Itapeva, 
pois entendo que pessoas de bem 
e defensor  da boa  prática política 

Marmo Fogaça é o candidato do PSD ao Poder Executivo

, a política do bem e para o povo, 
sempre devem se colocar à disposi-
ção para servir sua cidade , e o fiz o 
faço e sempre farei de forma com-
prometida ,com responsabilidades 
e principalmente com a honestida-
de de sempre para com a causa e o 
dinheiro público.

IN- Quais suas principais pro-
postas para o município?

Marmo- Trabalhar, Trabalhar e 
trabalhar muito junto com aqueles 
que querem uma cidade melhor 

para todos , com responsabilida-
des e objetivos , dentre esses obje-
tivos vamos trabalhar arduamente 
para viabilizar a nossa gente mais 
oportunidade de emprego e ren-
da, seja na busca de benefícios as 
empresas que tragam  investimen-
to  para nossa cidade, bem como 
preparar dia a dia nossa cidade 
com obras de infraestrutura em 
estradas urbanas, rurais ,vicinais e 
nas perimetrais, facilitando assim 
o acesso e o escoamento de nossos 
produtos .Vamos fortalecer e abrir 
a prefeitura para os empreendedo-
res do agro negócio, que são os que 
mantém o comércio e a economia 
de nossa região, vamos ter uma 
prefeitura aberta a ideias e suges-
tões daqueles que com boa fé  que-
rem e vão nos ajudar a governar .

Vamos investir e muito no se-
tor de saúde, principalmente de-
vido e pós esta crise de pandemia, 
vamos investir no atendimento à 
saúde com rapidez e agilidade des-

de a primeira consulta , depois  na 
agilidade dos exames solicitados 
pelo  médico e por fim fazer com 
que as cirurgias de menos comple-
xidade, que são as cirurgias eleti-
vas que tanto incomoda aquele 
que sofre com isso, e ficam a espe-
ra por anos na fila e que não po-
deria ou deveria  passar de 1 ano 
para sua realização, mas que hoje 
tem pacientes com mais de 4 anos 
aguardando, e nós vamos mudar 
esta realidade.

IN- Muitos dizem que não 
lembram de projetos do senhor 
em prol da população enquanto 
vereador. Como ganhar a confian-
ça do eleitor que não sabe o que o 
senhor fez enquanto vereador?

Marmo-Talvez porque muitos 
não sabem qual realmente é a 
função de um vereador , e talvez 
muito nunca procuraram  saber 
e acompanhar os trabalhos deste 
no legislativo, mas posso dizer que 
não foi por acaso que este candi-

dato hoje a prefeito foi eleito por 
5 mandatos consecutivos para o 
legislativo, e enquanto vereador 
sempre fui muito respeitado pelos 
demais vereadores como um dos 
mais atuantes e comprometido 
com a função de vereador, sempre 
presente em todos os assuntos 
da cidade e nunca deixou de dar 
atendimento a todos aqueles que 
procuravam nossa atenção nas 
causas publica, sempre fui um ve-
reador independente sem nunca 
me curvar a qualquer executivo 
que durante esses 20 anos convi-
vi, sempre fui e participei de todas 
as CEIS que hora foram necessária 
sem abrir mão de meus  conceitos 
de honestidade e transparência e 
verdade sobre os atos por mim in-
vestigado.

IN- Ao olhar os candidatos a 
vereador do partido do senhor, 
vemos que não há nenhum “me-
dalhão”. Por que dessa aposta ou-
sada em formar uma base desta 

maneira?
Marmo- Reconstruí um novo 

partido em Itapeva (PSD) o qual 
conta hoje com 23 novos candida-
tos a vereadores, onde não conta 
com nenhum dos atuais que com-
põe a câmara municipal, pois esta 
ousadia foi em ouvir as ruas que 
tem pedido novos nomes, novas 
ideias, novos conceitos de política 
e uma renovação tanto no legis-
lativo quanto no executivo, com 
responsabilidades, comprometi-
mento, seriedade, competência e 
honestidade para com o bem pú-
blico.

IN- Deixe seu recado a popula-
ção itapevense.

Marmo- Itapeva acima de 
tudo! e é com esta frase e slogam 
de campanha que vamos dar início 
a nossa campanha, a qual concla-
mamos a todos aqueles que amam 
Itapeva venha se juntar a este 
novo grupo do PSD para o bem de 
nossa cidade.



PROCLAMAS
- SP, filha de SILMARA APARECIDA GO-
MES, enfermeira, nacionalidade brasileira, 51 
anos, residente e domiciliada em Itu - SP. Itapeva. 
15 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV LEANDRO HENRIQUE SO-
ARES e RAQUEL SANTOS CONTIPELI, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
30 anos de idade, nascido a 10 de julho de 1990, 
mecânico industrial, residente à Rua Vereador 
André Barranco Segóbia, nº 271, Itapeva IV, 
Itapeva - SP, filho de CARLOS ROBERTO 
SOARES, aposentado, nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de Santa Luzia-MG, residente e 
domiciliado Itapeva-SP e de TERESINHA DE 
JESUS MOREIRA SOARES, cuidadora de 
idosos, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural 
de Itaberá-SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 30 anos de idade, nascida a 14/02/1990, 
pedagoga, residente à Rua Minas Gerais, nº 273, 
Vila Nossa Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filha 
de WALTER CONTIPELI SOBRINHO, 
natural de Itapeva -SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de TELMA NICE 
SANTOS CONTIPELI, aposentada , nacio-
nalidade brasileira, 65 anos, natural de 

Nºs I, III e IV ANTONIO SALVADOR DE 
OLIVEIRA JUNIOR e TAÍS RODRIGUES 
DE LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 22 anos de idade, nascido a 31 de 
janeiro de 1998, mecânico, residente à Rua 9 de 
Julho, nº 1274, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho 
de ANTONIO SALVADOR DE OLIVEI-
RA, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itaberá-SP e de ANA ANGELICA ALMEIDA 
WERNECK, açougueira, nacionalidade brasilei-
ra, 41 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 13/11/2001, babá, residente à Rua 9 de 
Julho, nº 1274, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha 
de DIRCEU DE OLIVEIRA LIMA, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Ita-
peva-SP e de MARIA EDNA RODRIGUES 
LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 39 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 16 de setembro de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. 
Lavro o presente que será afixado em Cartório, em 
lugar de costume e publicado pela imprensa local 
no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede da Comarca de Itapeva 
– SP, não possui convenio com nenhum filmador 
ou fotógrafo (profissional / amador). 

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

Nºs I, III, IV e V WILLIAN DO AMARAL 
SILVA e LARÍSSA MACHADO GARCIA, 
sendo ELE:- natural de Ribeirão Branco-SP, sol-
teiro, com 28 anos de idade, nascido a 09 de julho 
de 1992, assessor jurídico, residente à Rua José 
Vasques Ferrari, nº 53, Jardim Ferrari, Itapeva - 
SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA, 
tratorista, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Santana do Itararé-PR e de ROSANA DO 
AMARAL, doméstica, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Barra do Chapéu-SP, residen-
tes e domiciliados em Paranapanema-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Luís 
Gustavo Garcia, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 24/01/2020, com 30 anos de idade, nascida 
a 13/06/1990, advogada, residente à Rua José 
Vasques Ferrari, nº 53, Jardim Ferrari, Itapeva - SP, 
filha de BALDUINO SEVERO SANTOS, 
vendedor, nacionalidade brasileira, 51 anos, na-
tural de Guapiara-SP, residente e domiciliado em 
Curitiba-PR e de ANA LÚCIA MACHADO 
CORRÊA, oficial de justiça, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Itararé-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 04 de setem-
bro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ DA SILVA e RO-
SANGELA SILVA, sendo ELE:- natural de 
Alfenas-MG, divorciado de Rosangela Silva, cujo o 
casamento foi dissolvido 16/09/2019, com 73 anos 
de idade, nascido a 09 de fevereiro de 1947, far-
macêutico, residente à Rua Josino Brisola, nº 115, 
Centro, Itapeva - SP, filho de AMÉRICO JOSÉ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, falecido em 
Alfenas- MG e de MARIANA SILVA, nacionalidade 
brasileira, falecida em Alfenas- MG; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de José da Silva, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 16/09/2019, 
com 50 anos de idade, nascida a 22/09/1969, do 
lar, residente à Rua Josino Brisola, nº 115, Centro, 
Itapeva - SP, filha de JOÃO RODRIGUES DA 
SILVA, aposentado, nacionalidade brasileira, 78 
anos e de MARIA LAZARA DE OLIVEIRA 
SILVA, aposentada, nacionalidade brasileira, 72 
anos, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. 09 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ITALO IGOR SOUZA SIQUEI-
RA RODRIGUES e NATALIA ANTUNES 
FONSECA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 13 de 
novembro de 1992, vendedor, residente Aveni-
da Cândido Rodrigues, nº 925, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filho de LUZARDE RODRI-
GUES JUNIOR, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Apiaí-SP e de PE-
DRA SOUZA SIQUEIRA, do lar, nacionali-
dade brasileira, 49 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 29 

anos de idade, nascida a 24/01/1991, do lar, resi-
dente Avenida Cândido Rodrigues, nº 925, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filha de MILTON CAR-
LOS FONSECA, entregador, nacionalidade bra-
sileira, 49 anos, natural de Itapeva-SP e de IARA 
REGINA ANTUNES DE OLIVEIRA FON-
SECA, do lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 09 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV DANIEL HENRIQUE ARAUJO 
SAIS e JESSICA DE JESUS LIMA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 27 anos 
de idade, nascido a 08 de abril de 1993, empresário, 
residente à Rua Asdrubal Gonçalves, nº 555, Ouro-
ville, Itapeva - SP, filho de JOSÉ RIVAIR SAIS, 
empresário, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Jaguariaíva-PR, nascido na data de 10 
de abril de 1965 e de NICÉIA DE ARAUJO 
SAIS, operadora de caixa, nacionalidade brasi-
leira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na 
data de 03 de fevereiro de 1970, residentes e do-
miciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 25 anos de idade, nascida 
a 16/12/1994, professora, residente á Rua Santos 
Dumont, nº 96, Centro, Itapeva - SP, filha de RU-
BENS FERREIRA DE LIMA e de ROSA-
LINA DE JESUS LIMA, auxiliar de limpeza, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Itape-
va-SP, nascida na data de 11 de novembro de 1971, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
10 de setembro de 2020 

 Nºs I, III e IV GUILHERME AUGUSTO DI-
NIZ e GABRIELA MARIA GNOATTO DOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 10 de 
março de 1999, operador de logística, residente 
à Rua Antônio Carlos Veiga, nº 589, Vila Ribas, 
Itapeva - SP, filho de DANIEL RIBEIRO DOS 
SANTOS, comerciante, nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de Itapeva - SP e de ANDRE-
ZIA APARECIDA DINIZ, balconista, naciona-
lidade brasileira, 46 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos 
de idade, nascida a 26/11/1999, estudante universi-
tária, residente à Rua João Moreira, nº 52, Vila São 
Camilo, Itapeva - SP, filha de MATEUS SOA-
RES DOS SANTOS, natural de Taquarivaí - SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP 
e de VERONISSE GNOATTO SANTOS, 
coordenadora pedagógica, nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de Volta Grande - RS, residente e 
domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. 11 de setem-
bro de 2020 

Nºs I, III e IV AGEU ANTUNES DOS SAN-
TOS e ALINE FARIAS MIRANDA LEITE, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
19 anos de idade, nascido a 30 de agosto de 2001, 
auxiliar de produção biorredutor, residente à Rua 
Prefeito Mário Cerdeira, nº 96, Jardim Maringá IV, 
Itapeva - SP, filho de RUTE ANTUNES DOS 

SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva - SP, residente e domi-
ciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de idade, nascida 
a 12/02/2001, do lar, residente no Bairro Fundão, 
Itapeva - SP, filha de IVAN MIRANDA LEI-
TE NETO, carvoeiro, nacionalidade brasileira, 
49 anos, natural de Itapeva - SP e de IANELE 
CRISTINA FARIAS MIRANDA LEITE, do 
lar, nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva - 
SP. Itapeva. 12 de setembro de 2020 

Nºs I, II, III e IV IRANY DOS SANTOS BE-
NEDITO e TAMIRES LIMA DE ALMEI-
DA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 24 anos de idade, nascido a 07 de junho de 
1996, serviços gerais, residente à Rua Seis, nº 
98, Jardim Kantian, Itapeva - SP, filho de AN-
TONIO CARLOS BENEDITO, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 66 anos, natural 
de Apiaí - SP e de IRACEMA DOS SANTOS 
BENEDITO, do lar, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Ribeirão Branco - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 17 anos de ida-
de, nascida a 10/02/2003, babá, residente à Rua 
Seis, nº 98, Jardim Kantian, Itapeva - SP, filha de 
VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 38 anos, 
natural de Ribeirão Branco - SP e de VERA LU-
CIA DE LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Capão Bonito - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 12 de 
setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ADSON KAWÊ BRUNETTI 
CECILIANO e CAMILLA KAWANE DE 
CARVALHO ARAUJO, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteiro, com 20 anos de idade, 
nascido a 30 de junho de 2000, auxiliar adminis-
trativo, residente à Rua Durville Leme da Silva, nº 
110, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de ADIL-
SON DE FREITAS CECILIANO, vendedor, 
nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de Itape-
va-SP e de ANDRESIA DE FATIMA BRU-
NETTI, do lar, nacionalidade brasileira, 43 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 19 anos de idade, nascida a 
08/01/2001, estudante, residente à Rua Benedito 
Rezende, nº 51, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha 
de NILTON CELIO DE ARAUJO, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itape-
va-SP e de CLAUDINEIA RODRIGUES DE 
CARVALHO ARAUJO, auxiliar de serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
SP. Itapeva. 14 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV JULIO CESAR MATEUS 
DE OLIVEIRA e FERNANDA MONIKE 
PROENÇA VEIGA AMANCIO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 
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anos de idade, nascido a 12 de junho de 1996, 
auxiliar administrativo, residente à Rua José Sipos 
Filho, nº 72, Jardim Santa Marina, Itapeva - SP, 
filho de EZEQUIEL LOPES DE OLIVEI-
RA, engenheiro elétrico, nacionalidade brasileira, 
45 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data 
de 22 de junho de 1975, residente e domiciliado 
em Indaiatuba-SP e de GILMARA MATEUS, do 
lar, nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 21 de abril de 1979, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 
anos de idade, nascida a 16/10/1996, professora, 
residente à Rua Aristides Franco de Moraes, nº 
371, Itapeva IV, Itapeva - SP, filha de FERNAN-
DO CEZAR VEIGA AMANCIO, escrivão de 
polícia, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascido na data de 29 de abril de 1962, 
residente e domiciliado em Itaberá-SP e de EDNA 
MELO PROENÇA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 50 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na 
data de 14 de maio de 1970, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP. Itapeva. 14 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV JHONATAN DOS SANTOS 
CAMPOS e BIANCA VIEIRA SALGADO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
21 anos de idade, nascido a 03 de abril de 1999, 
pizzaiolo, residente à Rua Otalicio Franco de Almei-
da, nº 41, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ APARECIDO DE CAMPOS, naciona-
lidade brasileira, natural de Fartura-SP e de SAN-
DRA DOS SANTOS CAMPOS, do lar, nacio-
nalidade brasileira, 42 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 14/05/2001, do lar, residente à 
Rua Otalicio Franco de Almeida, nº 41, Morada do 
Bosque, Itapeva - SP, filha de JACO SALGA-
DO, nacionalidade brasileira, natural de Arapoti-PR 
e de ADRIANA DE JESUS VIEIRA PEREI-
RA, balconista, nacionalidade brasileira, 43 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 14 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV VALBER SOUSA BARBOSA 
e MARIA EDUARDA SANTOS PESSOA 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Jerumenha-
-PI, solteiro, com 27 anos de idade, nascido a 10 
de fevereiro de 1993, pastor, residente à Avenida 
Bandeirantes, nº 3321, Brigadeiro Tobias, Sorocaba 
- SP, filho de FRANCISCO BARBOSA DA 
SILVA, aposentado, nacionalidade brasileira, 67 
anos, residente e domiciliado em Jerumenha-PI e 
de MARIA DIVINA DE SOUSA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 69 anos, residente e domi-
ciliada em Jerumenha- PI; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 21 anos de idade, nasci-
da a 20/03/1999, manicure, residente à Rua Irmã 
Ernestina, nº 379, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, 
filha de RAIMUNDO PESSOA DE OLIVEI-
RA, comerciante, nacionalidade brasileira, 62 anos, 
natural de Ererê-CE e de FABIANA APARECI-
DA DOS SANTOS, comerciante, nacionalidade 

brasileira, 42 anos, natural de Itapeva- SP, nascida 
na data de 09 de março de 1978, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Itapeva- SP. Itapeva. 
15 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV JOÃO BATISTA ALMEIDA 
DE FREITAS e ELIANA CUSTODIO DE 
MELO, sendo ELE:- natural de Itutinga-MG, sol-
teiro, com 62 anos de idade, nascido a 24 de maio 
de 1958, servidor público/aposentado, residente à 
Rua Jacir Gonçalves Neto, nº 28, Morada do Bos-
que, Itapeva - SP, filho de JÉSUS MOREIRA 
DE FREITAS, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva - SP e de BELMIRA ALMEIDA 
DE FREITAS, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, solteira, com 59 anos de idade, nascida a 
20/08/1961, do lar, residente à Rua Jacir Gonçal-
ves Neto, nº 28, Morada do Bosque, Itapeva - SP, 
filha de TEOFILO CUSTODIO DE MELO, 
natural de Itaberá - SP , nacionalidade brasileira, 
falecido em Ribeirão Branco - SP e de ZORAIDE 
MAGALHÃES LIMA, natural de Itaberá - SP, 
nacionalidade brasileira, desaparecida há 44 anos. 
Itapeva. 15 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV EDMILSON DE ALMEIDA 
JUNIOR e MÁRCIA CAMPOLIM DE 
CARVALHO, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 08 de 
maio de 1997, oficial administrativo, residente à Rua 
Francisco de Lima, nº 26, Vila Aparecida, Itapeva - 
SP, filho de EDMILSON DE ALMEIDA, apo-
sentado, nacionalidade brasileira, 51 anos, natural 
de Itapeva-SP e de CINIRA GOMES FER-
REIRA ALMEIDA, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 51 anos, natural de Guarizinho,Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Ribeirão Branco-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
20 anos de idade, nascida a 16/12/1999, estudan-
te, residente à Rua Antonio Costa Pereira, nº 204, 
Jardim Paulista, Itapeva - SP, filha de MARCIO 
LARA DE CARVALHO, nacionalidade brasi-
leira, 44 anos, natural de Itapeva-SP e de MARIA 
MARGARETH DE MELLO CAMPOLIM CAR-
VALHO, aposentada, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP. Itapeva. 15 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV FERNANDO DANCINI NETO 
e IANAE FERNANDA GOMES, sendo 
ELE:- natural de São Paulo-SP, solteiro, com 
29 anos de idade, nascido a 10 de fevereiro de 
1991, empresário, residente à Rua Sérgio Ma-
zeto, nº 320, Jardim Europa, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ ROBERTO DANCINI, empresá-
rio, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de 
Paranavaí - PR e de ADRIANA KATIA DA 
SILVA DANCINI, empresária, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de São Paulo - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Salto-SP, solteira, com 28 anos de 
idade, nascida a 14/02/1992, advogada, residente à 
Rua Sérgio Mazeto, nº 320, Jardim Europa, Itapeva 

No domingo (13), o Corpo 
de Bombeiros de Itapeva foi 
acionado para atender uma 
ocorrência de afogamento em 
uma cachoeira no município de 
Itaberá.

De acordo com as informa-
ções um adolescente teria se 
afogado enquanto brincava na 

água. Segundo o Corpo de Bom-
beiros, Ryan Prestes Ribeiro de 
Lima estava com a família na 
cachoeira do bairro Saltinho 
quando foi nadar em uma área 
mais profunda e se afogou.

Ainda segundo os bombei-
ros quando chegaram ao local, 
o menino já estava sem vida.

Jovem morre 
afogado em Itaberá

No início da noite deste 
domingo (13), um aci-
dente no Bairro Faxinal, 

zona rural de Itapeva ceifou a 
vida do professor aposentado e 
farmacêutico, José da Silva.

De acordo com o que foi 
levantado por nossa equipe 
de jornalismo, o acidente en-
volveu dois veículos. Segundo 
informações das testemunhas, 
um dos motoristas se perdeu 
na poeira levantada pelo trân-
sito dos carros e acabou baten-
do na traseira de outro veículo. 
Com a colisão o motorista per-

Professor e farmacêutico morre 
em acidente no Bairro Faxinal

deu o controle do carro e bateu 
com força em um barranco.

Equipe do SAMU, SADI e 
Corpo de Bombeiros foram 
acionadas para o local do aci-
dente e socorreram seis vítimas 
para a Santa Casa de Misericór-
dia de Itapeva, sendo uma de-
las, José da Silva que inspirava 
cuidados mais intensos.

Já no hospital, José da Sil-
va não resistiu aos ferimentos 
e acabou falecendo. O caso foi 
apresentado no Plantão Policial 
que investigará as circunstân-
cias do acidente.

Na sexta-feira (11), a equipe 
do Canil da GCM de Itapeva, em 
patrulhamento com vistas aos 
prédios públicos, deparou-se 
com um indivíduo escondendo 
algo no mato. 

Ao tentar abordá-lo, o mes-
mo empreendeu fuga, sendo 
logo alcançado. Durante a abor-
dagem foi empregado a cadela 
Zara, que apontou o local onde 
os entorpecentes estavam es-
condidos, juntamente com o 
dinheiro.

Indagado, o adolescente 
condessou que estava trafi-
cando drogas. Com ele foram 
apreendidos 8 porções de ma-
conha, 08 pedras de crack e R$ 
115,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o indiví-
duo e o material foram apre-
sentados à autoridade de plan-
tão, que lavrou o Boletim de 
Ocorrência de Ato infracional/ 
Tráfico de Entorpecentes, sen-
do o adolescente liberado para 
a sua mãe.

Guarda Municipal 
apreende maconha e 
crack na Vila Taquari

Na terça-feira (15), por vol-
ta das 22h15, a equipe tática 
ROMU, estava em patrulhando 
pela Rua Amador Batista Rosa, na 
Vila Vitória e defronte uma praça 
pública estavam algumas crian-
ças brincando, quando em dado 
momento uma delas fez contato 
com a guarnição indicando que 
continha algo suspeito em um 
determinado local.

Os GCMs fizeram uma bre-

ve varredura pelo local logran-
do êxito em encontrar um kit 
de entorpecentes, contendo 04 
porções de maconha, 14 eppen-
dorfs de cocaína e 27 pedras de 
crack. 

Diante dos fatos, a droga 
foi apreendida e apresentada 
à autoridade de polícia judiciá-
ria, que determinou o registro 
da ocorrência e apreensão dos 
entorpecentes.

GCM realiza mais uma 
apreensão de drogas 
na Vila Vitória
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Por meio da Secretaria da 
Defesa Social, o comando 
da Guarda Civil Municipal 

de Itapeva realizou no último 
sábado, 12 de setembro, uma 
operação com a finalidade de 
atender a crescente demanda 
de ocorrências relacionadas à 
perturbação do sossego públi-
co, aglomerações, atos antisso-
ciais, bem como denúncias de 
festas clandestinas, tanto na 
área urbana como rural. 

Todas as viaturas e o efetivo 
da GCM foram às ruas da cida-
de e no total foram registradas 
23 ocorrências, sendo 14 delas 
de perturbação de sossego.

De acordo com o coman-
do da Guarda, foi realizado 
policiamento preventivo em 

Defesa Social realiza operação 
para coibir aglomeração e 
perturbação de sossego

locais onde geralmente estão 
ocorrendo grande concentra-
ção de pessoas com a finali-
dade de ingerir bebidas alcoó-
licas e que acabam causando 
transtornos aos moradores 
das proximidades.

“Este tipo de operação será 
realizado com frequência, pois 
ainda estamos na pandemia e 

as regras não estão sendo obe-
decidas. Além disso, temos que 
colocar ordem nas ruas, coibir 
o tráfico e uso de entorpecen-
tes e bebidas, prevenir delitos 
e atos contra o patrimônio. 
Esta é a forma de darmos uma 
resposta e a sensação de segu-
rança à população”, finalizou o 
comandante.

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio das Secretarias de Agricul-
tura, Desenvolvimento Social e 
Defesa Social (Guarda Civil Mu-
nicipal), realizou os serviços de 
pulverização na última sexta-fei-
ra, dia 11, no Jardim Grajaú e no 
sábado, dia 12 na área central da 
cidade. As medidas fazem parte 
das ações de prevenção e o com-
bate ao Covid-19 em Itapeva.

Visando principalmente 
atingir as áreas de maior con-
centração de pessoas do muni-
cípio, as pulverizações também 
já ocorreram em vários pontos 
estratégicos da cidade, unida-
des de saúde, praças públicas, 
proximidades da Santa Casa de 
Misericórdia, Vila São Benedito, 

Prefeitura realiza serviços de 
pulverização no Jardim Grajaú e 
área central da cidade

Medidas fazem parte das ações de prevenção e combate ao Covid-19 no município

além do Bairro São Roque, na 
zona rural.

Um trator passou pelas ruas 
do Jardim Grajaú e Centro pul-
verizando as calçadas e demais 
vias do bairro com mirax. Tra-

ta-se de um produto específico 
para desinfectar e auxiliar no 
combate ao vírus.

 Lembrando que o serviço está 
sendo periódico visando conter a 
disseminação da doença.
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